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ΘΕΜΑ: Προτάσεις για έργα υποδοµής

Κύριοι,
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, συµµετέχοντας στη γενικότερη προσπάθεια για
την αντιµετώπιση και υπέρβαση της παρούσας οικονοµικής κρίσης, οργανώνει
Συνέδριο µε θέµα «Έργα Υποδοµής για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη».

Το

Συνέδριο προγραµµατίζεται να διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το δεύτερο δεκαήµερο του
Οκτωβρίου 2010.

Με το Συνέδριο αυτό το ΤΕΕ φιλοδοξεί
¾

να συµβάλλει στον σαφέστερο προσδιορισµό του περιεχοµένου της
βιώσιµης ανάπτυξης,

¾

να συζητήσει τα προβλήµατα της παραγωγής έργων δηµοσίου
συµφέροντος

στη

χώρα

µας

(κρατικός

µηχανισµός,

θεσµοί,

χρηµατοδότηση), και
¾

να αναδείξει τρόπους αποτελεσµατικής σύµπραξης του κράτους των
παραγωγών και των χρηµατοδοτικών φορέων για την παραγωγή
έργων υποδοµής.

Στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστούν πρόσθετες
προτάσεις έργων, που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, πέραν εκείνων
που περιλαµβάνονται και χρηµατοδοτούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Για την επιτυχία των στόχων της προσπάθειάς µας αυτής θεωρούµε
σηµαντική τη συµβολή σας. Ειδικότερα, πέραν της ενεργού συµµετοχής σας
στις εργασίες του συνεδρίου (για την οποία θα σας ενηµερώσουµε εγκαίρως)
σας προσκαλούµε να αναζητήσετε (στον τοµέα της αρµοδιότητάς σας και µε
βάση την εµπειρία σας) και να υποδείξετε έργα δηµοσίου συµφέροντος τα
οποία θα µπορούσαν να παρουσιαστούν στο συνέδριο. Πίνακες των έργων
αυτών µε τα συνοδευτικά τους στοιχεία θα πρέπει να µας παραδοθούν σε
ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση intrel@central.tee.gr. Η
Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει τα καταλληλότερα από αυτά και θα σας
ζητήσει (µετά την κατά το δυνατόν συµπλήρωση των στοιχείων τους) να τα
παρουσιάσετε στο συνέδριο.
Επισυνάπτεται πίνακας µε τη θεµατολογία του συνεδρίου, τους γενικούς
όρους που θα πρέπει να πληρούν τα έργα καθώς και πίνακα των στοιχείων
που θα τα συνοδεύουν.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµβολή σας σε αυτή την προσπάθεια.
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Α. Καλοφωλιάς
Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής του Συνεδρίου

Ι. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

1. Κρίση και Ανάπτυξη.
2. Το πρότυπο Ανάπτυξης. Η Βιώσιµη Ανάπτυξη.
3. Ανάπτυξη, Έργα Υποδοµής και Απασχόληση.
4. Η παραγωγή των Έργων. Το θεσµικό πλαίσιο
5.Έργα που συµβάλλουν
επενδυτικών προτάσεων

στην

Ανάπτυξη.

Παρουσίαση

συγκεκριµένων

6. Χρηµατοδότηση. Πηγές. Χρηµατοδοτικά σχήµατα
7. Το πιλοτικό Πρόγραµµα. Έργα, Ειδικό θεσµικό πλαίσιο, χρηµατοδότηση,
διαδικασίες εφαρµογής.
8. Γενικές προτάσεις αποτελεσµατικής σύµπραξης των συντελεστών της
παραγωγής έργων (κράτους, παραγωγών, χρηµατοδοτικών φορέων)

ΙI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
1. Ευρύτερος κοινωνικός χαρακτήρας του έργου και κοινωνική ωφέλεια
από την υλοποίησή του.
2. Συνέργεια µε έργα που είναι ήδη σε λειτουργία ή υπό κατασκευή ή
δυνατότητα αυτοτελούς λειτουργίας και αξιοποίησης.
3. Στάδιο ωριµότητας. ∆υνατότητα έναρξης υλοποίησης σε σχετικά µικρό
χρονικό διάστηµα (π.χ. 18 µήνες)
4. Οικονοµική Αποδοτικότητα του έργου – ∆υνατότητα ολικής ή µερικής
χρηµατοδότησής του από ιδιωτικούς πόρους.
Το προτεινόµενο έργο δεν πρέπει να έχει ήδη επιλεγεί για χρηµατοδότηση ή
συγχρηµατοδότηση του δηµοσίου (Π∆Ε, ΕΣΠΑ, Σ∆ΙΤ κλπ.)

ΙII. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά/ λειτουργικά κ.α.
χαρακτηριστικά του
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΠΙΘΑΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
5. ΣΤΑ∆ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (Υπάρχουσες έρευνες, µελέτες κλπ.)
6. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ή ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑ
7. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
8. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
10. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

