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Η στροφή στις επενδύσεις στις τοπικές οικονοµίες µε αξιοποίηση αφενός  των ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτικών πόρων και αφετέρου µόχλευσης  µε ιδιωτικά κεφάλαια είναι το βασικό 
θέµα του  ετήσιου φόρουµ  της πρωτοβουλίας Α - Energy Investments για τις  Συνεργασίες 
ανάµεσα στον ∆ηµόσιο και στον  Ιδιωτικό Τοµέα. 

Το  θεµατικό συνέδριο, που πραγµατοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά  θα εστιάσει εφέτος  στα  
νέα, ήδη δροµολογηµένα  επενδυτικά σχέδια των  Περιφερειών και  των ΟΤΑ, για τα οποία 
αναζητείται ιδιωτική χρηµατοδότηση.  Θα παρουσιαστεί το σύνολο σχεδόν των ώριµων 
έργων στους  τοµείς ενδιαφέροντος,  που  είτε υλοποιούνται ήδη, είτε βγαίνουν αυτή 
την περίοδο στον αέρα, από ∆ήµους και Περιφέρειες.  
Ιδιαίτερη έµφαση, θα δοθεί, λόγω του µεγάλου αριθµού διαγωνιστικών διαδικασιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη,  στα έργα Οδοφωτισµού / Εξοικονόµησης  Ενέργειας,  ∆ιαχείρισης  
Αποβλήτων,  Σχολεία,  «Έξυπνης Πόλης» κα.  Παράλληλα,  θα  αναδειχθεί ο  σηµαντικός  
ρόλος και τα θετικά αποτελέσµατα  της  συνεργασίας του δηµόσιου τοµέα  µε  τον επενδυτή  
αλλά και  µε την µικροµεσαία επιχείρηση, τον µελετητή/ κατασκευαστή/ προµηθευτή, που 
επίσης αποτελούν απαραίτητους κρίκους στην αλυσίδα της τοπικής ανάπτυξης,  ενώ θα γίνει  
ασφαλώς και εκτεταµένη αναφορά στις σχετικές δυσκολίες και προκλήσεις.  
Θα υπάρξει επίσης εξειδικευµένη ενηµέρωση, σχετικά µε το εξίσου επίκαιρο θέµα της 
υλοποίησης έργων και επενδύσεων µη ανταποδοτικού χαρακτήρα µε βάση τα νέα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ), όπως αντιπληµµυρικά, αρδευτικά, έργα 
ύδρευσης, αποχέτευσης  κα.  

Στη διοργάνωση, συµµετέχει ενεργά ο ΣΑΤΕ ο  οποίος  αναµένεται ότι  θα καταθέσει 
πρωτότυπες προτάσεις  για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των έργων που 
υλοποιούνται µε συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  
Η ΚΕ∆Ε, Περιφέρειες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, η ΠΕΤΑ ΑΕ - 
Αναπτυξιακή ΟΤΑ, το ΚΑΠΕ, το ΤΕΕ,  το δίκτυο «Βιώσιµη Πόλη»,  και  άλλοι  
ενδιαφερόµενοι  φορείς,  συµµετέχουν επίσης ενεργά στην εκδήλωση  

     Οι οµιλητές  
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Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και   Φορέας ∆ιαχείρισης της πύλης  InvestOTA, ο κ. 
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Κολοκοτσάς,  ∆ήµαρχος Ζακύνθου, ο  κ. Τάσος  Βάµβουκας, ∆ήµαρχος Χανίων, o κ. 
Αντώνιος Μ. Νίκας, Μηχανολόγος Μηχανικός,MSc ΕΕΠ (Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό) 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων – ΕΑΑ∆ΗΣΥ, εκπρόσωποι των  ∆ήµων 



Χαλκίδας , Ρόδου, Ασπροπύργου και άλλων δήµων, εκπρόσωποι της Ελληνικής ΄Ενωσης 
Εργαστηρίων Πιστοποίησης  αλλά και  σηµαντικών εταιρειών  και επενδυτών  όπως  η 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, η  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»,  η TREK Development Α.Ε.,  η  µελετητική 
εταιρεία  Salfo , η «GLOBILED» κα  
Την εκδήλωση, έχουν κληθεί να χαιρετήσουν ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο κ.  Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης,  o κ. Κώστας Σκρέκας, Τοµεάρχης Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  της  «Νέας 
∆ηµοκρατίας», βουλευτής Τρικάλων, ο κ. Οδυσσέας   Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής 
Αρκαδίας  της  ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, τ. Υφυπουργός  Ανάπτυξης,  εκπρόσωποι  της  
πολιτικής  ηγεσίας  των υπουργείων Υποδοµών και  Παιδείας κα.  

Κοινό που θα παρακολουθήσει 
Αρµόδια  στελέχη της Τοπικής  και Περιφερειακής ∆ιοίκησης, του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, εκπρόσωποι επενδυτικών/µελετητικών/κατασκευαστικών φορέων και οργανισµών, 
εκπρόσωποι του τοµέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, ευρωπαϊκών και ελληνικών 
χρηµατοδοτικών φορέων,  στελέχη πρεσβειών, αρµόδια στελέχη κοµµάτων, εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ κλπ. Την εκδήλωση αναµένεται να παρακολουθήσει κοινό της τάξης τουλάχιστον 
των 250 ατόµων.  

 
∆ιαδραστικότητα 

Η οργάνωση του συνεδρίου θα είναι διαδραστική, µε σύντοµες τοποθετήσεις λόγω του 
µεγάλου αριθµού συµµετεχόντων, ενηµέρωση και πλήρη κάλυψη από τον τύπο και τα ΜΜΕ. 
Θα υπάρξει επίσης live-streaming. Τέλος υπάρχει πρόβλεψη για work-shops (σε ξεχωριστή 
αίθουσα) µε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και ενδιαφερόµενων επενδυτών.  

Ερωτήµατα που θα απαντηθούν 

Ανάµεσα  στα  βασικά ερωτήµατα που θα απαντηθούν είναι:  

 Ποια τα  πρακτικά  θέµατα ή/και εµπόδια  που απασχολούν τους ∆ήµους και 
Περιφέρειες που έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν µε τον ιδιωτικό τοµέα µέσω 
Συµπράξεων (Σ∆ΙΤ, συµβάσεις παραχώρησης, µακροχρόνιες µισθώσεις κ.ά.); 

  Πώς θα εξασφαλιστούν διαδικασίες ανοικτού ανταγωνισµού και πώς θα διασφαλιστεί 
επίσης και ο ιδιώτης - επενδυτής από πιθανές αλλαγές φιλοσοφίας και προσεγγίσεων σε 
περίπτωση αλλαγής των αιρετών εκπροσώπων των  ∆ήµων; 

  Ποια είναι τα θετικά στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές συνεργασίες µε 
τον ιδιωτικό τοµέα στους ∆ήµους  και πώς µπορούν να  αξιοποιηθούν περισσότερο;  

  Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των έργων Σ∆ΙΤ σε όλη τη διάρκεια ζωής µίας σύµβασης; 

 Πώς  πρέπει να προσεγγίζεται το βασικό θέµα του χρόνου εκµετάλλευσης του έργου 
από τον ανάδοχο; 

 Πώς µπορούν να προτυποποιηθούν κατά τον πλέον αντικειµενικό τρόπο τα τεχνικά 
κριτήρια ενός διαγωνισµού; 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 
Πρωτοβουλία «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και Α-ΕΝΕRGY 
Σχετικά µε θέµατα τύπου και τη διοργάνωση: 210-6912183 , 210-6912505 , 697837-3031 
(κα Ρούλα Ζορµπά, κα Άννα Τσίρµπα)  www a-energy.gr 
Σχετικά µε το πρόγραµµα:  Άντα Σεϊµανίδη, Οικ. Συντάκτρια, κ. Γιώργος Σιδερής, 
Επιστηµονικός  Συνεργάτης 


