Ενημερωτικό Σεμινάριο
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΔΙΤ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της
δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και
επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, που ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν για τον θεσμό των Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005. Απευθύνεται
επίσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, στελέχη
εταιρειών, στελέχη τραπεζών και σε όλες τις συναφείς
ειδικότητες, καθώς και σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που ενδιαφέρονται για
τον θεσμό των ΣΔΙΤ.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του θεσμού των
ΣΔΙΤ
στην
πράξη,
από
νομική,
τεχνική
και
χρηματοοικονομική άποψη, ώστε οι συμμετέχοντες να
αποκτήσουν μια πλήρη και συνεκτική εικόνα για τον θεσμό
και την υλοποίησή του στην πράξη.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συζήτηση και στην απάντηση
ερωτήσεων των συμμετεχόντων για όλα τα ζητήματα που
τίθενται, με παραδείγματα από άλλα έργα ΣΔΙΤ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Στο σεμινάριο θα απευθύνουν χαιρετισμό, εισφέροντας τη
δική τους εμπειρία και οπτική:
▪
▪
▪
▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022
Τόπος: Θεσσαλονίκη, Αίθουσα [Θα ανακοιν. σύντομα]
Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 09:30 – 17:00
Αξία συμμετοχής: Δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας.
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής 26/08/2022. Λόγω του
περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων, η συμμετοχή θα
είναι δυνατή μόνο μετά από επιβεβαίωση εκ μέρους των
διοργανωτών.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν φάκελο με το υλικό που θα παρουσιαστεί
στο σεμινάριο.

Υποστηρικτές:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

▪

Οι 4 εισηγήσεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου, έχουν τα
ακόλουθα θέματα:

▪

1.
2.

3.

4.

Διαφορές και ομοιότητες των ΣΔΙΤ από τα δημόσια έργα
και τις παραχωρήσεις
Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων ΣΔΙΤ: Από τις
προδιαγραφές
κατασκευής
στις
απαιτήσεις
αποτελέσματος.
Η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ΣΔΙΤ βήμα προς
βήμα: Προεπιλογή – Ανταγωνιστικός Διάλογος –
Υποβολή προσφορών – Ανάθεση.
Οι αμοιβές διαθεσιμότητας, ο μηχανισμός πληρωμών και
το χρηματοοικονομικό μοντέλο των ΣΔΙΤ.

Μετά από κάθε εισήγηση, ακολουθεί συζήτηση με σκοπό την
απάντηση ερωτήσεων και τη διευκρίνιση των σχετικών
ζητημάτων.

Ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας [αναμ. επιβεβαίωση]
Εκπρόσωπος της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρία
ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
▪

▪

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
Τηλέφωνο
2310
552000,
email
secretary@samaras-co.gr
Μαρίνα Μπέλλου, LEXPARTNERS Δικηγορική Εταιρία,
Τηλέφωνο 210 3630880, email mb@lexpartners.gr
ΜΕΤΡΑ COVID

Θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορoνοϊού SARS-COV-2. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν μάσκα προστασίας
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

