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το έργο pro-EE συγχρηματοδοτείται από:

Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η διεξαγωγή κοινών προμηθειών
μεγάλης κλίμακας επιχειρεί να ενώσει και
αθροίσει την αγοραστική δύναμη των ΟΤΑ, 
έχοντας ως στόχο να επιταχύνει τη
διείσδυση στην αγορά προϊόντων με υψηλά
χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης.

Οι επιλεγμένες ομάδες προϊόντων είναι οι
εξής:
Εξοπλισμός γραφείου
Οδικός Φωτισμός

Το pro-EE φέρνει κοντά φορείς της αγοράς
από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Αν εκπροσωπείτε
κάποιο ΟΤΑ στην:
Αυστρία Πορτογαλία
Ιταλία Ελλάδα
Γερμανία Ισπανία

και θέλετε να μειώσετε την ενεργειακή σας
κατανάλωση και το κόστος αυτής, μπορείτε
να συμμετέχετε και να επωφεληθείτε από τη
διεξαγωγή των κοινών προμηθειών στα
επιλεγμένα προϊόντα.

Τα τοπικά δίκτυα, με τη βοήθεια των
αντίστοιχων εθνικών οργανισμών από τις έξι
χώρες, προσφέρουν πρακτική και τεχνική
πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ
μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων και μιας
μεθόδου υλοποίησης των προμηθειών
αυτών.

Οι νέες ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες προωθούνται επίσης από τους
εταίρους του έργου pro-EE, σε στενή
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
αναπτύσσοντας κριτήρια επιλογής και
αυξάνοντας τη ζήτηση για αντίστοιχα
προϊόντα. Οι επιλεγμένες ομάδες προϊόντων
αφορούν σε:
Ηλεκτρικά οχήματα
Οδικό φωτισμό με LED

Αποτελέσματα του έργου pro-EE θα είναι
προτάσεις προς τους συμμετέχοντες και
ενδιαφερόμενους φορείς, εκπαιδευτικά
εργαλεία, πρότυπες διαδικασίες
προμηθειών, δράσεις ευαισθητοποίησης του
κοινού και ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας
από τους στόχους του έργου είναι να
αναπτύξει τις συγκεκριμένες μεθόδους σε
ένα ευρύτερο δίκτυο αγοραστών ώστε
τελικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν –
υλοποιηθούν από τον οποιοδήποτε
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στην
Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες στο:

www.pro-ee.eu

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές στην
αγορά αγαθών και υπηρεσιών καθώς παρουσιάζουν υψηλές ανάγκες σε συγκεκριμένες
ομάδες προϊόντων. Το γεγονός αυτό, τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να επηρεάσουν
και να καθορίσουν το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις
τεχνικές προδιαγραφές, την αγορά, μεταφορά, χρήση και απόρριψη των αγαθών αυτών. Το
έργο pro-EE έχει ως στόχο να βοηθήσει στη συνεργασία των ΟΤΑ από 6 Ευρωπαϊκές χώρες
για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας επιλεγμένων ομάδων προϊόντων, μέσω της
διαδικασίας διεξαγωγής αντίστοιχων προμηθειών. 
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