Δελτίο Τύπου
Δυναμική παρουσία της Intrakat στο 4ο Athens Investment Forum
Παιανία,
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παρουσία
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συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions
SA, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή κορυφαίων
στελεχών της Κυβέρνησης και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.
Στο συνέδριο η Intrakat εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Πέτρο Σουρέτη, Διευθύνοντα
Σύμβουλο και κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Energy Unit, οι οποίοι συμμετείχαν με
ομιλίες τους.

Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του θέματος
της αύξησης των τιμών των υλικών με μια καινοτόμο λύση και υπέρβαση από το
Υπουργείο, προτείνοντας μια νομοθετική πρωτοβουλία σε δύο επίπεδα. Μία άμεση, δίκαιη
αποζημίωση που να αντιμετωπίζει την απρόβλεπτη συνθήκη και να εξασφαλίζει την
συνέχιση των έργων και μια οργανωμένη διαδικασία με παρατηρητήριο τιμών που να
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ανάλογες απρόβλεπτες καταστάσεις στο μέλλον. Επίσης,
τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης του προγράμματος δημοπράτησης των έργων με την
άμεση λήψη αποφάσεων για τη δημοπράτηση των ώριμων έργων. Ολοκληρώνοντας την
τοποθέτησή του ο κ. Σουρέτης δήλωσε: «Ο τεχνικός κόσμος της Ελλάδας είναι
αξιόλογος, οι τεχνικές εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και έχουν επιβιώσει πολλαπλές
κρίσεις. Χρειάζονται την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ώστε
να αποτελέσουν την παραγωγική μηχανή που θα στηρίξει το έργο του Υπουργείου, θα
απορροφήσει τους πόρους που θα διατεθούν στην αγορά μέσω ΕΣΠΑ και RRF και θα
δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας»

Ο κ. Λουκάς Λαζαράκης κατά την ομιλία του τόνισε την επιτακτική ανάγκη άμεσης
προώθησης των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δηλώνοντας:
«Είναι προφανές ότι το μέλλον της αγοράς ενέργειας είναι οι ΑΠΕ, οι οποίες λόγω του
σταθερού

κόστους

παραγωγής

τους

μπορούν

να

μειώσουν

ουσιαστικά

και

αποτελεσματικά το κόστος ενέργειας. Θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν
γρηγορότερα και περισσότερα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι εξαιρετικά
αιφνιδιαστική για όλον τον πλανήτη η απότομη και τεράστια αύξηση του κόστους
ενέργειας και πιστεύουμε ότι η λύση είναι οι ΑΠΕ και στον τομέα αυτό η Intrakat θα
πρωταγωνιστήσει.»

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από το 2001
διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005
συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Με την πολύχρονη εμπειρία και την υψηλή
τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει δραστηριοποιείται στις κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής, σε
έργα ΣΔΙΤ και σε έργα περιβάλλοντος και καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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