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FORUM & EXHIBITION

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
09:00 – 09:30

Προσέλευση & Εγγραφές

09:30 – 10:30

x αιρετισμοί

	Βασίλειος Κουτσιώρης, Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη
(Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
ομιλητeς

Εκπρόσωποι φορέων
Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

	Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για
την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)
ς υ ν το ν ι σ τ ής

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Αργύρης Δεμερτζής

Δημοσιογράφος

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ο μ ι λ η τ ές

10:30 – 12:30

«Νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων»
Εκπρόσωπος Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
«Ν.4412/2016: Κύριες μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων»
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Πρόεδρος - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)

	«Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις: μελετητικές και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες»
Κωνσταντίνος Καλέργης, Μηχανικός - Μελετητής, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)
«Ορθή διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών»
	Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Μόνιμος υπάλληλος - Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας - Δήμος Ωραιοκάστρου
12:30 - 13:30	Διάλειμμα Καφέ
ΕΝΟΤΗΤΑ II	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ο μ ι λ η τ ές

13.30 - 15.30

«SMARTOTA»
Γιώργος Βερνάρδος, Επιστήμονας Πληροφορικής με εξειδίκευση

στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
«ERGOTA»
Μαρία Μάρκου, Επιστήμονας Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Λογισμικού
	«Κάστρο Αρχαίας Μελίβοιας: Οι νέοι στα βήματα του Βασιλιά Φιλοκτήτη»
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος - Δήμος Αγιάς Ν. Λάρισας
	«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 2014-2020 για την πόλη της Δράμας: Από

την ιδέα στην πράξη και η δυναμική της ολοκληρωμένης προσέγγισης»
Δημήτρης Π. Καραμπατζάκης, Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Τουρισμού,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής - Δήμος Δράμας
Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης, Χωροτάκτης – Περιφερειολόγος, Ερευνητής Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Συντονιστής ερευνών - Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης

οmιλητεσ

www.palladianconferences.gr
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Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960, και σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of
Economics & Political Science σε θέματα οικονομικών εφαρμογών.
Από το Μάρτιο του 2012 είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και από το
2006 Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (θέση στην οποία επανεξελέγη το Δεκέμβριο του 2011). Από το 1988 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της βιομηχανικής
– εξαγωγικής εταιρείας SWAN Α.Ε. που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής. Από το 1993 ως το 2005 ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ.
του ΕΒΕΑ, στο οποίο, την περίοδο 1998 – 2002, κατείχε τη θέση του Οικονομικού Επόπτη. Το 2002 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του
Αραβοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2004 Αντιπρόεδρός του, ενώ το 2003 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής. Το 2004 – 2005 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 2005 – 2006 διετέλεσε
Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Το 2007 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ. Το 2009 εξελέγη μέλος
ΔΣ του ΟΤΕ. Το 2012 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ASTIR PALACE Α.Ε. και του Δ.Σ. της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε. Τον Οκτώβριο 2013 εξελέγη Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων. Τον Νοέμβριο 2013 εξελέγη Πρόεδρος της
Ένωσης Βαλκανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι έγγαμος με τέσσερα παιδιά και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Ζαχαρίας Αθουσάκης
Πρόεδρος - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)
Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ). Γεννήθηκε και τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο έχει ως έδρα των δραστηριοτήτων του. Παράλληλα διατηρεί γραφεία
και στην Αθήνα, ως ιδιοκτήτης τεχνικών εταιρειών. Το διάστημα 1981-2013 εκλέχθηκε για επτά τριετίες
μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Γενικός Γραμματέας αρχικά
και στη συνέχεια Πρόεδρος για σειρά ετών (1981-1994) στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ). Από το 2006 μέλος, εν
συνεχεία Αντιπρόεδρος και από τον Μάρτιο του 2014 Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ. Επί 25 και πλέον έτη εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ, ενώ πολυάριθμες είναι οι συμμετοχές του σε
επιτροπές και συμβούλια διαφόρων φορέων, αναφορικά με τα Δημόσια Έργα.

Κωνσταντίνος Καλέργης
Μηχανικός - Μελετητής, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)
Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του από τον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και σε πλήθος σημαντικών
ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικών μελετών. Το 1995 συνίδρυσε την εταιρεία μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, την οποία διοικεί μέχρι σήμερα, ως
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
Διαθέτει σημαντική πείρα σε θέματα προγραμματισμού, υλοποίησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
και μελετών. Έχει αναλάβει, επιτυχώς, καθήκοντα διοίκησης, συντονισμού και παρακολούθησης δεκάδων συμβάσεων μελετών και
υπηρεσιών συμβούλου διαφόρων κατηγοριών έργων (υδραυλικά, περιβαλλοντικά, κτιριακά, συγκοινωνιακά, τοπογραφικά, πολεοδομικά, κ.ά.). Ασχολείται επισταμένως, επί μακρά σειρά ετών, με θέματα δημοσίων συμβάσεων (μελετών και έργων), διοικητικού
δικαίου και διαδικασιών δημόσιας διοίκησης, καθώς και νομοθεσίας ανωνύμων εταιρειών. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες θεσμικές
Επιτροπές, όπως η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, και Ομάδες Εργασίας για θέματα του τεχνικού κλάδου. Τον Δεκέμβριο του
2016 εκλέχθηκε και ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του ΣΕΓΜ.
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Θανάσης Παζαρλόγλου
Οικονομολόγος, Μόνιμος υπάλληλος - Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας
- Δήμος Ωραιοκάστρου
Εγγεγραμμένος από το έτος 2005 στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τουλάχιστον επτακόσιες (700) ώρες διδακτικής εμπειρίας σε
επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με θέματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, νόμιμης
διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., ελέγχων και οικονομικής διαχείρισης σε υπαλλήλους, οικονομικής διαχείρισης, αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, κλπ.
Ομιλητής σε ημερίδες, επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια οργανωμένα από Δήμους, φορείς της Τ.Α., Τοπικές Ενώσεις
Δήμων, αναπτυξιακές εταιρίες, κλπ, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργίατων Ο.Τ.Α., νομιμότητας των δαπανών και θέματα
δημοσίων συμβάσεων.
Βασικός εισηγητής των ημερίδων που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτο διοίκησης για το πρόγραμμα «Καλλικράτης» - Ν.3852/2010 (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Έδεσσα, Φλώρινα,
Κοζάνη, Γρεβενά, κλπ).
Συγγραφέας βιβλίων με αντικείμενο την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη νομιμότητα των δαπανών των Ο.Τ.Α., τη διαδικασία
μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς, εκποίησης ακινήτων, κλπ.

Γιώργος Βερνάρδος
Επιστήμονας Πληροφορικής με εξειδίκευση
στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ο Γιώργος Βερνάρδος εργάζεται στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για πάνω από
10 χρόνια, στην εταιρία Terra Mapping the Globe.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η σχεδίαση και διαχείριση γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων, και η
υλοποίηση γεωγραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών.
Έχει απασχοληθεί σε πολυάριθμα έργα του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, τα έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, της Διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, του ΓΣΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης
καθώς και άλλων δήμων και περιφερειών της χώρας. Επίσης, έργα διαχείρισης στόλου οχημάτων, παρακολούθησης φόρτου και
συμβάντων οδικών αξόνων, διαχείρισης χωρικών δεδομένων για εταιρίες μεταφορών και διανομών, τηλεπικοινωνιών, αλυσίδες
λιανικού εμπορίου κ.α.
Έχει επίσης αναπτύξει εσωτερικές εφαρμογές και διεργασίες για την διαχείριση και την αξιοποίηση των δεδομένων πλοήγησης
οδικού δικτύου που η Terra διαθέτει για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μαρία Μάρκου
Επιστήμονας Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Λογισμικού
Maria Markou is the CTO of Egritos Group - Synergasia and responsible for coordinating IT projects and
developing strategic plans. She holds an M.Sc. Degree on Computer Engineering from the University
of Thessaly and an B.Sc. in Computer Science from the Polytechnic University of Berlin. She has
more than 15 years of professional experience in the domain of IT as Project Manager. She worked
also as evaluator in ICT4Growth and H2020 proposals. In her free time she enjoys research as a PhD
candidate in the University of Thessaly with main interests data mining, content analysis and author
profiling.
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Αντώνης Γκουντάρας
Δήμαρχος - Δήμος Αγιάς Ν. Λάρισας
Κατάγεται από τη Μελιβοία, όπου μένει μόνιμα με την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και Δημοσίων Οργανισμών (Μ.Β.Α.) και το επάγγελμά του είναι Λογιστής. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται έντονα με την καλλιέργεια, τυποποίηση και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων της περιοχής του
(κάστανα, ελαιόλαδο και κεράσια). Είναι Εθελοντής. Αγαπάει ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και παραμένει ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Ταυτισμένος με τη συλλογική δράση ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και εκλέγεται από το 1994 συνεχόμενα μέχρι σήμερα.
1994 – 1997 Πρόεδρος Κοινότητας Μελιβοίας
1998 - 2010 Δήμαρχος Δήμου Μελιβοίας
2011…
Δήμαρχος Δήμου Αγιάς
Η έντονη δραστηριότητα, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του είναι κριτήριο εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να εκπροσωπεί
την Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό, προνοιακό και μεταναστευτικό τομέα. Ενδεικτικά: είναι Μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών, του Εποπτικού συμβουλίου και της Επιτροπής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, της Επιτροπής άσκησης ελέγχου
νομιμότητας αρθ.152 Ν.3463/2011, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ν. Λάρισας

Δημήτρης Π. Καραμπατζάκης
Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής - Δήμος Δράμας
Ο Δημήτρης Καραμπατζάκης γεννήθηκε το 1978 στη Δράμα. Το 2003 έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων όπου το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας στο επιστημονικό πεδίο της τεχνολογίας των
Υπολογιστών. Σήμερα, είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής στον Δήμο Δράμας με αντικείμενο την ανάπτυξη της Αστικής Ατζέντας της πόλης της Δράμας.
Τέλος, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ ΑΜΘ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ερευνητικός συνεργάτης
του «ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (Ξάνθη)
και είναι διοργανωτής του ετήσιου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr).

Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης
Χωροτάκτης – Περιφερειολόγος, Ερευνητής Διδάκτωρ - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Συντονιστής ερευνών
- Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης
Ο Μανώλης Κουτουλάκης γεννήθηκε το 1983 στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 2006 έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Περιφερειακής Πολιτικής. Ολοκληρώνει τις διδακτορικές του σπουδές
στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010-2012) σε θέματα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Αναπτυξιακού Νόμου, διαχείρισης ΕΤΠΑ, ενώ την περίοδο 2014-2015, διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τομέα ευθύνης το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, ενώ συμμετείχε στο σχεδιασμό του ΕΚΤ 2014-2020. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και συντονιστής ερευνών του Εργαστηρίου
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (DevelopmentLAB). Έχει διατελέσει
ερευνητής του Κέντρου Ανάπτυξης Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEED) και των Εργαστηρίων «Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης» και «Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ερευνητική και επαγγελματική του
εμπειρία, επικεντρώνεται στον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό Δήμων και Περιφερειών.

www.palladianconferences.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ

www.palladianconferences.gr
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Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός
οργανισμός με παρουσία σε επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού
€66,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 15.958 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική
πορεία ανάπτυξης και συγχωνεύσεων, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού
περιβάλλοντος.
Με συνολικό δίκτυο 896 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες
του τραπεζικού συστήματος. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής,
το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο

private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.
Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενος
στις ανάγκες των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο
αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους
τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με
αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος,
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ιδρύθηκε
από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που είτε διαθέτουν
συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε παράγουν συσκευασίες, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει κατά
35% η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με το Ν. 2939/01 οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το γνωστό Σύστημα των μπλε κάδων. Το εθνικό
νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών 94/62 και
04/12 και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις
επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική
αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.
Ήδη πάνω από 1.800 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται σήμερα με την ΕΕΑΑ, εκπληρώνοντας τη

σχετική νομική υποχρέωση και δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον
τους για την προώθηση της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στη χώρα
μας.
Μετά την επιτυχημένη Α΄ εξαετή περίοδο λειτουργίας του Συστήματος (2003-2008), με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 Υπουργική
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του και για
τη Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2014. Ήδη έχει υποβληθεί
(Δεκέμβριος 2014) το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2020. Στα 12
χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ εμφανίζει ισχυρή δυναμική. Η ανακύκλωση επιδεικνύει σταθερή πορεία ακόμη και κατά τα τελευταία
χρόνια, που παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το σύνολο των δραστηριοτήτων
της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται περισσότεροι από
450.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών κάθε χρόνο.
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Με συνεχή παρουσία στον χώρο των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων οδοποιίας από το 1963, η εταιρεία
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει πολλαπλές καθετοποιημένες δραστηριότητες:
• στις κατασκευές (οδοποιία, κτιριακά, μεταλλικές κατασκευές),
• στη συντήρηση υποδομών (κτιριακών έργων, αυτοκινητοδρόμων, δικτύων), • στον πιστοποιημένο ποιοτικό έλεγχο δομικών
υλικών και εδαφών (ΕΝ 17025), • στην παρακολούθηση και
καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων κάθε φύσης
διεργασιών, • στην ολοκληρωμένη λειτουργία εγκαταστάσεων (Χ.Υ.Τ.Α.,Κ.Δ.Α.Υ.,Τ.Μ.Δ.Α., Σ.Μ.Α.), • στη διαχείριση στερεών
αποβλήτων (σχεδιασμός, αποκομιδή, μεταφορά, μεταφόρτωση,
επεξεργασία,ανακύκλωση), • στη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και Α.Ε.Κ.Κ., • στη χειμερινή συντήρηση (σχεδιασμός
δράσεων, αποχιονισμός, προμήθεια αντιπαγετικών υλικών και
αλατιού), • σε δράσεις πολιτικής προστασίας (αντιπυρικές ζώνες,ανεφοδιασμός πυροσβεστικών οχημάτων, περιπολίες), • σε
έργα πρασίνου (φυτεύσεις, κλαδονομές, συντηρήσεις χώρων,
αποψιλώσεις), • σε ασφαλτικά υλικά (ψυχρά και θερμά ασφαλτομίγματα,ασφαλτιά γαλακτώματα, τροποποιημένη άσφαλτος,
αντιολισθηροί τάπητες,έγχρωμοι τάπητες), • στην εμπορία πε-

τρελαιοειδών και στη λειτουργία σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, • στην οδική ασφάλεια (traffic management,μετρήσεις
αντανακλαστικότητς σήμανσης, διαγραμμίσεις), • στη μίσθωση
εξοπλισμού(εκχιονιστικά, απορριμματοφόρα, κινητοί σταθμοί
μεταφόρτωσης, τεμαχιστές ογκωδών, τεμαχιστές Α.Ε.Κ.Κ., κλαδοτεμαχιστές, σπαστήρες αδρανών υλικών, press containers, κάδοι απορριμμάτων).
Στην εταιρική φιλοσοφία κυριαρχεί η ελαχιστοποίηση έκθεσης
σε οικονομικό κίνδυνο, η ταχύτατη προσαρμογή στις ανάγκες
της αγοράς, η συνεχής επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη και η καθετοποίηση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ειναι η συνεχής και σταθερή ανάπτυξη αλλά και η εγκαθίδρυση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της
εταιρείας.
Η παροχή υπηρεσιών και όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες λειτουργούν με σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο με ISO
9001, ISO 14001, ISO 1801, SA 8000 και η παραγωγή ασφαλτικών γαλακτωμάτων με Ε.Μ.Α.S.
Στα πλαίσια του Horizon 2020, η εταιρεία συμμετέχει ως leader
στο ΕC.L.I.P.S.E.(Ecological Low Impact Production Sport
Elastomer).

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών
Mellon, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες
πληροφορικής με ηγετικό ρόλο στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης. Σήμερα
η Mellon Technologies παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών, εκπροσωπώντας
μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως Gemalto, Ingenico,
Diebold, Fiserv, LG, NEC, Experian, Robur, THALES e-security,
Matica Systems, Altitude, NemoQ κ.α. Η Mellon έχει διακριθεί
και βραβευτεί από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Europe’s 500 Entrepreneurs for Growth,
Best Workplaces, και Contact Center World Awards.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.mellongroup.com.
Παναγιώτης Παπαχριστοφίλου
Πειραιώς 74A, 185 47 Πειραιάς
Τηλ +30210 37 27 752, fax +30210 32 23 694
e-mail: p.papachristofilou@mellon.com.gr
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Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., συνθέτει ένα όμιλο εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριών
για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα και
επιχειρήσεις του Δημοσίου, προτείνοντας λύσεις για την πρακτική
εφαρμογή τους στις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες τους
και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με επιτόπου υποστήριξη όλες τις
μηχανογραφικές ανάγκες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο και οι
νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επιπλέον
η επιτακτική ανάγκη για την αυτοδιοίκηση, για πλήρη εφαρμογή
του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος μας βρίσκει στη πρώτη
γραμμή των γεγονότων με συστήματα που υπακούουν στη Γενική
και Αναλυτική Λογιστική.
Το δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εποικοδομητικής
συνεργασίας επιχειρήσεων εταιρειών με στρατηγική γεωγραφική
διασπορά που στηρίζουν Πανελλαδικά οργανισμούς του ευρύτερου

CI

Δημόσιου τομέα και παρέχουν Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής και Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών μηχανισμών των ΟΤΑ.
Στελέχη των εταιρειών δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 1988
και εξειδικεύονται στις ανάγκες του Δημοσίου από τις πρώτες προσπάθειες μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του. Αποτέλεσμα:
Εξυπηρετούνται σήμερα περισσότεροι από 65 ΟΤΑ και 180 Νομικά
Πρόσωπα και Επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Δήμοι όπως
η Πάτρα, το Π. Φάληρο, η Ρόδος, η Φυλή, τα Τρίκαλα, η Φλώρινα,
η Καρδίτσα, η Σπάρτη, το Πέραμα, το Χαλάνδρι, η Πάργα, η Μεγαλόπολη κ.α. εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας. Το δίκτυο εταιρειών
«ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει δημιουργήσει ισχυρότατο
μηχανισμό για να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο: Δυναμική Αυτοδιοίκηση, Ευέλικτο Προσωπικό, Ικανοποιημένοι Πολίτες. Η εξειδίκευση και
η καθημερινή επαφή με πληθώρα Οργανισμών συνιστούν τα αναταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και διασφαλίζουν την ποιότητα των
προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών του δικτύου.

T I PO ST

GR

EEN CITY

Η Citipost ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων πράσινων λύσεων μέσω εφαρμογής σύγχρονων εξειδικευμένων τεχνολογιών.
Στόχος της είναι να καλύψει ένα σύγχρονο υπαρκτό κενό στον τομέα
παροχής υπηρεσιών στα ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα, σε συμφωνία με τα όσα η κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ορίζει,
αξιοποιώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές (BATS) του τομέα.
H CITIPOST – A Southstar Green Solutions GmbH Company είναι
πλήρως πιστοποιημένη στις εφαρμογές:
●  
Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/
●  
OHSAS 18001:2007
●  
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
9001:2008
Αντικείμενο της εταιρείας είναι:
●  
η προμήθεια – εγκατάσταση – διαχείριση πράσινων σημείων,
●  
η αποκομιδή  καφέ κάδου (οργανικών) και ανακυκλώσιμων
●  
η αποκομιδή γενικότερα μέσω του συστήματος πόρτα –πόρτα
●  
Προμήθεια ειδικών καλλωπιστικών κατασκευών

  Κινητά Πράσινα Σημεία & ανταποδοτική ανακύκλωση σε πλατείες, σχολεία και σημεία ειδικού ενδιαφέροντος
●  
Πρόγραμμα διαλογής και ανακύκλωσης παραγόμενων απορριμμάτων και συλλογής καφέ κάδου σε ειδικά σημεία ενδιαφέροντος
& λαϊκές  αγορές με  τηνδημιουργία παρατηρητηρίου τιμών
●  
Προμήθεια – εγκατάσταση – χωροθέτηση – αποκομιδή γωνιών
ανακύκλωσης και δρομολόγηση απορριμματοφόρων για Δήμο
●  
Βελτιστοποίηση χωροθέτησης κάδων και δρομολογίων απορριμματοφόρων
Επιπλέον η εταιρεία παρέχει συμπληρωματικές υπηρεσίες, προκειμένου με αξιοπιστία, αρτιότητα και αποτελεσματικότητα να ικανοποιεί συνολικά τις ανάγκες των πελατών της.
Καλλιρόης 23
117 43, Αθήνα
E: sales@citipost.gr
T: 210 6424100
F: 210 6400368
www.citipost.gr
●

4 m a ϊ ο υ 2 017
ξενοδοχειο Wyndham Grand Athens

FORUM & EXHIBITION

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

H εταιρεία «BIOSOLIDS SA / ΒιοΣτερεά AE» δραστηριοποιείται στη
διαχείριση και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, που παράγουν
οι βιομηχανίες τροφίμων καθώς και οργανικών υπολειμμάτων των
καλλιεργειών.
Αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρίας μας είναι η κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή βελτιωτικών εδάφους-κομπόστ.
Έχοντας δημιουργήσει μία μονάδα κομποστοποίησης στη Σκύδρα
Πέλλης δυναμικότητας 22.000 τόνων ετησίως, έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα οργανικά υπολείμματα (την ιλύ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και οργανικά υπολείμματα καλλιεργειών) σύννομα, ορθολογικά και οικονομικά.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς αποβλήτων να διαθέτουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα,
ενώ παράλληλα, οι χώροι υγειονομικής ταφής προτίθενται να μειώσουν την ποσότητα οργανικών αποβλήτων που αποδέχονται προς
ταφή, αυξάνοντας παράλληλα το σχετικό ειδικό τέλος.
Η BIOSOLIDS προσφέρει οικονομική και σύννομη λύση στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της βιομηχανίας σας καθώς
δύναται να παραλάβει στην αδειοδοτημένη της εγκατάσταση προς
κομποστοποίηση απόβλητα όπως ιλύες βιολογικών καθαρισμών,
στερεά υπολείμματα (π.χ. φλούδες, κοτσάνια, σπόρια, φύλλα, ξύλα),
ακατάλληλα προϊόντα και πρώτες ύλες, λάσπες από τα πλυσίματα,
ξύλινες παλέτες προς καταστροφή κ.α..

Η Terra Mapping the Globe ΕΠΕ με έδρα τον Χολαργό, είναι μία
ελληνική εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η
πλέον των 25 ετών πορεία της στην ελληνική και την διεθνή
αγορά την έχει καταξιώσει ως εταιρεία που μπορεί να ανταπεξέλθει σε σύνθετα και μεγάλα έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
Το όραμα της εταιρείας είναι:
●  
η διείσδυση στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσω του σχεδιασμού, της εξέλιξης και της υλοποίησης εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και
●  
η δημιουργία ψηφιακών δεδομένων κατάλληλων να υποστηρίξουν τις παραπάνω εφαρμογές
Το όραμα αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά των παρακάτω
υπηρεσιών:

  Παραγωγή και διάθεση γεωγραφικών δεδομένων
  Υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας στο διαδίκτυο
●  
Ανάπτυξη Web, desktop, και mobile εφαρμογών
●  
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Στα πλαίσια των ανωτέρω υπηρεσιών και δεδομένου ότι η ανάπτυξη GIS εφαρμογών αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, η Terra προσφέρει:
●  
Ανάπτυξη GIS εφαρμογών (Custom applications & Commercial
Off-The-Shelf products)
●  
GIS Managed Cloud Services
●  
Geodatabase Design & Maintenance
●  
GIS Systems Integration
●  
Consulting Services
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2008 από τον ΕΛΟΤ.
●
●
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ΤΟ ΔΕΠΑΝ
Το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ (www.depan.gr) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με πρωτοβουλία είκοσι
τριών (23) οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα.
Περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες
και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Για να επιτύχει τους στόχους της, το ΔΕΠΑΝ αξιολογεί και εφαρμόζει μελέτες, προγράμματα και έργα, σε συνεργασία
και συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές Αρχές και την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα
και την Κοινωνία των Πολιτών.
www.depan.gr
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PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS
Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση
στις υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management.
Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων
εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν
στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη
διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladian.gr

