ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 450/2001
Περίληψη
Μη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην
αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή
πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα υποβληθεί από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής
Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
Σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 16-8-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π. Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-7-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε."
με έγγραφό της (της από 4-7-2001) μας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL προγραμματίζει το σχεδιασμό πρότασης η οποία θα
υποβληθεί στο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) - ΜΕΤΡΟ 2.1 (Πρόσβαση για όλους όσον αφορά τη διαδικασία
δημιουργίας μιας επιχείρησης).
Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των γυναικών μέσω της βελτίωσης των δομών και υπηρεσιών
στήριξης της επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές.
Ο τόπος υλοποίησης της πρότασης θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και θα υλοποιηθεί, αν εγκριθεί, από την αναπτυξιακή σύμπραξη που θα
δημιουργήσουν η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω φορείς που αναφέρουμε:
Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ (ΕΟΚΦ, Δήμος Συκεών, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΣΕΒΕ, Δίκτυο
Επιχ/τιών ΕΡΓΑΝΗ, ΚΕΚ ΣΕΒΕ - ΣΒΒΕ - ΔΕΘ), Φορείς Κέντρου μεμονωμένα,
Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο
Πληροφορικής και Τηλεματικής - ΕΚΕΤΑ. Ο.Α.Ε.Δ., Γενική Γραμματεία Ισότητας,
Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσ/νίκης κ.α.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις παρακάτω ενέργειες :
1) Βελτίωση - προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας και εργαλείων Δομή,
με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της Δομής.
2) Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με
δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία για την περαιτέρω πορεία των
επωφελούμενων - Περιοδική ενημέρωση της βάσης δεδομένων με
στοιχεία για τις επωφελούμενες.
3) Ανάπτυξη μεθοδολογίας mentoring για τις επωφελούμενες πριν την
ίδρυση της επιχείρησης και υλοποίηση της δράσης καθώς και
μεθοδολογίας για τη λειτουργία ομάδων εργασίας - κυττάρων
πληροφόρησης από το Δίκτυο.
4) Ενέργειες στήριξης πριν τη δημιουργία της επιχείρησης (business plan,
συμβουλευτική, ομάδες με δίκτυο, ομάδες εμψύχωσης, mentoring,
ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας) και ενέργειες
στήριξης νέο-ιδρυθέντων και υπαρχόντων επιχειρήσεων (marketing plan,
χρηματοπιστωτικά εργαλεία, συμβουλευτική, εμψύχωση, δικτύωση
επιχειρήσεων κλπ).
5) Ενέργειες σύνδεσης των γυναικείων επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες
και ενέργειες διευκόλυνσης της πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια
(πιλοτικά π.χ. business angels, θεσμικές επαφές με επενδυτές για
καινοτόμες ιδέες, μελέτες χρηματοδότησης, συλλογική εξασφάλιση
κεφαλαίων).
6) Ενέργειες δημοσιοποίησης και διάδοσης στοχευμένες σε opinion leaders:
α) workshops για προώθηση ιδεών όπως η ύπαρξη ειδικών τμημάτων σε
φορείς όπως Επιμελητήρια και ΚΠΑ για γυναίκες επιχειρηματίες, β)
workshops για υπευθύνους τραπεζών ώστε να αναπτυχθούν εξειδικευμένα
χρηματοδοτικά εργαλεία για γυναίκες επιχειρηματίες, γ) παροχή στοιχείων
και υλικών Γ.Γ.Ι. για παρουσίαση και διάδοση σε διεθνή forum κλπ.

`Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. Βέροιας να αποφασίσει την
συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη στα πλαίσια της
πρότασης που θα υποβληθεί από την Ανατολική Α.Ε. .
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 21ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ.447/01 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το από 4-7-2001 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολικής
Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL προγραμματίζει το σχεδιασμό πρότασης για να
υποβληθεί στο ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) - ΜΕΤΡΟ 2.1 (Πρόσβαση για όλους όσον αφορά τη διαδικασία
δημιουργίας μιας επιχείρησης).
3.- Την πρόταση του Δημάρχου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη μη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για το
σχεδιασμό πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL η οποία θα
υποβληθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης
"ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΕ."
για
το
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
(ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)-ΜΕΤΡΟ 2.1 (Πρόσβαση για όλους όσον
αφορά τη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 450 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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