ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 447/2001
Περίληψη
Μη συμμετοχή
του Δήμου Βέροιας στην
αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή πρότασης
στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
ΕQUAL που θα υποβληθεί από το Κέντρο
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά
Αποκλεισμένων Ομάδων "Εύξεινη Πόλη".
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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--------

Απόντες Δημαρχιακοί
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Χ. Μουτσιόπουλος

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 21ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-8-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισμένων
Ομάδων "Εύξεινη Πόλη" με έγγραφό της (της από 21-7-2001) μας γνωστοποιεί ότι
στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL προγραμματίζει το σχεδιασμό
πρότασης
η
οποία
θα
υποβληθεί
στο
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1
(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ) - ΜΕΤΡΟ 1.1 (Διευκόλυνση της πρόσβασης και της
επιστροφής στην αγορά εργασίας).
Η "Εύξεινη Πόλη" ως Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης & Υποστήριξης , που
εξαπλώνεται σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδος, έχει εντάξει στις κύριες
δραστηριότητές της και την παροχή υπηρεσιών προώθησης ανέργων στην αγορά
εργασίας.
Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει να λειτουργήσει ως δοκιμαστικό έδαφος
για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων δράσεων για την εφαρμογή πολιτικών στον
τομέα της απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάθε μορφή διακρίσεων και
ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή
βρίσκονται ήδη σε αυτή.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις παρακάτω δράσεις :
1) Υποστήριξη της σύνδεσης ανέργων και επιχειρήσεων - εργοδοτών με τη
Δομή Απασχόλησης (ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΚΕ.Π.Υ.) που λειτουργεί στην
περιοχή μας και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα.
2) Πρόληψη της ανεργίας στην περιοχή με δράσεις ενημέρωσης και
υποστήριξης επιχειρήσεων - εργοδοτών.
`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 το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης
Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων "Εύξεινη Πόλη".
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: 1)Το πρόγραμμα ΕQUAL είναι κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά
την απασχόληση και κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη
στήριξης της προσπάθειας για απασχόληση.
2)Η όποια απόφαση του Δ.Σ. για οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα είναι απόφαση
κατ' αρχήν. Να υποβληθεί μαζί με τους εταίρους της κάθε πρότασης ένας φάκελος
και από την στιγμή που θα εγκριθεί η ένταξη κάποιων απ' αυτών των δράσεων που
έχουμε επιλέξει, στη συνέχεια θα μπούμε επί της ουσίας συζήτηση και θα
συμφωνήσουμε εάν το Δ.Σ. θα υπογράψει τελικά τη σύμβαση, ανάλογα με το τι
προβλέπει η σύμβαση αυτή, και πως θα κρίνει το Δ.Σ.
3)Με βάση την προκήρυξη για το πρόγραμμα ΕQUAL, κανένας φορέας δεν
δικαιούται να υποβάλλει για το ίδιο μέτρο παραπάνω από μία πρόταση.
Κωδικοποιώντας τα θέματα από 21-26, έχουμε: α)Το 21-22-23 αφορούν το
μέτρο 1.1. Συνεπώς από τις 3 αυτές προτάσεις που έγιναν στο Δήμο Βέροιας, το Δ.Σ.
πρέπει να αποδεχτεί την μία και να απορρίψει τις άλλες 2.
β)Για τις προτάσεις που υπάρχουν στα θέματα 24-25, αφορούν και οι 2
προτάσεις το μέτρο 2.1. Συνεπώς μία πρόταση θα αποδεχτούμε και μία θα
απορρίψουμε.
γ)Το θέμα 26, αφορά το μέτρο 2.2. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Το σώμα θα
την αποδεχτεί ή όχι και θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Από τις προτάσεις των θεμάτων 21-23, αυτή η οποία εμφανίζεται να έχει ένα
γενικότερο χαρακτήρα και είναι περισσότερο επεξεργασμένη, είναι η πρόταση του
23ου θέματος και από τα θέματα 24 & 25 είναι η πρόταση του 25ου.
Προτείνω: 1)Να αποδεχτούμε το 23ο θέμα και να απορρίψουμε τις προτάσεις
του 21ου & 22ου θέματος. 2)Από τις προτάσεις των μέτρων 2.1, της Ανατολικής
Α.Ε., που είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της
Αναπτυξιακής Ημαθίας, πρέπει να αποδεχτούμε την πρόταση της Αναπτυξιακής
Ημαθίας, δηλαδή το 25ο θέμα και να απορρίψουμε το 24ο θέμα.
3)Να αποδεχτούμε την πρόταση του 26ου θέματος που αφορά το μέτρο 2.2.
και είναι η μοναδική.
Προεδρεύων: Ερωτήσεις;
Σκουμπόπουλος: Στο 23ο θέμα, η Τεχνική Εκπαιδευτική που εδρεύει;
Δήμαρχος: Στη Θεσ/νίκη.
Προεδρεύων: Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Δήμαρχος: Προτείνω εκπρόσωπο στο 26ο θέμα τον κ. Ασλάνογλου.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το από 21-7-2001 έγγραφο του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης
Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων "Εύξεινη Πόλη"
με το οποίο μας
γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL
προγραμματίζει το σχεδιασμό πρότασης για να υποβληθεί στο
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ) -ΜΕΤΡΟ 1.1 (Διευκόλυνση
της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας).
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 το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης
Κοινωνικά
Αποκλεισμένων Ομάδων "Εύξεινη Πόλη" για το ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ) -ΜΕΤΡΟ 1.1 (Διευκόλυνση της πρόσβασης και της
επιστροφής στην αγορά εργασίας).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 447 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-9-2001
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