ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 451/2001
Περίληψη
Έγκριση κατ' αρχήν συμμετοχής του Δήμου
Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την
υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα υποβληθεί από
την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΝ.ΗΜΑ.)
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 25ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-7-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Η Αναπτυξιακή Ημαθίας μετά από πρόσκλησή της που έστειλε με έγγραφό
της (αρ.πρ.0054 της από 14-6-2001) προκειμένου να παρευρεθεί εκπρόσωπος του
Δήμου μας στην ενημερωτική συνάντηση των δήμων του Νομού Ημαθίας στις 21
Ιουνίου 2001 στα γραφεία της ΑΝΗΜΑ και αφού έγινε η σχετική ενημέρωση 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 στη διαδικασία δημιουργίας μίας επιχείρησης).
Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει να προωθήσει και να στηρίξει την
επιχειρηματική δραστηριότητα των ΑΜΕΑ μέσω της βελτίωσης των δομών και
υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές καθώς και
μέσω της εφαρμογής ειδικών ενεργειών διευκόλυνσης της ίδρυσης και λειτουργίας
νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον στοχεύει στη διασύνδεση και ενίσχυση των
υφιστάμενων δομών συμβουλευτικής και υποστήριξης πολλαπλών κατηγοριών
αποκλεισμένων ή μειονεκτουσών ομάδων, στη βελτίωση των εργαλείων υποστήριξης
της επιχειρηματικότητάς τους και στη δικτύωση και συντονισμό μεταξύ όλων των
φορέων - κοινωνικών - επιχειρηματικών (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) που
εμπλέκονται σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Η αναπτυξιακή σύμπραξη η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση των
προαναφερόμενων στόχων θα περιλαμβάνει το δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ, την εταιρεία
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης, την τοπική
αυτοδιοίκηση, επαγγελματικές ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και
εθελοντικούς φορείς και υφιστάμενες δομές συμβουλευτικής και προσανατολισμού
ανέργων και μειονεκτουσών ομάδων.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι το δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ είναι μία κοινοπραξία
Πανελλήνιου Δικτύου Παραγωγικών Εργαστηρίων Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες που
συστάθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 1999 με πρωτοβουλία της ΑΝ.ΗΜΑ Αστικής και
είναι ουσιαστικά το πρώτο δίκτυο τέτοιου είδους που ιδρύεται στην Ελλάδα και
αποτελεί πρωτοπορία ακόμη και για τις χώρες της Ε.Ε.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις παρακάτω ενέργειες :
1) Αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων με παράλληλη εκπόνηση μελετών
εντοπισμού και καταγραφής των μορφών, διαστάσεων και
χαρακτηριστικών της προώθησης της επιχειρηματικότητας των ΑΜΕΑ σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2) Προετοιμασία και υποστήριξη της ανάληψης επιχειρηματικής
δραστηριότητας στις ομάδες στόχου, με διερεύνηση εσωγενών και
εξωγενών παραγόντων ανάπτυξης και διασφάλισης της βιωσιμότητας
συγκεκριμένων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. μέσω συνεργασίας με
υφιστάμενες επιχειρήσεις, μέσω ανάπτυξης δικτύων πώλησης κλπ).
3) Ανάπτυξη δομών παροχής επιχειρηματικού και επαγγελματικού
προσανατολισμού (π.χ. δημιουργία Ινστιτούτου Συμβουλευτικής,
σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών, υπηρεσίες
εύρεσης εργασίας), προκατάρτισης και κατάρτισης.
4) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία νέων δομών ενίσχυσης
επιχειρηματικής δραστηριότητας για ΑΜΕΑ (Νομαρχιακά Γραφεία
στήριξης επιχειρηματικής δράσης, Distance learning, e-commerce, κτλ.).

5) Διασύνδεση των φορέων της πρότασης με τις ευρωπαϊκές θυρίδες
πληροφοριών για τις επιχειρήσεις και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα ΑΜΕΑ Μεταφορά Τεχνογνωσίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών από
διακρατικούς εταίρους - διεύρυνση μεθοδολογίας και πηγών
πληροφόρησης.
`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 Αναπτυξιακή Ημαθίας.
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 26-6-2001 έγγραφο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΝ.ΗΜΑ.)
με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL προγραμματίζει το σχεδιασμό πρότασης για να υποβληθεί στο
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΡΟ 2.1 ( πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη 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
Εγκρίνει κατ' αρχήν τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή
σύμπραξη για το σχεδιασμό πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL η οποία θα υποβληθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΝ.ΗΜΑ.)
για το ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
-ΜΕΤΡΟ 2.1 (Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μίας
επιχείρησης).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 451 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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