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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/29-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.:  32/2018 

Περί συµµετοχής - άνευ ανταλλάγµατος - 
του ∆ήµου Μεγαρέων στην υλοποίηση του 

Φόρουµ "Startupnow" και διεξαγωγή 
ηµερίδας στο πλαίσιο αυτού, ως 

συνεργαζόµενος φορέας της διοργάνωσης. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 29 Ιουνίου 
2018 ηµέρα Παρασκευή & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11821/25-6-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 
του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 
Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Τοπάλη ∆ήµητρα 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 

Απόντες Σύµβουλοι 
 
    Στρατιώτης ∆ηµήτριος 

Βόρδος ∆ηµήτρης 
     ∆ήµου Βενετία 
     Φυλακτός ∆ηµήτριος 

 

  
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

……………………………………………………………………………………….. 
Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της 

ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των 
µελών του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επιστολή του 
StartupNowForum,  η οποία έχει ως εξής:  

 
Το StartupNowForum είναι είµαι µία διοργάνωση για startups, νέους 
επιχειρηµατίες, επενδυτές, εκπροσώπους εταιριών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
που αναζητούν νέες ευκαιρίες στο οικοσύστηµα της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.  
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζεται παράλληλα ένας διαγωνισµός 
επιχειρηµατικότητας µε ένα forum που θα αναπτύξει τα σύγχρονα εργαλεία της 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, θα αναλύσει τις νέες τεχνολογικές τάσεις, θα 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για networking και θα βραβεύσει τις 
καλύτερες ελληνικές startups.  
Το StartupNowForum αποτελεί το σηµείο στο οποίο η θεωρία συναντά την πράξη. 
Παράλληλα events, workshops και live startup battles. Ένα συνέδριο 
Επιχειρηµατικότητας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας το οποίο επιδιώκει την ανάδειξη 
του υγειούς επιχειρείν.  
Σηµείο πραγµατοποίησης ο ∆ήµος Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας και 
Ασπροπύργου.  

Γενική Ιδέα - Περιγραφή 
Το StartupNowForum είναι ένας διαγωνισµός τεχνολογίας και 
επιχειρηµατικότητας ο οποίος απευθύνεται σε νέους φοιτητές και επιστήµονες  
 που δραστηριοποιούνται στο Θριάσιο πεδίο και των όµορων περιοχών.  

 Υπό την πίστη ότι η πρωτοποριακή καινοτοµία δηµιουργείται µόνο όταν οι 
άνθρωποι µε πάθος και ταλέντο είναι διασυνδεδεµένοι µεταξύ των εθνών, των 
πολιτισµών, και τα πεδία εµπειρογνωµοσύνης συνεργάζονται, θεωρούµε ότι η 
καινοτοµία µε πραγµατική επίδραση δεν µπορεί να δηµιουργηθεί σε αποµονωµένες 
και αποσυνδεδεµένες µονάδες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόµαστε ένα 
ισχυρότερο οικοσύστηµα. Σε ένα ισχυρό οικοσύστηµα, η καινοτοµία βασίζεται σε 
µια συγχώνευση των ιδεών, των δεξιοτήτων, και των προοπτικών. Απαιτεί νέους 
τρόπους για να συνεργαστούν φορείς σε ένα διεθνές δίκτυο που φέρνει σε επαφή 
ανθρώπους και οργανώσεις από διάφορους τοµείς. Το StartupNowForum 
στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της καινοτοµίας το Θριάσιο πεδίο και να 
αποτελέσει ενοποιητικό στοιχείο ανάµεσα Forum for innovative ideas & Startups  
Forum for innovative ideas & Startups στις υπάρχουσες δοµές του, προβάλλοντας τις 
νέες αναπτυσσόµενες τεχνολογίες.  
Βασικοί στόχοι του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη νέων καινοτόµων ιδεών, η 
δηµιουργία επιχειρηµατικών οµάδων µε συµπληρωµατικές ικανότητες και γνώσεις, 
καθώς και η καλλιέργεια της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που µπορεί να προσφέρει 
λύσεις στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά προβλήµατα της ευρύτερης 
περιοχής του Θριασίου πεδίου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενοι 
µπορούν να χτίσουν εξ αρχής ένα λειτουργικό πρωτότυπο ή να δηµιουργήσουν την 
ιδέα ενός προϊόντος, να παρουσιάσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα και να κερδίσουν 
βραβεία.  

 Θεματικές Ενότητες Διαγωνισμού 
Οι λύσεις/ιδέες που θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού θα επικεντρώνονται στους παρακάτω τοµείς:  
 

• Αγροτοδιατροφικός τοµέας  

• Έξυπνη Κινητικότητα και Μεταφορές (Logistics)  

• Περιβάλλον & Πράσινη οικονοµία  

• Έξυπνες πολεις  

• Υπηρεσίες προς την τοπική οικονοµία  

• Εφαρµογές στον χώρο της υγείας  

• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες  

• Εφαρµογές για τον τουρισµό και την εκπαίδευση  

• Τοµέας πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών  



 3 

Οι συµµετέχοντες θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και τη δηµιουργικότητά τους 
για να κάνουν τις ιδέες τους πράξη 
 

Οργανόγραμμα Υλοποίησης 

 

 
Μάρτιος 2018  

Οργάνωση & Υλοποίησης των αρχικών σταδίων 
του διαγωνισµού:  

• ∆ηµιουργία Οµάδας  

• ▪ Περιγραφή ∆ιαγωνισµού  

• ▪ Εύρεση Χορηγών  

• ▪ Marketing Campaign  

• Website  
 

Απρίλιος 2018  • Εύρεση Χορηγών  

• ▪ Marketing Campaign  

• ▪ Website  
 

Μάιος 2018  • 19/05: Launch (full website & Social Media)  

• 26/05: Φόρµα Υποβολής & Σύστηµα 
Αξιολόγησης  

 
Ιούνιος 2018  18/7: Επίσηµη εκδήλωση για την έναρξη του 

διαγωνισµού (Ελευσίνα)  
Ιούλιος 2018   

• 24/07: 1st Bootcamp training (Μάνδρα)  
 

Σεπτέµβρης 2018  05/09: 2nd Bootcamp training (Ασπρόπυργος)  
12/09: 3rd Bootcamp training (Μέγαρα)  

Οκτώβρης 2018  13-14/10: StartupNowForum (Ελευσίνα  
 
 
        Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζητά και την συµµετοχή  - άνευ 
ανταλλάγµατος - του ∆ήµου Μεγαρέων στην υλοποίηση του Φόρουµ 
"Startupnow" και την διεξαγωγή ηµερίδας στο πλαίσιο αυτού εντός του µηνός 
Σεπτεµβρίου 2018, ως συνεργαζόµενος φορέας της διοργάνωσης. 
      Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

            Α) Προτείνει την συµµετοχή - άνευ ανταλλάγµατος - του ∆ήµου 
Μεγαρέων στην υλοποίηση του Φόρουµ "Startupnow" και τη διεξαγωγή 
ηµερίδας εντός του µηνός Σεπτεµβρίου 2018, στο πλαίσιο αυτού, ως 
συνεργαζόµενος φορέας της διοργάνωσης.  
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           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 32/2018. 
 
……………………………………………………………………………….………….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
 

1. Αντωνίου Αναστασία  
2. Χαλόφτης Παναγιώτης 
3. Τοπάλη ∆ήµητρα 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


