
 1 

         
∆ΗΜΟΣ  ΜΕΓ Α Ρ ΕΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/14-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.:43/2018 

Εκπροσώπηση αντιπροσωπευτικής επιχειρηµατικής 
αποστολής του ∆ήµου Μεγαρέων, στο πλαίσιο 
διεξαγωγής του StartupΝow Forum (Συνέδριο 

Επιχειρηµατικότητας - Τεχνολογίας - Καινοτοµίας για 
την ανάδειξη του υγιούς επιχειρείν), που θα διεξαχθεί 

23-24 Νοεµβρίου στην Ελευσίνα. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                           
14 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Σ/λιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21411/9-11-2018 
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  Σύµβουλοι 
Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Τσουρουφλή ∆έσποινα 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Απόντες Σύµβουλοι 
 

Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
∆ήµου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
 

  
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

……………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει  στα µέλη του Συµβουλίου  της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα  εξής: 

 
«StartupNow Forum – Κάλεσµα Επιχειρηµατικής Αποστολής 

Μια σπουδαία πρωτοβουλία στον χώρο της Καινοτοµίας και της 
Επιχειρηµατικότητας λαµβάνει χώρα στην Ελευσίνα στις 23 και 24 Νοεµβρίου 
2018. Ο λόγος για το StartupNow Forum, µια πολυεπίπεδη διοργάνωση 
αφιερωµένη στο οικοσύστηµα της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που υπόσχεται 
να δηµιουργήσει ένα µεγάλο δίκτυο αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε startups, νέους 
επιχειρηµατίες, επενδυτές, στελέχη καθιερωµένων εταιριών και µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων που αναζητούν νέες ευκαιρίες στο οικοσύστηµα καινοτοµίας.  
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Η θεωρία συναντά την πράξη 

Στην διάρκεια του διηµέρου θα λάβουν χώρα παράλληλα events µεταξύ των 
οποίων: 

1. 85 οµιλητές και Πάνελ Συζητήσεων αποτελούµενα από εκπροσώπους 
του επιχειρηµατικού κόσµου, του πολιτικού προσκήνιου, επενδυτές και 
νέους επιχειρηµατίες  

2. Έκθεση Startups, Venture Capitals και Επιχειρήσεων για όλους τους 
συµµετέχοντες που θέλουν να εκθέσουν την εταιρία τους 

3. 1:1 business meetings  µέσω ειδικά διαµορφωµένης matchmaking 
πλατφόρµας που θα υποστηρίζει την διοργάνωση και θα παρέχει την 
δυνατότητα στους παρευρισκόµενους να κανονίσουν απεριόριστες 
συναντήσεις µε τους λοιπούς συµµετέχοντες (επενδυτές, startuppers, 
εταιρικά στελέχη) 

4. Βράβευση των καλύτερων ελληνικών καινοτόµων ιδεών µετά από pitching 
διαγωνισµό 

5. Πρόσβαση σε πλατφόρµα αξιολόγησης και καταγραφής όλων των νέων 
καινοτόµων ιδεών µέσω του εργαλείου startupnowgate.gr 

Επιχειρηµατική Αποστολή του ∆ήµου Μεγαρέων 

Ο ∆ήµος Μεγαρέων - δια των Τοπικών Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινότητων 
Μεγάρων και Νέας Περάµου και της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ. - θέλοντας να υποστηρίξει 
ενεργά τους επιχειρηµατίες της περιοχής αλλά και όλους τους πολίτες που έχουν 
µία καινοτόµα ιδέα και θέλουν να την αναπτύξουν δηµιουργεί µία επιχειρηµατική 
αποστολή έως 20 ατόµων για να συµµετάσχει στο StartupNow Forum.  

Της επιχειρηµατικής αποστολής θα ηγηθεί ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης 
Σταµούλης συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ. κ. Σπύρο 
Κορώση, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Μεγάρων κ. Ηλία Μουσταίρα, τον 
Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Νέας Περάµου κ. ∆ηµοσθένη Λιώτα και  θα 
αποτελείται από επιχειρηµατίες ή πολίτες του ∆ήµου Μεγαρέων οι οποίοι 
αναζητούν ένα από τα παρακάτω: 

1. Επιχειρηµατικές συνεργασίες ή συµφωνίες µε τις µεγαλύτερες εταιρίες της 
Ελλάδας. Θα έχουν την δυνατότητα να κανονίσουν προσωπικές συναντήσεις 
µε στελέχη από 30 µεγάλες εταιρίες. Βασικοί χορηγοί του StartupNow Forum 
είναι οι εταιρίες Ελληνικά Πετρέλαια, Eurobank, Παπαστράτος και ΤΙΤΑΝ. 

2. Συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους οργανισµούς της Ελλάδας όπως το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, το Βιοτεχνικό και 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο κλπ. 

3. Επιχειρηµατικές συνεργασίες ή συµφωνίες µε τις καλύτερες καινοτόµες 
τεχνολογικές εταιρίες - startups του ελληνικού οικοσυστήµατος. Θα 
συµµετέχουν τουλάχιστον 80 νεοφυείς επιχειρήσεις από Ελλάδα, Αγγλία και 
Ισπανία. 

4. Εύρεση νέου ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, 
καινοτοµίας και πληροφορικής.  

5. ∆ωρεάν Εκπαίδευση και ενηµέρωση των µέσω ειδικά διαµορφωµένων 
worksop και οµιλιών. 

6.  
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7. Σύνδεση των πολιτών  για να καταλάβουν τι είναι οι έξυπνες πόλεις µέσα από 
την συνοµιλία τους µε τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτές τις 
εφαρµογές. 

8. ∆ωρεάν ∆ηµοσιότητα και προβολή µέσα από την συµµετοχής τους. 

∆ηλώσεις Στοιχείων 

Μπορείτε να κάνετε δηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Τετάρτη 21/11 στα παρακάτω 
στοιχεία: 

1 )  Ν . Π . Ι . ∆ .  ∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  ∆ Η Μ Ο Υ  

Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  ( ∆ Η . Κ Ε . ∆ Η . Μ Ε )  
Κεντρική πλατεία Μεγάρων – Ώρες: 08.00πµ – 15.00µµ  

19100 Μέγαρα 
Τηλ. 2296082747, 2296089150 Φαξ: 2296089121 
E-mail: dhkedhme@gmail.com , dkmegareon@gmail.com 

2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 
Το Συµβούλιο   τις ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε 

υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του  Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την εκπροσώπηση αντιπροσωπευτικής επιχειρηµατικής 
αποστολής του ∆ήµου Μεγαρέων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του StartupΝow Forum 
(Συνέδριο Επιχειρηµατικότητας - Τεχνολογίας - Καινοτοµίας για την ανάδειξη του 
υγιούς επιχειρείν), που θα διεξαχθεί 23-24 Νοεµβρίου στην Ελευσίνα, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

 
 Β) ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 43/2018. 
……………………………………………………………………………….………….       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
 
Αντωνίου Αναστασία - Χαλόφτης Παναγιώτης 

  Τοπάλη ∆ήµητρα - Αιγινίτης Σπυρίδων 
   Τσουρουφλή ∆έσποινα - Βόρδος ∆ηµήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


