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ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Συ.Δ.Ν.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην 11η (τακτική) συνεδρίαση για το 2019 του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που θα

γίνει στις Ναυταθλητικές

Εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτήριο Α220) την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 12:00
για να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τα
άρθρα 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του Ν. 3463/2006:
1) Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο
"Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του
Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ", ποσού 132.000,00 € και με κωδικό MIS: 5049013, στον
Άξονα Προτεραιότητας 12 "Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ" του Ε.Π.
"Αττική" 2014-2020, και υλοποίηση αυτής.
2) Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης, σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και
διάθεσης της σχετικής πιστώσεως πραγματοποίησης Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α.
3) Καθορισμός Εξόδων Παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου και αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του ΔΣ
και της ΕΕ του Συνδέσμου για το έτος 2019.
4) Έγκριση υποστήριξης του Συ.Δ.Ν.Α. για την πρόταση που θα υποβάλλει ο
Δήμος Καλλιθέας στο πρόγραμμα Urban Innovative Actions UIA (Αστικές
Καινοτόμες Δράσεις) στη θεματική περιοχή Δημογραφική αλλαγή «Demographic
Change», με τίτλο «Ανάπτυξη της "ασημένιας οικονομίας" στην πόλη με έμφαση
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ηλικιωμένου πληθυσμού και των
φροντιστών του, έχοντας τη συνδρομή όλων των σχετικών τοπικών φορέων και
ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα στον τομέα αυτό με συνδυασμό νέων
τεχνολογιών και μοντέλων κοινωνικής οικονομίας» (“Creating a “silver economy”
oriented city with a high impact on the quality of life of elderly population and

their careers, engaging all relevant local actors and stimulating entrepreneurship
in combining new technologies and social economy models”) συντομογραφικά
SENIORITY.

Εσωτ. διανομή:
-Πρόεδρος ΣυΔΝΑ
Κοινοποίηση
-Δήμος Π. Φαλήρου
-Δήμος Αλίμου
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