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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 33/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «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»
Στα

γραφεία

του

Συνδέσμου

Δήμων

Νότιας

Αττικής

(Συ.Δ.Ν.Α.),

σήμερα

Τρίτη

10/12/2019 και ώρα 12:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά
την από 06/12/2019 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 551/2019 για το θέμα της
ημερησίας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
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1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν.

2.

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν.

3.

Το Ν. 4314/2014 «α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Το με αριθμ. 1215/Β/06.04.2017 ΦΕΚ Σύστασης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας

Αττικής, καθώς και το με αριθμ. 2233/29.06.2017 ΦΕΚ Τροποποίηση σύστασης Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής.
5.

Την με αρ. 5/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. με τίτλο

: «Έγκριση συμμετοχής του Συ.Δ.Ν.Α. στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urban Innovative Actions με
τίτλο OPEN CREATIVE INNOVATION ECOSYSTEM FOR EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT THROUGH A LOCATION BASED CITY GAME ως εταίρου και εξουσιοδότηση του
Προέδρου για υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
6.

Την με αριθμ. πρωτ. 630/28.02.2018, ΦΕΚ 841ΤΒ/09-03-2018, απόφαση της

Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
«Αστικής Αρχής: ΣυΔΝΑ» με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ: 6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ.
7.

Την

με

αριθ.

Πρωτ.

631/09-03-2018

(ΦΕΚ

841/Β/2018)

απόφαση

της

Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)
του ΣυΔΝΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2014-2020 καθώς και την από 23-10-2018 ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑ: 67ΚΜ7Λ7-3Κ2
(ΦΕΚ 4985/Β/2018).
8.

Τους όρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urban Innovative Actions με τίτλο

OPEN CREATIVE INNOVATION ECOSYSTEM FOR EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT THROUGH A LOCATION BASED CITY GAME.
9.

Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει κάποια δέσμευση ή κάποια

δαπάνη σε βάρος του Συ.Δ.Ν.Α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παροχή σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή γράμματος υποστήριξης από τον
Πρόεδρο του Συ.Δ.Ν.Α. προς τον Δήμο Καλλιθέας, στα πλαίσια της υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης που προτίθεται να υποβάλλει ο Δήμος Καλλιθέας, αναλαμβάνοντας το ρόλο
του Επικεφαλή Εταίρου, δηλαδή του διαχειριστή του συνολικού έργου και των λοιπών εταίρων,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα Urban Innovative Actions UIA (Αστικές Καινοτόμες
Δράσεις)».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την εισήγηση του Προέδρου.
•τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παροχή σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή γράμματος υποστήριξης από τον
Πρόεδρο του Συ.Δ.Ν.Α. προς τον Δήμο Καλλιθέας, στα πλαίσια της υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης που προτίθεται να υποβάλλει ο Δήμος Καλλιθέας, αναλαμβάνοντας το ρόλο
του Επικεφαλή Εταίρου, δηλαδή του διαχειριστή του συνολικού έργου και των λοιπών εταίρων,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα Urban Innovative Actions UIA (Αστικές Καινοτόμες
Δράσεις).
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

