ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ, 30.6.2011
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 19349

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων και
Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
---------------------------------Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ.4 και 96 του Ν.3463/2006 και 67 του
Ν.3852/10, να προσέλθετε στις 4 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 20:00, στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του
Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ

2ο

ΘΕΜΑ

3ο

ΘΕΜΑ

4ο

ΘΕΜΑ 5ο
ΘΕΜΑ 6ο

Γνωμοδότηση σχετικά με τη λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων αλλά και της Αργολίδας γενικότερα.
Λήψη απόφασης για την προσωρινή ταφή απορριμμάτων του Δήμου
Ναυπλιέων.
Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του
Δήμου Ναυπλιέων.
Χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού έναντι ανταλλάγματος, έμπροσθεν
επιχειρήσεων στην περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ.
792/29.04.2009 τεύχος Β΄).
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δημότες του Δήμου μας.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας
σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη του Ναυπλίου με βάση τη με
αριθμό 9/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ

7ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την καθαριότητα της δημοτικής κοινότητας
Τολού, μετά από εισήγηση της δημοτικής κοινότητας Τολού και της με αριθμό
7/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ

8ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας
σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο Ναυπλιέων (τοπική κοινότητα Νέου
Ροεινού) μετά από εισήγηση της τοπικής κοινότητας Νέου Ροεινού και της με
αριθμό 10/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ

9ο

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου
πόλεως Ναυπλίου όσον αφορά την υψομετρική μελέτη περιοχής Ροδίου μετά το
με αριθμό 1180/16-9-2010 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και
της με αριθμό 12/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ετήσια συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών: «Δήμος ΝΕΤ-ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ»
και διάθεση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο

ΘΕΜΑ

11ο

ΘΕΜΑ 12ο
ΘΕΜΑ

13ο

ΘΕΜΑ

14ο

ΘΕΜΑ

15ο

ΘΕΜΑ

16ο

ΘΕΜΑ

17ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας
σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο Ναυπλιέων (Δημοτική κοινότητα
Τολού) μετά από εισήγηση της δημοτικής κοινότητας Τολού και της με αριθμό
8/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Καθορισμός μίας επιπλέον θέσης για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, κατόπιν
δημοπρασίας, στην παραλία Κονδύλι.
Γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση
αυτόματων πωλητών στο Δημαρχείο.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας
σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο Ναυπλιέων (Δημοτικές κοινότητες
Ναυπλίου και Νέας Τίρυνθας και τοπική κοινότητα Πουλακίδας) μετά από εισήγηση των
αντίστοιχων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και της με αριθμό 3/2011
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ορισμός υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 στην υπηρεσία του
Δήμου μας για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, το ύψος του επιδόματος
ανά μήνα για κάθε δικαιούχο υπάλληλο, καθώς και το σύνολο του προς καταβολή
ποσού για το συγκεκριμένο έτος και η διάθεση της πίστωσης για την απόδοσή
του.
Ορισμός υπαλλήλων (Δημοτικών ταμιών) που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010
στην υπηρεσία του Δήμου μας για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, το
ύψος του επιδόματος ανά μήνα για κάθε δικαιούχο υπάλληλο, καθώς και το
σύνολο του προς καταβολή ποσού για το συγκεκριμένο έτος και η διάθεση της
πίστωσης για την απόδοσή του.
Καθορισμός κωδικών αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2011, οι
οποίοι είναι δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΜΑ

18ο

ΘΕΜΑ

19ο

Προμήθεια αντίτυπων του βιβλίου με θέμα: «Σύγχρονη Ελληνική ποίηση – Ο

ΘΕΜΑ

20ο

πρώιμος Νίκος Καρούζος».
Επιχορήγηση του «Αθλητικού ομίλου Άρης Νέου Ροεινού».

ΘΕΜΑ

21ο

ΘΕΜΑ

23ο

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ.: «Σχολική επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αραχναίου».

Επιχορήγηση του «Σωματείου φίλων του Π.Λ.Ι.» στα πλαίσια πολιτιστικής
εκδήλωσης που διοργανώνει στις 8 και 9 Ιουλίου στο Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ 22ο
Επιχορήγηση του «Συλλόγου Napoli di Romania» για την πραγματοποίηση
πολιτιστικής εκδήλωσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2011, διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Μικροεπισκευές στο
κοινοτικό κατάστημα της πρώην κοινότητας Αρίας».

Τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2011, διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος
Δημοτικής οδού στην περιοχή Ζυμβρακάκη »

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.

κα & κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2. Κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ
3. Κ.Κ..ΔΗΜΆΡΧΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ,ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
4. Μ.Μ.Ε.

5.

κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ “Τ΄ ΑΝΑΠΛΙ”
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
10..ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ
11.ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΛΟΥ
12.ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΑΣΥΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΛΟΥ «ΤΡΙΑΙΝΑ»
13.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ «ΑΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ»
14.ΈΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ
15.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
16.ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

