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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων
----------------------------------Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ.4 και 96 του
Ν.3463/2006, να προσέλθετε στις 26.04.2012 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ,
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να
αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Διόρθωση σφαλμάτων των ορίων των οικισμών του Δήμου
Ναυπλιέων, Άριας , Αγίας Κυριακής και Πυργιωτίκων.
Επί ενστάσεων για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Τολού στα Ο.Τ. 29-20Α-32Α (Τομέας 1).
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο
Ναυπλιέων στη πόλη του Ναυπλίου.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο
Ναυπλιέων στη Δ.Ε. Ασίνης.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο
Ναυπλιέων στη Δ.Ε. Μιδέας
Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και
οριζόντιας σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο
Ναυπλιέων στη Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας
Παροχή διευκρίνισης αναφορικά με το ότι
η πηγή
χρηματοδότησης του έργου:
«Αναμόρφωση πηγαδιών
Αραχναίου» είναι από ιδίους πόρους και όχι ΣΑΤΑ.
Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή Εισόδου
Νεκροταφείου Αρίας»
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
χώρου νεκροταφείου Ανυφίου» Δήμου Ναυπλιέων, τροποποίηση
προϋπολογισμού για έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης και
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Έγκριση της 16/2012 τεχνικοοικονομικής μελέτης με τίτλο
«Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο Πρόνοιας του Δήμου Ναυπλιέων»
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Επί αίτησης του κ. Μίχου Παναγιώτη για την χορήγηση άδειας
απλής χρήσης αιγιαλού έναντι ανταλλάγματος, έμπροσθεν του
καταστήματός του στην περιοχή «Καστράκι» Ασίνης ,
για
τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν. 2971/01 και την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009
(Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄).
Επί αίτησης της κ. Ηλιάδη Μαρίας για την χορήγηση άδειας απλής
χρήσης αιγιαλού έναντι ανταλλάγματος , έμπροσθεν του
καταστήματός της («Μπαράκι») στην περιοχή Κάντιας Ασίνης , για
τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν. 2971/01 και την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009
(Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄).
Παράταση μίσθωσης δυτικού κτιρίου εξυπηρέτησης λουομένων, το
οποίο βρίσκεται στην Καραθώνα Ναυπλίου με την επωνυμία
«ΟΥΤΟΠΙΑ»
Παράταση μίσθωσης ανατολικού κτιρίου εξυπηρέτηση λουομένων,
το οποίο βρίσκεται στην Καραθώνα Ναυπλίου με την επωνυμία
«ΜΠΛΕ»
Μίσθωση θέσεων στην παραλία της Καραθώνας Ναυπλίου.
Καθορισμός χρήσης των δημοτικών κτιρίων: «ΤΡΙΑΝΟΝ» και
«ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ»
Επί αιτήσεως της Πρεσβείας του Βελγίου για την παραχώρηση του
κτιρίου του ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ για διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης.
Επί αιτήσεως της κ. Καρπικιώτη Ειρήνης για την παραχώρηση του
φουαγιέ του ΤΡΙΑΝΟΝ για έκθεση ζωγραφικής .
Επί αιτήσεως του κ. Τρίγκα Ευάγγελου για την παραχώρηση του
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ για διοργάνωση συναυλίας.
Παραχώρηση για στέγαση των παλαιών κτισμάτων καθώς και του
υπαίθριου χώρου του Αϊ-Γιάννη στο Σωματείο Φίλων του Π.Λ.Ι
(χορευτική ομάδα) και του ΔΟΠΠΑΤ (θεατρική ομάδα) .
Χορήγηση άδειας παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών στον κ.
Μέξη Γεώργιο του Δημητρίου.
Χορήγηση άδειας παραγωγού - πωλητή λαϊκών αγορών στον κ.
Δράσσα Νικόλαο του Σπυρίδωνα
Δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στραηγική για την ένταξη
πολιτών τρίτων χωρών 2012-2015
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς
συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και
ρύθμιση άλλων λεπτομερειών.
Επί αίτησης General Motors Hellas (OPEL) για διάθεση του χώρου
επί της πλατείας «Πέντε Αδέλφια» , στο Ναύπλιο, για εκδήλωση.
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Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών του Δήμου Ναυπλιέων.
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Επί αιτήσεων δημοτών για την επιστροφή χρημάτων , ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων, που προκύπτει από διαφορά
τετραγωνικών μέτρων για τον υπολογισμό Τ.Α.Π. , δημοτικού φόρου
και δημοτικών τελών .
Επί αίτησης κ. Γεωργίου Γκούβερη για την μείωση του καταβλητέου
μισθώματος για δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βας. Κων/νου 2 ,
στο Ναύπλιο.
Καθορισμός τέλους βοσκής έτους 2012.
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Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012
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Επεκτάσεις – Μετατοπίσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο
Ναυπλιέων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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κα & κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μ.Μ.Ε.
κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ “Τ΄ΑΝΑΠΛΙ”

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
9.ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

