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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 11 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του
Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλουμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ 2ο
ΘΕΜΑ 3ο
ΘΕΜΑ 4ο

ΘΕΜΑ 5ο

ΘΕΜΑ

6ο

ΘΕΜΑ 7ο
ΘΕΜΑ 8ο
ΘΕΜΑ 9ο
ΘΕΜΑ 10ο
ΘΕΜΑ 11ο

Aπόφαση περί λήψης μέτρων σχετικά με χώρους διάβασης πεζών και
φορτοεκφόρτωσης στη Δ.Κ Τολού.
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου « διαμόρφωση των Ο.Τ
394,397,398,399 σε χώρους αναψυχής και πρασίνου ».
Έγκριση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου « διαμόρφωση των
Ο.Τ 394,397,398,399 σε χώρους αναψυχής και πρασίνου ».
Απόφαση περί υποβολής των μελετών του έργου « διαμόρφωση των
Ο.Τ 394,397,398,399 σε χώρους αναψυχής και πρασίνου » και αίτημα
ένταξης στο ΕΣΠΑ.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2013
για την εκτέλεση του έργου « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη θέση
11η Ναυπλίου » και έγκριση μελέτη.
Έγκριση της υπ’ αρ.1/2013 επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας με
τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού
παιδικών χαρών του Δ. Ναυπλιέων » συνολικού προϋπολογισμού
606.918,00 €.
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου « Διανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις
Δ.Ε Μιδέας ».
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2013
για την εγγραφή της υπηρεσίας « Επούλωση λάκκων στις Δ.Ε Μιδέας
και Ασίνης με ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα ».
Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου « Τεχνικά έργα Οδοποιίας [
ΑΠΕ Αραχναίου ].
Έγκριση άδειας τομής οδοστρώματος για διέλευση δικτύου άρδευσης στην
Τοπ. Κοιν. Αγ.Τριάδας.
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για
την κάλυψη της δαπάνης του έργου « εργασίες επισκευών
στο
κοιμητήριο Τολού».
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Έγκριση τοποθέτησης κλειστής κιβωτάμαξας (press container) για την
αποθήκευση απορριμμάτων στο Τ.Δ Τολού στο χώρο στάθμευσης επί των
οδών Αγ.Κων/νου και Γ. Μπικάκη.
Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: « Μικρές κατασκευές
σε κοινόχρηστους χώρους δυτικά του Ο.Τ 382 , τομέας Δ1, Σ.Π Ναυπλίου
» ως προς τον προϋπολογισμό και την τεχνική περιγραφή αυτής και
τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «
Διερεύνηση αντιμετώπισης διάβρωσης παραλιών Δ.Ασίνης »
Aπόφαση τροποποίησης του Ο.Σ.Α.Α.
Απόφαση περί αλλαγής μελλοντικής χρήσης τμήματος του ισογείου του
παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου.
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την
ανάθεση μελέτης: « Αποκατάστασης της ανατολικής προβλήτας πρόσδεσης
και αγκυροβόλησης σκαφών στο Μπούρτζι ».
Τροποποίηση προϋπολογισμού γι α την κάλυψη της δαπάνης παροχής
υπηρεσιών Συμβούλου σε χωροταξικά θέματα του πρώην Δ. Ναυπλίου
(ΓΠΣ).
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπάνης της εργασίας «
έλεγχος ύπαρξης αμιάντου σε σχολεία του Δ. Ναυπλιέων » π/υ 14.000 € με
φπα.
Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου « κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και
κιβωτιοειδούς οχετού στην Τ.Κ Πυργιωτίκων » στο ΕΣΠΑ.
Έγκριση της θέσης για την κατασκευή Αντλιοστασίου στον Αμαριανό.
Κλήρωση Δημ. Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών
έτους 2013 , βάσει του άρθρου 67 του Ν. 28/80 και επικύρωση της
κλήρωσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Απόφαση περί αντικατάστασης μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΔΕΥΑΝ και ορισμός αντιπροέδρου,
λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημ.
Συμβούλων .
Επί αιτήσεων ιδιοκτητών επιχειρήσεων για την χορήγηση άδειας απλής
χρήσης αιγιαλού έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.
2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 (ΦΕΚ 1094/2-5-2013).

ΘΕΜΑ 25ο

Επί αιτήσεως Δημοτικών Συμβούλων για την συζήτηση επί του θέματος
μίσθωσης του κυλικείου του γηπέδου 5Χ5 στη Νέα Τίρυνθα, από
αναβολή .

ΘΕΜΑ 26ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς στον κ. Πετρουλά Κων/νο
του Αναστ. και εξουσιοδότηση του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης για την
έκδοσή της .
Επί της αριθμ. 47/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ
σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΗ .
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
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ΘΕΜΑ 29ο

Γνωμοδότηση επί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου στους
τομείς Δ και ΣΤ1, ως προς τις χρήσεις γης.

ΘΕΜΑ 30ο

Απόφαση περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ετών 2012-13.

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΜΑ 31ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ. Ναυπλιέων
και του Ν.Π.Δ.Δ « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » για την
υλοποίηση του έργου « ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»,
έγκριση των όρων αυτής ,
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την
υπογραφή της και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον
αναπληρωτή
του ως μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της
προγραμματικής.

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση της αρ. 60/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΤ με θέμα: « 2η
τροποποίηση οικ. προϋπολογισμού έτους 2013 ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Μ.Μ.Ε.
2. κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ “Τ΄ΑΝΑΠΛΙ”
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
9.ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

