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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 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18:00, 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

Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπλιέων έτους 2014
Περί εκτελέσεως του έργου «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε Ασίνης» .

ΘΕΜΑ 3ο

Επί κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Προφήτη
Ηλία»της τοπικής κοινότητας Αγίου Αδριανού -έναρξη διαδικασίας
Αποδοχή χρηματοδότησης και προέγκρισης δημοπράτησης του έργου :
«Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Ναυπλιέων»
Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και έγκριση της μελέτης
του έργου «Επισκευή στέγης Δημαρχείου»
Διάλυση σύμβασης του έργου : «Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων στην
περιοχή Δρεπάνου Δήμου Ναυπλιέων»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Φαρμακοπούλων»
Τροποποίηση της με αριθμό 363/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
όσο αφορά τον προϋπολογισμό των μελετών

ΘΕΜΑ 4ο
ΘΕΜΑ 5ο
ΘΕΜΑ 6ο
ΘΕΜΑ 7ο
ΘΕΜΑ 8ο

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΜΑ 9ο

ΘΕΜΑ 10ο
ΘΕΜΑ 11ο
ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της με αριθμό 118/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ» που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού
εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου « Δημοτικός οργανισμός
αθλητισμού πολιτισμού τουρισμού και περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων»
Έγκριση της με αριθμό 119/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ» που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους
2012 του νομικού προσώπου.
Έγκριση της με αριθμό 117/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ» που αφορά την έγκριση της 4ης τροποποίησης
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013 του ΔΟΠΠΑΤ.
Έγκριση της με αριθμό 137/2013 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπλίου »που αφορά την έγκριση
του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου έτους 2014

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ 24ο
ΘΕΜΑ 25ο
ΘΕΜΑ 26ο
ΘΕΜΑ 27ο
ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οργάνωση , τις προϋποθέσεις
λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για την διάθεση και κατακύρωση χώρων
εκμίσθωσης του θεματικού χριστουγεννιάτικου , πασχαλινού και φιλανθρωπικού
χωριού στη δημοτική κοινότητα Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων.
Διαγραφή χρέους λόγω λάθους ονοματεπώνυμου στον οφειλέτη και
επαναβεβαίωση στο ορθό.
Περί μείωσης μισθώματος στο εκμισθωμένο δημοτικό κατάστημα επί της
οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 2.
Αίτημα προς το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση στο Δήμο μας οικοπεδικής
έκτασης, σχολάζουσας κληρονομιάς Κωνσταντίνας Τσιπόκα στο Βιβάρι.
Οριστική διαγραφή μηχανημάτων έργου
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κο Μάριο
Τσούλο του Χρήστου.
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κο Ιωάννη
Αγγέλαινα του Γεωργίου.
Περί συμπλήρωσης της με αριθμό 384/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στη διάθεση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας
Καποδίστρια για τοποθέτηση carrousel-παιδικών παιχνιδιών με δημοπρασία.
Περί χορήγησης παράτασης αποπεράτωσης του μνημείου του πυρπολητή
Κανάρη, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας του ιδιόκτητου
Δημοτικού κτιρίου στο Τολό για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και
λειτουργίας του Λιμενικού σταθμού Τολού.
Επί αιτήσεως κας Άννας Αραμπού
σχετικά με τη διαγραφή των
προσαυξήσεων που επιβαρύνουν χρεώσεις παράνομης στάθμευσης λόγω
μη ειδοποίησής της σύμφωνα με δήλωσή της .
Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
της δράσης «Το ποδήλατο και η άθληση στη ζωή μας »,τροποποίηση του
προϋπολογισμού και διάθεση της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης.
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
εσόδων-δαπανών 3ου τριμήνου 2013
Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
Τροποποίηση του κανονισμού του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου
Ναυπλιέων
Διενέργεια εμβολιασμού mandou στους εργαζόμενους στις κλειστές
φυλακές Ναυπλίου και στις αγροτικές φυλακές Ναυπλίου από το τμήμα
αγωγής και προαγωγής υγείας του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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