ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ, 21-11-2011
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 32559
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 25 Nοεμβρίου
2011, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 19:00,
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
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ

3ο

ΘΕΜΑ

4ο

ΘΕΜΑ

5ο

ΘΕΜΑ

6ο

ΘΕΜΑ

7ο

Απόφαση περί λήψης πρωτοβουλιών από το Δήμο σχετικά με την
πληρωμή του τέλους ακινήτων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Απόφαση περί τροποποίησης σχεδίου πόλης που αφορά το Ο.Τ 371 Α,
με σκοπό την ανέγερση σχολικού κτιρίου.
Απόφαση για συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
του Δήμου.
Έγκριση της κατάστασης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2011
του Δ. Ναυπλιέων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Απόφαση διάθεσης και ψήφισης πίστωσης 2.500 € για διοργάνωση
τοπικής εορτής « Επέτειο άλωσης του Παλαμηδίου».
Απόφαση για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς στην
περιοχή των «Νέων εργατικών Κατοικιών» σε άλλο χώρο, μετά από
αίτημα κατοίκων της περιοχής.
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ
ΘΕΜΑ
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9ο

ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ 11ο
ΘΕΜΑ 12ο

Απόφαση για μείωση μήκους νησίδας στην Τοπική Κοινότητα Ιρίων.
΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Διαμόρφωση
εισόδου Ανυφίου στο ύψος του Δημοτικού Σχολείου».
Τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση τεχνικής περιγραφής:
«διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων στην περιοχή του Δρεπάνου»
συνολικής δαπάνης 7.134 € με τον ΦΠΑ.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για το
έργο: «Κατασκευή νησίδας στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και
Φιλίας».
Τροποποίηση του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για το έργο:
«Αμμοχαλικοστρώσεις οδών».

ΘΕΜΑ 13ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού για εξασφάλιση πίστωσης 2.000 €
για νομιμοποίηση
αυθαίρετων κτισμάτων ιδιοκτησίας Δήμου
Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ. 38 β σχεδίου πόλεως Τολού.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης περιοχής «Κούρτη».

ΘΕΜΑ 16ο

Απόφαση αποκατάστασης πεζοδρομίου επί των οδών Μπουμπουλίνας
και Δερβενακίων, έμπροσθεν του νέου υποκαταστήματος της
Εμπορικής Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 17ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου:
«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στο Τ.Δ Αγ. Τριάδας
2ος Ειδικός Προϋπολογισμός».

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου περιοχής Αμαριανού Δ.
Μιδέας
(Γέφυρα
Μουτζουρίδη
προς
Αραχναίο)
-1 ος
Ειδικός
Προϋπολογισμός».

ΘΕΜΑ 19ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για κάλυψη
δαπάνης εκπόνησης: α) αρχιτεκτονικής μελέτης: «Προσθήκη κατ’
επέκταση ισογείου στο Νηπιαγωγείο Αγ.Αδριανού » και «αλλαγή
χρήσης και διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου σε δημοτικό οικόπεδο
στο Δρέπανο Δ.Ε Ασίνης» και
β) μελέτης Η/Μ: «Ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή μελέτη
δημοτικού κτιρίου σε δημοτικό οικόπεδο στο Δρέπανο Δ.Ε Ασίνης».
Τροποποίηση
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους
2011 και έγκριση της με αριθμό 90/2011 τεχνοοικονομικής μελέτης
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχείων στο νεκροταφείο
Αγ. Νικολάου Ασίνης, Δ.Ε Ασίνης του Δήμου Ναυλιέων».

ΘΕΜΑ 20ο

ΘΕΜΑ 21ο

ΘΕΜΑ 22ο
ΘΕΜΑ 23ο

ΘΕΜΑ 24ο

ΘΕΜΑ 25ο

Τροποποίηση
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους
2011 και έγκριση της με αριθμό 91 /2011 τεχνοοικονομικής μελέτης
για την εκτέλεση του έργου: «Επανακατασκευή και ασφαλτόστρωση
τμήματος δημοτικού δρόμου στην τοπική κοινότητα Αραχναίου Δ.Ε
Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων».
Τροποποίηση προϋπολογισμού για: «Χωματουργικές εργασίες στο
Χ.Α.Δ.Α. Ναυπλίου».
Τροποποίηση
προϋπολογισμού 2011 και έγκριση της με αριθμό
86/2011 μελέτης για «προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού
ηλεκτρολογικού δικτύου ισχυρών ρευμάτων στο χώρο στέγασης της
τεχνικής υπηρεσίας
στο
κτίριο του
γηροκομείου
Δήμου
Ναυπλιέων».
Τροποποίηση
προϋπολογισμού 2011 και έγκριση της με αριθμό
87/2011 μελέτης για
«προμήθεια και
εγκατάσταση
δικτύου
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη στέγαση
της τεχνικής υπηρεσίας
στο κτίριο του γηροκομείου Δήμου Ναυπλιέων».
Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011 και έγκριση της με αριθμό
88/2011 μελέτης
για «προμήθεια και εγκατάσταση
δικτύου
σταθερής τηλεφωνίας για τη στέγαση της τεχνικής υπηρεσίας
στο
κτίριο του γηροκομείου Δήμου Ναυπλιέων».

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 26ο

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών
για εκκαθάριση
της «Δημοτικής
Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού και
Ανάπτυξης»
του τ. Δήμου
Ασίνης και ορισμός επιτροπής εκκαθαριστών, μετά από τροποποίηση
προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση της 132/2011 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του νομικού
προσώπου.

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση
της 30/2011 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δ. Ναυπλιέων
(Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ.), που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους
2011 του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

κα & κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μ.Μ.Ε.
κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ “Τ΄ ΑΝΑΠΛΙ”
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ

