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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΠΡΟ
τοσς κ.κ. Δήμαρτο και μέλη τοσ
Δημοτικού σμβοσλίοσ Δήμοσ Νασπλιέων
----------------------------------Παπακαλείζθε, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 95 παπ.4 και 96 ηος Ν.3463/2006, να
πποζέλθεηε στις 30.1.2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 18:00, ζηην αίθοςζα πολλαπλϊν σπήζευν
ηηρ Πεπιθεπειακήρ Ενψηηηαρ Απγολίδαρ, ζε ηακηική ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικοω Σςμβοςλίος,
ζςγκαλοωμενος να αποθαζίζει για ηα παπακάηυ θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:
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Πεπί εκδψζευρ κανονιζηικήρ απψθαζηρ καθοπιζμοω ηηρ σπήζηρ
κοινοσπήζηυν σϊπυν Δήμος Ναςπλιέυν
Πεπί εγκπίζευρ ηηρ με απιθμψ 169/2014 αποθάζευρ ηος Διοικηηικοω
Σςμβοςλίος ηος Δημοηικοω Λιμενικοω ηαμείος πος αθοπά ηην
ηποποποίηζη πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ 2014
Πεπί εγκπίζευρ εκηελέζευρ ηος έπγος «Εζυηεπικέρ διαππςθμίζειρ ζηο
κηίπιο ηος ππϊην δημοηικοω ζσολείος Πποθήηη Ηλία(ππϊην Δήμος Νέαρ
Τίπςνθαρ)»
Πεπί εγκπίζευρ ηηρ με απιθμψ 1/2015 ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ πος αθοπά
ηην αναπποζαπμογή ηηρ με απιθμ. 10/2013 ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ ηος
έπγος «Επγαζίερ επιζκεςϊν ζηο κοιμηηήπιο Τολοω»
Πεπί παπαλαβήρ ηηρ μελέηηρ «Αποηωπυζη ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ ηος
δημοηικοω δπψμος και ηυν γωπυ ιδιοκηηζιϊν ενηψρ οικιζμοω Δπεπάνος
Δημοηικήρ Ενψηηηαρ Αζίνηρ καθϊρ
και θυηοεπμηνεία
ηος
ζςγκεκπιμένος δπψμος με παλιέρ αεποθυηογπαθίερ ϊζηε να ζςγκπιθεί
με ηην ςπάπσοςζα καηάζηαζη»
Πεπί σοπήγηζηρ παπάηαζηρ πποθεζμίαρ εκηελέζευρ ηος έπγος
«Καηαζκεςή ειζψδος νεκποηαθείος Άπιαρ»
Πεπί ανάδειξηρ αιπεηϊν οπγάνυν για ηην ζςγκπψηηζη επιηποπϊν
παπαλαβήρ έπγυν
Πεπί εγκπίζευρ ηος ππακηικοω κλήπυζηρ για ηην ανάδειξη μελϊν για ηη
ζςγκπψηηζη ηηρ επιηποπήρ πποζυπινήρ και οπιζηικήρ παπαλαβήρ έπγυν
Πεπί ανάδειξηρ αιπεηϊν οπγάνυν για ηη ζςγκπψηηζη επιηποπϊν
παπαλαβήρ επγαζιϊν και ςπηπεζιϊν
Πεπί εκμιζθϊζευρ ιζογείος δημοηικοω καηαζηήμαηορ ζηην Δημοηική
Ενψηηηα Νέαρ Τίπςνθαρ
Πεπί εγκπίζευρ κοπήρ δένηπυν ζηην οδψ Αιγίος ζηο Ναωπλιο.
Πεπί εγκπίζευρ ηηρ διέλεςζηρ δικηωος ηλεκηπονικϊν ςπηπεζιϊν
καηαζκεςήρ δικηωυν ,θπεαηίυν και ςπαίθπιυν καμπινϊν ΟΤΕ
Πεπί παπαηάζευρ ηηρ μίζθυζηρ ηος θεπινοω κινημαηογπάθος Ναςπλίος.
Πεπί εγκπίζευρ ηηρ με απιθμψ 113/2014 απψθαζηρ ηος Διοικηηικοω
Σςμβοςλίος ηος ΝΠΔΔ «Δημοηικψρ Οπγανιζμψρ Αθληηιζμοω
Πολιηιζμοω ,ηοςπιζμοω και Πεπιβάλλονηορ Δήμος Ναςπλίος»πος αθοπά
ηον κανονιζμψ λειηοςπγίαρ ηυν αθληηικϊν εγκαηαζηάζευν.
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Πεπί εγκπίζευρ πιζηϊζευρ για ηον εοπηαζμψ ηος Πολιοωσος ηηρ
πψλευρ Αγίος Αναζηαζίος
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Πεπί σοπηγήζευρ άδειαρ παπαγυγοω πυληηή λαφκϊν αγοπϊν ζηον κο
Σηςλιανψ Κςπιακψποςλο ηος Δημηηπίος
Πεπί διάθεζηρ πίζηυζηρ για ηην κάλςτη δαπάνηρ ζςμμεηοσήρ ηος
Δήμος ζηη διοπγάνυζη ηος Μαπαθυνίος 2015
Πεπί εγκπίζευρ ηηρ με απιθμψ 1/2015 απψθαζηρ ηος Διοικηηικοω
Σςμβοςλίος ηος ΝΠΔΔ «Δημοηικψρ Οπγανιζμψρ Κοινυνικήρ Ππψνοιαρ
και Αλληλεγγωηρ Ναςπλιέυν »πος αθοπά ηη λογιζηική ηακηοποίηζη ηος
πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ 2014 ηος νομικοω πποζϊπος
Πεπί ανηικαηαζηάζευρ ηυν μελϊν ηηρ επιηποπήρ πος είσε οπιζηεί με ηην
απιθμψ 289/2013 απψθαζη ηος Δημοηικοω Σςμβοςλίος
Πεπί εγκπίζευρ επεκηάζευρ ηλεκηποθυηιζμοω
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Πεπί εγκπίζευρ κυδικϊν απιθμϊν δαπανϊν πποχπολογιζμοω έηοςρ
2015 δεκηικϊν ενηαλμάηυν πποπληπυμήρ και πάγιαρ πποκαηαβολήρ.
Πεπί λήτηρ απψθαζηρ για ηην ηοποθέηηζη μνημείος ππορ ηιμήν
πεζψνηυν αεποπψπυν ζηην άζκηζη ηος καθήκονηορ
Πεπί ηποποποιήζευρ ηος ηεσνικοω ππογπάμμαηορ έηοςρ 2015
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Πεπί ηποποποιήζευρ ηος πποχπολογιζμοω ηος Δήμος οικ. έηοςρ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τοσ Δ..
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΟΤΚΟΤΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
Μ.Μ.Ε.

