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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων
----------------------------------Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 και 96 του
Ν.3463/2006, να προσέλθετε στις 18.4.2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να
αποφασίσει για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΑ
1ο Θέμα
Περί εξαγοράς του ιστορικού διατηρητέου μνημείου επί των οδών
Βελλίνη και Βασ. Κωνσταντίνου από το Δήμο μας για τη στέγαση των
υπηρεσιών του Δήμου. Υποβολή αιτήματος ένταξης της εξαγοράς του εν
λόγω ακινήτου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και
διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων
κτιρίων στις πόλεις 2013». Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για
κάλυψη της διαδικαστικής δαπάνης καθώς και της δαπάνης που
υπερβαίνει την αντικειμενική αξία του ακινήτου .Εξουσιοδότηση του
κου Δημάρχου για τις απαραίτητες ενέργειες
ο
2 Θέμα
Υποβολή πρότασης για το έργο «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου
,κάδων ανακύκλωσης και κάδων κομποστοποίησης για το Δήμο
Ναυπλιέων»
στο
χρηματοδοτικό
πρόγραμμα
«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015»-έτος 2013,άξονας προτεραιότητας 3Μέτρο 3.3 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση και
εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για τις απαραίτητες ενέργειες
ο
3 Θέμα
Υποβολή πρότασης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση 55
τεμαχίων φωτιστικών και αντίστοιχων ιστών στην είσοδο του Τολού
του Δήμου Ναυπλιέων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015»-έτος 2013,άξονας προτεραιότητας 2Μέτρο 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού και εξουσιοδότηση του κου
Δημάρχου για τις απαραίτητες ενέργειες

Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος συνίσταται στο ότι η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω προτάσεων –αιτημάτων από το Δήμο μας στα
χρηματοδοτικά προγράμματα είναι η 19-4-2013.

Η προγενέστερη πρόσκλησή μας με αριθμ. Πρωτ. 10625/16-42013 δεν ισχύει.
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3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ “Τ΄ΑΝΑΠΛΙ”
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

