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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 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλουμένου να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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Έγκριση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση και
λειτουργία του παλαιού κτιρίου του Τελωνείου Ναυπλίου ως πολιτιστικού
κέντρου Ναυπλίου και γραφείου Τουρισμού».
Αποδοχή των όρων του συμφώνου της απόφασης ένταξης της πράξης «
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 10
κυβικών μέτρων,κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 1100
Λίτρων και κομποστοποιητών
απορριμμάτων 360 λίτρων » στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου «Αστική αναζωογόνηση
2012-2015» για το έτος 2013 στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου
για τις απαραίτητες ενέργειες.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
για την προμήθεια
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 10 κυβικών
μέτρων, κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων και
κομποστοποιητών απορριμμάτων 360 λίτρων.
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών -1ης συμπληρωματικής
σύμβασης του έργου « Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από
δεξαμενή ΔΕΥΑ Ναυπλίου προς το Δήμο Νέας Τίρυνθας ».
Παραλαβή του έργου : «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμου από Μάνεση
(Διασταύρωση Πουλακίδας) ως δρόμο σύνδεσης αρχαιοτήτων».
Περί παραχώρησης σε κοινή χρήση για τη δημιουργία του προβλεπόμενου
από το σχέδιο πόλης Ναυπλίου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται
έμπροσθεν των Ο.Τ. 205 και 206.
Περί παραχώρησης στο Δήμο Ναυπλίου και τροποποίησης ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης Ναυπλίου στο Ο.Τ. Γ316β,Γ316,Γ309 και Γ310.
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 ,
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έγκριση της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος δαπέδου πλατείας
στην τοπική κοινότητα Αρίας».
Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση και
λειτουργία του παλαιού κτιρίου του Τελωνείου Ναυπλίου ως πολιτιστικού
κέντρου Ναυπλίου και Γραφείου Τουρισμού».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων της οδού Χαριλάου Τρικούπη
με τις οδούς Άργους και Ασκληπιού».
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Λήψη απόφασης για την έκφραση βούλησης
δημιουργίας και
λειτουργίας υδατοδρομίου και διαβίβαση του θέματος στο Λιμενικό
Ταμείο για τα περαιτέρω.
Εξουσιοδότηση του κου. Δημάρχου για πρόσκληση - ανακοίνωση
επενδυτών δωρητών του Δήμου.
Εκμίσθωση γηπέδου 5χ5 αποδυτηρίων και κυλικείου στη θέση Μαγούλα
της Δημοτικής ενότητας Νέας Τίρυνθας.
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Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
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Τροποποίηση της με αριθμό 435/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με την αλλαγή των μελών της πενταμελούς επιτροπής
διαχείρισης του κοινωνικού φροντιστηρίου.
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Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 381/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί
παραχώρησης δύο αιθουσών του πρώην Δημ. Σχολείου Ασίνης.
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
8.ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

