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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων
----------------------------------Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και 95 παρ. 4
του Ν. 3463/2006 να προσέλθετε στις 13 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
20:00 μ.μ , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλουμένου να
αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ

1ο

Έκφραση απόψεων σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του έργου « Υδροδότηση Ασίνης- Τολού- Δρεπάνου-Κάντιας-Ιρίων » .

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού και του Δ. Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ
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Απόφαση περί έκδοσης σύμφωνης γνώμης για πραγματοποίηση
γυρισμάτων σε σημεία της παλιάς πόλης.
Απόφαση περί πρόσληψης προσωπικού πυροπροστασίας με δίμηνη
σύμβαση.
Ορισμός ενός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Ναυπλιέων για
τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής ενός δικηγόρου με
έμμισθη εντολή στο Δήμο.
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την αποδοχή και εγγραφή
πίστωσης ποσού 129.417,49 € από απόδοση στο Δήμο επιχορήγησης
από την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου.
Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης
καταβολής υπερωριών στην υπηρεσία καθαριότητας.
Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εγγραφή πίστωσης για
κάλυψη εργοδοτικών εισφορών επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης
Δημάρχου.
Αποδοχή
προστίμου € 40.000 πλέον προσαυξήσεων από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και
τροποποίηση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ

10ο

Τροποποίηση
υποχρεώσεων.

ΘΕΜΑ
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Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση πιστώσεων που
αφορούν ασφάλιστρα αυτοκινήτων.

ΘΕΜΑ

12ο

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για την
εγγραφή υπολοίπου πίστωσης € 2.178,55 για το έργο « Διαμόρφωση
πλατείας Αμαριανού Δ.Ε Μιδέας».

προϋπολογισμού για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμων

Το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων συνίσταται στο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
άμεσα πρέπει να αποφασίσει για
τα ανωτέρω θέματα, λόγω τόσο της ύπαρξης
καταληκτικών προθεσμιών όσο και της αναγκαιότητας άμεσης κάλυψης δαπανών σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση , διότι τα
ανωτέρω θέματα κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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