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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΠΡΟ
ηνπο θ.θ. Δήκαξρν θαη κέιε ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Δήκνπ Ναππιηέωλ
----------------------------------Παξαθαιείζζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 λα πξνζέιζεηε
ζηηο 15 Oθηωβξίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ζπγθαινπκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο:
ΘΔΜΑ 1ν
ΘΔΜΑ

2ν

ΘΔΜΑ

3ν

ΘΔΜΑ

4ν

ΘΔΜΑ

5ν

ΘΔΜΑ

6ν

ΘΔΜΑ

7ν

ΘΔΜΑ

8ν

ΘΔΜΑ

9ν

Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηίηιν «Γήπεδν Αζίλεο Δήκνπ
Ναππιηέωλ –πλζεηηθόο ριννηάπεηαο».
Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηίηιν «Γήπεδν πνδνζθαίξνπ
Πξνθήηε Ηιία (Νηακάξη) Δήκνο Ναππιηέωλ
Αξγνιίδαο εξγαζίεο
αλαβάζκηζεο».
Μίζζσζε ρψξνπ απφ ηελ ΔΣΑΓ γηα αλαβάζκηζε γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Ηξίσλ
(ηνπνζέηεζε ριννηάπεηα).
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2014 θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ « Αληηθαηάζηαζε κόλωζεο
ζην 4ν Δεκνηηθό ζρνιείν Ναππιίνπ ».
Σξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο , πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2014 θαη έγθξηζε
ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «
Καηαζθεπή εζωηεξηθώλ ρωξηζκάηωλ ζην εηδηθό επαγγεικαηηθό Γπκλάζην
Αξγνιίδαο ».
Σξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο , πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2014 θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ « Μεηαθνξά
αγαικάηωλ, δηακόξθωζε ρώξνπ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζην πάξθν ΟΕ ».
Σξνπνπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2014 , έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:
« Μηθξά ηερληθά έξγα Δήκνπ Ναππιηέωλ ».
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2014 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ « Δηαξξπζκίζεηο ζην θηίξην ηνπ 1νπ
Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Ναππιίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηωλ γξαθείωλ
Δηεύζπλζεο θαη Γξακκαηείαο ηνπ ΙΕΚ Ναππιίνπ».
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2014 θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«Απνθαηάζηαζε νδνζηξωκάηωλ γηα ηελ απνξξνή νκβξίωλ ».

ΘΔΜΑ 10ν

ΘΔΜΑ 11ν
ΘΔΜΑ 12ν

ΘΔΜΑ 13ν

ΘΔΜΑ 14ν

Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2014 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : « Καηαζθεπή θηγθιηδώκαηνο
ζηε Δ.Κ Σνινύ , έκπξνζζελ μελνδνρείνπ ΑΜΜΟ ΣΟΛΟ ».
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2014 γηα ηελ πξνκήζεηα πιαθώλ πεδνδξνκίωλ θαη ιεπθνύ
ηζηκέληνπ .
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2014 θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «
Αληηθαηάζηαζε Κεξακηδηώλ θαη πιαθηδίωλ θηηξίνπ γξακκαηείαο
Παλεπηζηεκίνπ».
Σξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2014 γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο ησλ έξγσλ: α) Πξνζζήθε
αηζνπζώλ ζην Δεκνηηθό ρνιείν Αλπθίνπ θαη β) Πξνζζήθε αηζνπζώλ
ζην Δεκνηηθό ρνιείν Αγ.Σξηάδαο .
Έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 39/14 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο:
« Δηαρείξηζε θαη ηαθή απνξξηκκάηωλ Ναππιίνπ θαη Σνινύ ».

ΘΔΜΑ 15ν

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : « Αληηπιεκκπξηθά
έξγα Δήκνπ Αζίλεο ».

ΘΔΜΑ 16ν

Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ :
« Καηαζθεπή νδώλ ππξόπιεθηωλ πεξηνρώλ : α) Μηδέα-Ακπγδαιίηζα, β)
Ακαξηαλνύ-Αξαρλαίνπ ».
Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ:
« Καηαζθεπή βάζεο θεξθίδωλ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Σνινύ ».

ΘΔΜΑ 17ν
ΘΔΜΑ 18ν

Σξνπνπνίεζε πξφηαζεο ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζε ηκήκα ηνπ Κ.Δ.Μ.Υ.

ΘΔΜΑ 19ν

ΘΔΜΑ
ΘΔΜΑ

22ν
23ν

Έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ επί ηεο νδνχ Οίαθνο ζην
Ναχπιην
Δπί αηηήζεσο ηεο εηαηξείαο ( Νηθφιανο Κσζηάθεο θαη ηα Δ.Δ.) γηα κείσζε
κηζζψκαηνο ηνπ θηηξίνπ εμππεξέηεζεο ινπνκέλσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο
παξαιίαο Καξαζψλαο ζην Ναχπιην.
πγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ εθπνίεζεο ή εθκίζζωζεο
πξαγκάηωλ ηνπ Δήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ην άξζξν
72 ηνπ Ν3852/10.
πγθξφηεζε επηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ
πγθξφηεζε Επηηξνπήο Δηαβνύιεπζεο.

ΘΔΜΑ

24ν

Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Ναππιηέσλ νηθ. έηνπο 2014 .

ΘΔΜΑ

25ν

ΘΔΜΑ

26ν

Υξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ
γξαθείνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.
πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα πξφιεςεο παηδηθήο παρπζαξθίαο –
ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ .

ΘΔΜΑ

27ν

ΘΔΜΑ

28ν

ΘΔΜΑ

29ν

ΘΔΜΑ 20ν
ΘΔΜΑ 21ν

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ ( θηηξίνπ ) ζην
πάξθν ηατθφπνπινπ.
Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκφ 202/2013 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ αθνξά ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο σο πξνο ηνλ νξηζκφ
εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο.
Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηε Γελ. πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο Αλαπηπμηαθή Βνξείνπ Πεινπνλλήζνπ –
Αλαπηπμηαθή Α.Δ ΟΣΑ.

ΘΔΜΑ

30ν

Έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 77/14 απφθαζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. « Γεκνηηθφο
Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Σνπξηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο » γηα ηελ
έγθξηζε ηεο 5εο ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ.

ΘΔΜΑ

31ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ζηηο νδνχο
Σξαπεδνχληνο ,Δθέζνπ, Αιηθαξλαζζνχ θαη Κπξίιινπ Δ΄ ζην Ναχπιην θαηφπηλ
ηεο κε αξηζκφ 51/2014 απφθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο Εσήο.

ΘΔΜΑ

32ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο
απαγφξεπζεο ζηάζεο –ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Μαξίαο Ράδνπ 14 ζην Ναχπιην
θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 50/2014 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο

ΘΔΜΑ

33ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε κεηαθνξάο
δηάβαζεο πεδψλ ζηελ νδφ Μπνπκπνπιίλαο θαη Πνιπδσίδνπ ζην Ναχπιην θαηφπηλ
ηεο κε αξηζκφ 42/2014 απφθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο Εσήο

ΘΔΜΑ

34ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο
ζήκαλζεο πεδνδξφκνπ θαη απαγφξεπζεο ζηάζεο-ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ
Κνθθίλνπ θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 49/2014 απφθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο
Εσήο

ΘΔΜΑ

35ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο
απαγφξεπζεο ζηάζεο –ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Νηθεηαξά ζην Ναχπιην θαηφπηλ
ηεο κε αξηζκφ 53/2014 απφθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο Εσήο

ΘΔΜΑ

36ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο
απνηξνπήο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο νδνχ Παπαθσζηνπνχινπ ζην
Ναχπιην θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 52/2014 απφθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο
Εσήο

ΘΔΜΑ

37ν

Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξνληηζηεξίνπ ηνπ
Γήκνπ.

ΘΔΜΑ

38ν

Έγθξηζε θηινμελίαο αληηπξνζσπείαs ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ Geo
Routes Cultural Heritage Journeys Institute

ΘΔΜΑ

39ν

Έγθξηζε ζχζηαζεο Γξαθείνπ Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ηνπ Δ..
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