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----------------------------------Παξαθαιείζζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 λα πξνζέιζεηε
ζηηο 11 Νοεμβρίοσ 2014, ημέρα Σρίτη
θαη ώξα 19:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο
ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ζπγθαινπκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο:
ΘΔΜΑ 1ν

Γλσκνδόηεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηκήκαηνο νηθηζκνύ Γξεπάλνπ

ΘΔΜΑ

2ν

Γλσκνδόηεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηκήκαηνο νηθηζκνύ Ηξίσλ

ΘΔΜΑ

3ν

Γλσκνδόηεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηκήκαηνο νηθηζκνύ Αγίαο Σξηάδαο

ΘΔΜΑ

4ν

ΘΔΜΑ

5ν

ΘΔΜΑ

6ν

ΘΔΜΑ

7ν

ΘΔΜΑ

8ν

ΘΔΜΑ

9ν

ΘΔΜΑ

10ν

Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο
ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ Κηιθίο 4 ζην Ναύπιην θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό
87/2014 απόθαζεο ηεο Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο Ναππιηέσλ θαη ηεο κε
αξηζκό 68/2014 απόθαζεο ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο .
Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί ηεο
νδνύ Ακαιίαο ζην Ναύπιην θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό 122/2014 απόθαζεο ηεο
Γεκνηηθήο θνηλόηεηαο Ναππιηέσλ θαη ηεο απόθαζεο ηεο επηηξνπήο
πνηόηεηαο δσήο
Πεξί εγθξίζεσο εθηειέζεσο
ηνπ έξγνπ « Αζθαιηνζηξώζεηο Γήκνπ
Ναππιηέσλ »
Πεξί εγθξίζεσο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ « Δπηζθεπή πξώελ θνηλνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο ζην Αλπθί ».
Σξνπνπνίεζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Ναππιηέσλ έηνπο 2014 γηα
ηελ αλάζεζε κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ αγξνηηθή νδνπνηία ησλ ηνπηθώλ
θνηλνηήησλ Μηδέαο θαη Αξαρλαίνπ
Πξνκήζεηα ςεθηαθνύ αξρείνπ πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηνπ πνιηηηζηηθνύ
θαη ηζηνξηθνύ πιηθνύ ηεο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ
Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Ναππιηέσλ νηθ. έηνπο 2014

ΘΔΜΑ

11ν

Οξηζκόο
Πξνέδξνπ
ηεο Γεκνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο θαη ησλ
παξαγσγηθώλ ηάμεσλ από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςνπλ ηα κέιε ηεο .

ΘΔΜΑ

12ν

ΘΔΜΑ

13ν

ΘΔΜΑ

14ν

Αγνξά αθηλήηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Αξαρλαίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή
θέληξνπ αζινπαηδηώλ (γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5ρ5 θαη γήπεδν κπάζθεη)

ΘΔΜΑ

15ν

Μίζζσζε αθηλήηνπ
γηα ηε ζηέγαζε
ησλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ
ππνζηήξημεο ησλ επαίζζεησλ νκάδσλ πνιηηώλ .

ΘΔΜΑ

16ν

Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνύ θξνληηζηεξίνπ

ΘΔΜΑ

17ν

Πεξί εγθξίζεσο ηεο θνπήο δέληξνπ ζην Βηβάξη γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε
ησλ νρεκάησλ

ΘΔΜΑ

18ν

Γλσκνδόηεζε επί ηεο εγθξίζεσο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ εμόξπμεο καξκάξνπ ηεο εηαηξείαο ΜΑΡΜΤΚ
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΔΠΔ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΜΔΡΣΕΑΝΑ ηεο
Γεκνηηθήο ελόηεηαο Αζίλεο

Καζνξηζκόο πνζνύ εμόδσλ παξάζηαζεο γηα ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ
Αληηπξόεδξν
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ
ΝΑΤΠΛΗΟΤ »θαζώο θαη θαζνξηζκόο πνζνύ απνδεκίσζεο
αλά
ζπλεδξίαζε ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ .
Κιείζηκν ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ πξώελ Γεκνηηθώλ θνηλσθειώλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τοσ Δ..
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