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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 19067/21-6-13    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 25 Ιουνίου  2013 

Θέµα 1 Ανάγνωση εγγράφων  

Θέµα 2 Έγκριση ή µη ψηφίσµατος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων  

Θέµα 3 Κατ΄ αρχήν απόφαση για τη διάθεση καυσόξυλων στους δηµότες Νάουσας- 
Ορισµός διαπαραταξιακής Επιτροπής διανοµής καυσόξυλων σε δηµότες. 

Θέµα 4 Έγκριση ή µη διενέργειας της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης –κίνησης και 
λιπαντικών, προϋπολογισµού 985.544,78 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23% 226.675,29 ευρώ 
Σύνολο  1.212.220,07 ευρώ) µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό  

Θέµα 5 ∆ιαγραφή ή µη οφειλών ΤΑΠ από βεβαιωτικούς καταλόγους ετών 2010, 2011 & 
2012 

Θέµα 6 Ανάκληση ή µη, εν µέρει,  βεβαιωτικού καταλόγου  

Θέµα 7 Εκµίσθωση ή µη δηµοτικού ακινήτου, έκτασης 180τ.µ. στη θέση «Γκουρνόσοβο», 
µε δηµοπρασία  

Θέµα 8 Εκµίσθωση ή µη δηµοτικού ακινήτου, έκτασης 180τ.µ. στη θέση «Νταµάρια», µε 
δηµοπρασία 

Θέµα 9 Έγκριση ή µη εκµίσθωσης αγροτεµαχίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων της 
Τ.Κ. Χαρίεσσας.  

Θέµα 10 Πρόσληψη ή µη, υδρονοµέα άρδευσης στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου, σε αντικατάσταση 
υδρονοµέα, λόγω παραίτησης του. 

Θέµα 11 Κατανοµή µιας (1) θέσης µε 8µηνη σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ. κλάδου ∆Ε Τεχνιτών 
Σιδεράδων στο ∆ήµο Η.Π. Νάουσας.  

Θέµα 12 Έγκριση ή µη, απολογισµού έτους 2012, της ΕΣΕ Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Η.Π. Νάουσας. 

Θέµα 13 Έγκριση ή µη, απολογισµού έτους 2012, της ΕΣΕ Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Η.Π. Νάουσας. 

Θέµα 14 Χαρακτηρισµός ή µη οδού ως κύριας δηµοτικής. 

Θέµα 15 Έγκριση ή µη διενέργειας της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού του πρώην 
βιοµηχανικού κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ (υποέργα 2, 3 & 4)» προϋπολογισµού 
321.401,10€, µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό   

Θέµα 16 Τροποποίηση ή µη,  ετήσιου προγράµµατος δράσης 2013- τεχνικού προγράµµατος 
2013- προϋπολογισµού 2013, τρόπος εκτέλεσης έργου  (Τ.Κ.Χαρίεσσας) 

Θέµα 17 Τροποποίηση ή µη  ετήσιου προγράµµατος δράσης 2013- τεχνικού προγράµµατος 
2013- προϋπολογισµού 2013, τρόπος εκτέλεσης έργου (Μνηµεία Τριετούς Ταφής) 

Θέµα 18 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
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τίτλο «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού και τσιµενταυλάκων στο ∆.∆. 
Πολυπλατάνου» του πρώην ∆. Ειρηνούπολης 

Θέµα 19 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δηµοτικού σχολείου οικισµού Αρχαγγέλου» του 
πρώην ∆. Ειρηνούπολης  

Θέµα 20 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Ανόρυξη ποµώνας άρδευσης στην περιοχή Τούµπα ∆.∆. Αγγελοχωρίου» του 
πρώην ∆. Ειρηνούπολης 

Θέµα 21 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή γραµµατοθυρίδων στο ∆.∆. Αγγελοχωρίου» του πρώην ∆. 
Ειρηνούπολης  

Θέµα 22 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Πεζοδροµήσεις ∆.∆.Μαρίνας» του πρώην ∆.Ανθεµίων 

Θέµα 23 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«Συντήρηση στέγης νέου κτιρίου σχολικού συγκροτήµατος Λαππείου» 

Θέµα 24 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή περίφραξης στο χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων» 

Θέµα 25 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή νέων WC στο 1ο  και 2ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Νάουσας» 

Θέµα 26 Έγκριση ή µη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κέντρο 
Τεκµηρίωσης Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς στο Βαφείο της πρώην ‘Έρια’»  

Θέµα 27 
Τροποποίηση ή µη  ετήσιου προγράµµατος δράσης 2013- τεχνικού προγράµµατος 
2013- προϋπολογισµού 2013 (επαναυπολογισµός κωδικού εξόδου 02.80.85) 

Θέµα 28 Τροποποίηση ή µη  ετήσιου προγράµµατος δράσης 2013- προϋπολογισµού 2013 

Θέµα 29 Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 26 της αρ.274/2011 Α.∆.Σ. (Κανονισµός 
καθαριότητας του ∆ήµου Νάουσας)  

Θέµα 30 Παράταση υλοτοµίας στη συστάδα 37 του ∆ηµοτικού ∆άσους. 

Θέµα 31 Παράταση υλοτοµίας στη συστάδα 38α του ∆ηµοτικού ∆άσους. 

Θέµα 32 Λήψη απόφασης ή µη, για την υποβολή αίτησης στο ∆ασαρχείο Νάουσας, 
προκειµένου να χορηγηθεί άδεια κοπής πεύκων έξωθεν του συνοικισµού Άνω 
Ζερβοχωρίου. 

Θέµα 33 
Χορήγηση ή µη, άδειας λειτουργίας «Μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου µε δύο (2) υπολογιστές, εντός καταστήµατος που λειτουργεί ως 
καφενείο» 

Θέµα 34 
Οικονοµική ενίσχυση ή µη Φιλαρµονικής Εταιρείας Νάουσας. 

Θέµα 35 Οικονοµική ενίσχυση ή µη Πολιτιστικών Συλλόγων  

Θέµα 36 Έγκριση ή µη, µετακίνησης εκτός έδρας, ∆ηµάρχου & Αντιδηµάρχου του ∆ήµου 
Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους. 
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