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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ         

ποσ επισσνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 39721/21-11-13    

 ΠΡΟΚΛΗΗ   

για σύγκληση Δημοτικού σμβοσλίοσ στις 25 Νοεμβρίοσ 2013 

Θέκα 1 Δλεκέρφζε γηα ηο Νοζοθοκείο Νάοσζας. 

Θέκα 2 Έγθρηζε ή κε, αηηήκαηος ηες εηαηρείας «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.»κε 

δηαθρηηηθό ηίηιο «ALEXSUN 1.S.Δ.» γηα ηροποποίεζε ηες αρτηθής ζύκβαζες ζε όηη  αθορά ηο 

κίζζφκα, ηελ θαηαβοιή ηοσ 3% επί ηφλ κηθηώλ εζόδφλ ποσ εηζπράηηεη από ηολ  ΓΔΜΗΔ, ηο 

δηθαίφκα σπεθκίζζφζες. 

Θέκα 3 Έγθρηζε ή κε, αηηήκαηος ηες εηαηρείας «ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

Α.Δ.»κε δηαθρηηηθό ηίηιο «ALEXSUN 2.S.Δ.» γηα ηροποποίεζε ηες αρτηθής ζύκβαζες ζε όηη 

αθορά ηο κίζζφκα, ηελ θαηαβοιή ηοσ 3% επί ηφλ κηθηώλ εζόδφλ ποσ εηζπράηηεη από ηολ  

ΓΔΜΗΔ, ηο δηθαίφκα σπεθκίζζφζες. 

Θέκα 4 Λήυε ή κε, απόθαζες αλαθορηθά κε ηε ζύλαυε προγρακκαηηθής ζύκβαζες κε Κοηλφληθή 

σλεηαηρηζηηθή Δπητείρεζε.  

Θέκα   5 Σροποποίεζε ή κε, ηοσ Δπητεηρεζηαθού ζτεδίοσ ηοσ Γήκοσ. 

Θέκα 6 Δθκίζζφζε ή κε, δεκοηηθού αθηλήηοσ ζηε ζέζε «Βοσιγάρα», κε απεσζείας ζσκθφλία. 

Θέκα 7 Δθκίζζφζε ή κε, δεκοηηθώλ αθηλήηφλ (αγροθηεκάηφλ) ζηελ Σ.Κ. ηελήκατοσ, κε απεσζείας 

ζσκθφλία.  

Θέκα 8 Μίζζφζε ή κε,  αθηλήηοσ (ηκήκαηος οηθοπέδοσ) γηα ηης αλάγθες ηες ιαχθής αγοράς θαη ηοσ 

τώροσ ζηάζκεσζες ασηοθηλήηφλ, κε απεσζείας ζσκθφλία. 

Θέκα   9 Έγθρηζε ή κε, επί ηες εηζεγήζεφς ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής γηα ηολ θαζορηζκό ηφλ ηειώλ 

δηέιεσζες γηα ηελ εηαηρεία «HELLAS ONLINE A.E.».  

Θέκα 10 Αποδοτή ή κε, ποζού ποσ αποηειεί ηο 1/12 ηοσ ζσλοιηθού ποζού ηες Δ΄ δόζες ηοσ άρζροσ 27 

Ν.3756/09. 

Θέκα 11 
Αποδοτή ή κε ποζού, 10

ες
 εληοιής κεηαθοράς πηζηώζεφλ ΑΣΑ/13 γηα έργα θαη επελδσηηθές 

δραζηερηόηεηες. 

Θέκα 12 Αποδοτή ή κε ποζού, γηα ηελ θάισυε ιεηηοσργηθώλ δαπαλώλ ηφλ ζτοιείφλ. 

Θέκα 13 Έγθρηζε ή κε, απόθαζες ηες Γεκοηηθής Δπηηροπής Παηδείας, γηα ηελ θαηαλοκή ποζού, γηα ηελ 

θάισυε ιεηηοσργηθώλ δαπαλώλ ηφλ ζτοιείφλ. 

Θέκα 14 Άδεηα τορήγεζες ή κε, δηθαηφκάηφλ δηέιεσζες δηθηύοσ ειεθηροληθώλ επηθοηλφληώλ θαη 

εγθαηάζηαζες θρεαηίοσ (WIND HELLAS). 

Θέκα  15 Υορήγεζε ή κε, άδεηας εθζθαθής γηα θαηαζθεσή αγφγού απαγφγής σδάηφλ τρήζες 

σδροειεθηρηθού έργοσ ηες ΤΦΔΝ Α.Δ. 

Θέκα 16 
Έγθρηζε ή κε, ηοσ 1

οσ
  Αλαθεθαιαηφηηθού θαη Σαθηοποηεηηθού Πίλαθα ηοσ έργοσ: 

«Γηακόρθφζε πιαηείας Σ.Κ. Λεσθαδίφλ». 

Θέκα  17 Έγθρηζε ή κε, ηες 1
ες

 παράηαζες ηοσ έργοσ «Αλαπιάζεης Κοηλότρεζηφλ Υώρφλ Σ.Κ. 

Αρθοτφρίοσ Γήκοσ Νάοσζας». 

Θέκα 18 
Παραιαβή θαη έγθρηζε ή κε, ηες κειέηες κε ηίηιο: «Αρτηηεθηοληθή Μειέηε Δθαρκογής ηοσ 

έργοσ Γεκηοσργία Ποιηηηζηηθού Κέληροσ Αγγειοτφρίοσ Γήκοσ Νάοσζας». 
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Θέκα 19 Παραιαβή θαη έγθρηζε ή κε, ηες κειέηες κε ηίηιο: «Ηιεθηροιογηθή Μειέηε ηοσ έργοσ 

Γεκηοσργία Ποιηηηζηηθού Κέληροσ Αγγειοτφρίοσ Γήκοσ Νάοσζας». 

Θέκα 20 Παραιαβή θαη έγθρηζε ή κε, ηες κειέηες κε ηίηιο: «Σροποποίεζε ειεθηροκεταλοιογηθής 

κειέηες 10
οσ

 2/ζεζηοσ Νεπηαγφγείοσ Νάοσζας». 

Θέκα 21 Παραιαβή θαη έγθρηζε ή κε, ηες κειέηες κε ηίηιο: «Σροποποίεζε Αρτηηεθηοληθής κειέηες 

10
οσ

  2/ζεζηοσ Νεπηαγφγείοσ Νάοσζας». 

Θέκα 22 Παραιαβή θαη έγθρηζε ή κε, ηες κειέηες κε ηίηιο: «Αρτηηεθηοληθή κειέηε λέφλ αποδσηερίφλ 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεφλ ζηελ περηοτή «ΠΑΠΡΑ» ηες Γ.Δ. Αλζεκίφλ ηοσ Γ.Νάοσζας». 

Θέκα 23 
Έγθρηζε ή κε, πρφηοθόιιοσ ορηζηηθής παραιαβής ηοσ έργοσ: «Δργαζίες Μεηαηόπηζες θαη 

Αποθαηάζηαζες Δσρσδφληθού Γηθηύοσ ζηελ Περηοτή ηοσ Αγίοσ Νηθοιάοσ». 

Θέκα 24 
Έγθρηζε ή κε, πρφηοθόιιοσ προζφρηλής θαη ορηζηηθής παραιαβής ηοσ έργοσ: «Παηδηθή ταρά 

ζηο Γ.Γ. Μαρίλας». 

Θέκα  25 
σγθρόηεζε ή κε, Δπηηροπής γηα ηελ αποζήθεσζε σιηθώλ-προκεζεηώλ. 

Θέκα 26 Αληηθαηάζηαζε κειώλ Οηθολοκηθής Δπηηροπής. 

Θέκα 27 Έγθρηζε ή κε, ηρόποσ εθκεηάιιεσζες ηφλ ζσζηάδφλ 31γ θαη 42
α
 ηοσ Γεκοηηθού Γάζοσς. 

Θέκα 28 Μεηαβοιές ή κε, ζτοιηθώλ κολάδφλ Πρφηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες 

ζτοιηθού έηοσς 2014-2015. 

Θέκα 29 σγθρόηεζε Δπηηροπής Φηιηθού Γηαθαλοληζκού Καηαλαιφηηθώλ Γηαθορώλ. 

Θέκα 30 Έγθρηζε ή κε, κεηαθίλεζες εθηός έδρας Γεκάρτοσ θαη Αληηδεκάρτφλ ηοσ Γήκοσ Ηρφηθής 

Πόιεφς Νάοσζας γηα σπερεζηαθούς ιόγοσς. 

 


