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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 36873/25-10-13    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2013 

Θέµα 1 Ανάγνωση εγγράφων. 

Θέµα 2 Λήψη ή µη, απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονοµικής Επιτροπής για αναπροσαρµογή ή 
µη, τελών και δικαιωµάτων, έτους 2014. 

Θέµα 3 Έγκριση ή µη, Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, έτους 2014. 

Θέµα 4 Υποχρεωτική αναµόρφωση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος- 
Προϋπολογισµού έτους 2013 (παρ.5 άρθρο 2 της υπ΄αρ.οικ.47490/2012 (Β΄ 3390) ΚΥΑ). 

Θέµα 5 Έγκριση ή µη έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ ΄Τριµήνου οικονοµικού έτους 2013.  

Θέµα 6 Τροποποίηση ή µη, Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος-
Προϋπολογισµού έτους 2013, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του 1ου 
υποέργου «Κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Νάουσας». 

Θέµα 7 Τροποποίηση ή µη της από 29/11/2011 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Ενιαίου 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων O.T.A. Νοµού Ηµαθίας και του ∆ήµου Νάουσας για 
την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου Νάουσας. 

Θέµα 8 Έγκριση ή µη, διενέργειας της προµήθειας εξοπλισµού µεταφοράς και τεµαχισµού ογκωδών 
απορριµµάτων (ΕΣΠΑ) προϋπολογισµού 1.230.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% 283.900,00 ευρώ, 
σύνολο 1.512.900,00 ευρώ, µε ανοικτό διαγωνισµό.  

Θέµα 9 Υποβολή ή µη επενδυτικής πρότασης στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (Αθλητικό Κέντρο ∆.Ε. 
Ανθεµίων). 

Θέµα 10 Υποβολή ή µη επενδυτικής πρότασης στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων). 

Θέµα 11 Υποβολή ή µη επενδυτικής πρότασης στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης Leader της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. – Έγκριση ίδιας συµµετοχής 
(Γιορτή Ροδακίνου). 

Θέµα 12 Έγκριση ή µη, παράτασης της προθεσµίας παράδοσης των δεδοµένων του «Ερευνητικού 
Προγράµµατος «Χορεύοντας στην Πόλη ¨Αποκριάτικα ∆ρώµενα της Νάουσας¨ ως τοπικό 
δεδοµένο και ως ανθρωπολογικό ζητούµενο. Εθνογραφική και Ιστορική Έρευνα». 

Θέµα 13 Γνωµοδότηση για τον ανώτατο αριθµό αδειών υπαίθριου εµπορίου ανά κατηγορία που δύναται 
να χορηγηθούν για το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για το έτος 2014. 

Θέµα 14 Αποδοχή ή µη ποσού, που αποτελεί το 1/12 του συνολικού ποσού της Ε΄δόσης του άρθρου 27 
Ν.3756/2009. 

Θέµα 15 Αποδοχή ή µη ποσού, 9ης εντολής µεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/13 για έργα και επενδυτικές 
δραστηριότητες. 

Θέµα 16 Αποδοχή ή µη ποσού, από πρόστιµα ΚΟΚ από 2/7/13 έως και 2/9/13. 

Θέµα 17 Επιστροφή ή µη, ποσού παραβόλου έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Γρατσάνη Σοφίας 
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του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 

Θέµα 18 Λήψη ή µη, οριστικής απόφασης για εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος 
Μονοσπίτων µε δηµοπρασία. 

Θέµα 19 Ενοικίαση ή µη χώρου για υποσταθµό από την ∆Ε∆∆ΗΕ στην πρώην ΒΕΤΛΑΝΣ.  

Θέµα 20 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση 
δηµοτικών κτιρίων» του πρώην ∆ήµου Ειρηνούπολης. 

Θέµα 21 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση και 
αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου ∆ήµου Νάουσας». 

Θέµα 22 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-αποκατάσταση 
ασφαλτοτάπητα τµήµατος οδού Νάουσα- 3-5 Πηγάδια» 

Θέµα 23 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία νέας διακλάδωσης 
προς Στενήµαχο στην περιοχή ΛΕΦΑ» 

Θέµα 24 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Ανόρυξη ποµώνας στην 
τοποθεσία Π.Μύλος στο ∆.∆. Αγγελοχωρίου». 

Θέµα 25 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Ανόρυξη ποµώνας στην 
τοποθεσία Σαπάνι 2 στο ∆.∆. Ζερβοχωρίου» 

Θέµα 26 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση δηµοτικών 
κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου» 

Θέµα 27 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή Τεχνικού στη 
θέση Πλατάνη στα Πολλά Νερά». 

Θέµα 28 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Γεώτρηση 
ύδρευσης αθλητικού κέντρου µε επέκταση δικτύου κατά µήκος του δρόµου (Α΄ φάση)» 
(Επισκοπή). 

Θέµα 29 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Ολοκλήρωση 
κοπής δέντρων στο Νεκροταφείο ∆.∆.Χαρίεσσας». 

Θέµα 30 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόµων στη τοποθεσία Αµπέλια στο ∆.∆.Αγγελοχωρίου» 

Θέµα 31 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  
«Ασφαλτόστρωση δρόµου στο ∆.∆. Κοπανού» 

Θέµα 32 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Κοπανού (περιοχή Κληµαταριά)» 

Θέµα 33 Έγκριση ή µη, πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή 
τουαλετών στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆.∆. Μαρίνας» 

Θέµα 34 Έγκριση ή µη, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις 
Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ.Αρκοχωρίου ∆ήµου Νάουσας». 

Θέµα 35 Τροποποίηση ή µη, Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος- 
Προϋπολογισµού, έτους 2013 (Προµήθεια αντλίας άρδευσης στην Τ.Κ. Μαρίνας).  

Θέµα 36 Τροποποίηση ή µη, Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος- 
Προϋπολογισµού, έτους 2013 (Τ.Κ. Μαρίνας). 

Θέµα 37 Τροποποίηση ή µη, Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος-
Προϋπολογισµού, έτους 2013 (άρθρο 27 Ν.3756/2009). 
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Θέµα 38 Απόφαση τρόπου εκτέλεσης έργων. 

Θέµα 39 Έγκριση ή µη, παραλαβής της µελέτης µε τίτλο «Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη διατηρητέου 
κτιρίου Κονάκι στην Τ.Κ. Μαρίνας του ∆ήµου Νάουσας». 

Θέµα 40 Έγκριση ή µη, ανέγερσης µνηµείου ποντιακής γενοκτονίας στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου. 

Θέµα 41 Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή έργων. 

Θέµα 42 Τροποποίηση ή µη, Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης-Τεχνικού Προγράµµατος-
Προϋπολογισµού, έτους 2013 (ΣΑΤΑ). 

Θέµα 43 Έγκριση ή µη, αιτήσεων δηµοτών της ∆.Ε. Ειρηνούπολης, οι οποίοι είχαν δικαιωθεί οικοπέδων 
µε τις διατάξεις της εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δηµότες. 

Θέµα 44 Εκµίσθωση ή µη, δηµοτικών ακινήτων (αγροτεµαχίων) στην Τ.Κ. Χαρίεσσας.  

Θέµα 45 Εκµίσθωση ή µη, δηµοτικών ακινήτων (αγροτεµαχίων) στην Τ.Κ. Μονοσπίτων.  

Θέµα  46 Παραχώρηση ή µη, δηµοτικών κτιρίων στο Κ.Κ.Π.&Α. 

Θέµα 47 Έγκριση ή µη, τροποποίησης προϋπολογισµού και έγκριση διάθεσης των ανάλογων πιστώσεων 
του  Κ.Κ.Π.&Α του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

Θέµα 48 Τροποποίηση ή µη του υπ΄αρ.662/23-5-06 συµβολαιογραφικού εγγράφου µίσθωσης δηµοτικής 
έκτασης. 

Θέµα 49 Ανάθεση των αρµοδιοτήτων για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Νάουσας «Εστία Μουσών». 

Θέµα 50 Έγκριση ή µη, καθορισµού χώρου στάθµευσης ΤΑΞΙ, τριών (3) θέσεων, στα ΚΤΕΛ. 

Θέµα 51 Παραχώρηση χρήσης της οδού Χατζηγρηγοριάδη. 

Θέµα 52 Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΝ. 

Θέµα 53 Αντικατάσταση µέλους του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 

Θέµα 54 Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους ∆.Σ. της «Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου 
Νάουσας –Α.Ε. ΟΤΑ» και δ.τ. «Ξενοδοχείο Βέρµιον Α.Ε. ΟΤΑ». 

Θέµα 55 Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Θέµα 56 Έγκριση ή µη, µετακίνησης εκτός έδρας ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους 

 


