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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 23625/25-7-13    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 29 Ιουλίου 2013 

 

Θέµα 1 Ανάγνωση εγγράφου. 

Θέµα 2 Έγκριση ή µη προγραµµατικής σύµβασης για την λειτουργία κινητού σταθµού 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο ∆ήµο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. 

Θέµα 3 Έγκριση ή µη σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 

Θέµα 4 Εκποίηση ή εκµίσθωση ή µη, υπόγειου χώρου υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

Θέµα 5 Έγκριση ή µη Κανονισµού Λειτουργίας του προγράµµατος «Κ.Η.Φ.Η.» του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης  
Νάουσας.  

Θέµα 6 Έγκριση ή µη τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2013 και διάθεσης των 
ανάλογων πιστώσεων στο  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του 
∆ήµου Ηρωικής Πόλης  Νάουσας. 

Θέµα 7 Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «∆ιαµόρφωση 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ∆ήµου Νάουσας. 

Θέµα 8 Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου µε «Κατασκευή 
µνηµείων Τριετούς Ταφής» -2010. 

Θέµα 9 Απόφαση τρόπου εκτέλεσης έργου. 

Θέµα 10 Έγκριση ή µη αίτησης του Συλλόγου για τη ∆ιάδοση των Εικαστικών Τεχνών 
Νάουσας για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στο συγκρότηµα Λόγγου 
Τουρπάλη για να λειτουργήσουν τα Εικαστικά Εργαστήρια του ∆ήµου Νάουσας 
(Εκπαιδευτικό Έργο- Εκθέσεις)  για το διάστηµα Οκτώβριος 2013 έως Ιούνιος 
2014. 

Θέµα 11 Έγκριση ή µη αίτησης του αναγνωρισµένου από την Ελληνική Κολυµβητική 
Οµοσπονδία Αθλητικού Σωµατείου «Κολυµβητική Ακαδηµία Νάουσας» για 
παραχώρηση- δικαίωµα χρήσης του δηµοτικού κολυµβητηρίου Νάουσας για την 
κάλυψη των αναγκών των αθλητικών τους δραστηριοτήτων µέχρι 31/8/2014. 

Θέµα 12 Έγκριση ή µη παράτασης της προθεσµίας παράδοσης των δεδοµένων της έρευνας 
«Χορεύοντας στην πόλη: ‘Τα αποκριάτικα δρώµενα της Νάουσας’ ως τοπικό 
δεδοµένο και ως ανθρωπολογικό ζητούµενο. Εθνογραφική και Ιστορική έρευνα». 

Θέµα 13 Mίσθωση ακινήτου (τµήµατος οικοπέδου) για τις ανάγκες της λαϊκής αγοράς και 
του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων. 

Θέµα 14 Τροποποίηση ή µη ετήσιου προγράµµατος δράσης- Τεχνικού προγράµµατος 2013 
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& Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2013 (ΣΑΤΑ & Άρθρο 27 του Ν.3756/2009). 

Θέµα 15 Εκµίσθωση ή µη δηµοτικών ακινήτων. 

Θέµα 16 Επιστροφή διπλότυπων είσπραξης ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Θέµα 17 Αποδοχή ή µη ποσού από φόρο ζύθου. 

Θέµα 18 Αποδοχή ή µη ποσού από τέλη διαφήµισης.  

Θέµα 19 Αποδοχή ή µη ποσού από τέλη ακίνητης περιουσίας.  

Θέµα 20 Αποδοχή ή µη ποσού από πρόστιµα Κ.Ο.Κ. από 2/5/13 έως και 1/7/13. 

Θέµα 21 Αποδοχή ή µη ποσών από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 του Ν.3756/2009. 

Θέµα 22 Αποδοχή ή µη ποσών -6ης και 7ης εντολής µεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2013, για 
έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. 

Θέµα 23 Αποδοχή ή µη ποσού για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

Θέµα 24 Αποδοχή ή µη επιχορήγησης για το έργο: «Κέντρο Τεκµηρίωσης Βιοµηχανικής 
Κληρονοµιάς στο Βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ».  

Θέµα 25 Έγκριση ή µη διοργάνωσης από το ∆ήµο Νάουσας του 6ου Φεστιβάλ Ροκ 
Συγκροτηµάτων.  

Θέµα 26 Ορισµός Εκκαθαριστών της ∆.Ε.Ε.ΦΥ.Π. προκειµένου να ολοκληρώσουν την 
εκκαθάριση της και την οριστική διακοπή της στο Τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ. 
(Ηµαθίας). 

Θέµα 27 Έγκριση ή µη, µετακίνησης εκτός έδρας ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων του ∆ήµου 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους. 

 


