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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 4997/21-2-2013    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 25 Φεβρουαρίου   2013 

 

Θέµα 1.  Ανάγνωση εγγράφων  

Θέµα 2.  Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τον 
Πρότυπο κανονισµό λειτουργίας δηµοτικού συµβουλίου (απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπ’ αριθµ. 
16852/6-4-2011,  ΦΕΚ 661/τ.Β΄/20-6-20111) 

Θέµα 3.  Ανταλλαγή ακινήτων µεταξύ ∆ήµου και Αφών Πλήκα µετά τη γνωµοδότηση 
Υπηρεσιών και την εκτίµηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών  

Θέµα 4.  Ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας του Ιωάννη Σολίδη 
µελετητή ΣΧΟΑΠ Ειρηνούπολης κατά εγγράφου ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
(∆ΙΠΕΧΩΣ ΚΜ) 

Θέµα 5.  Παραχώρηση ή µη δωρεάν της χρήσης δηµοτικού ακινήτου στο Σύλλογο για 
τη ∆ιάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας. 

Θέµα 6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της µε αριθµό πρωτοκόλλου 5576/6-3-
2012 αίτησης της Α.Ε.  µε την  επωνυµία «ΑΕΠΙ ελληνική εταιρία προς 
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας» µετά από παραποµπή της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2013 απόφασή της 
(κατ’ άρθρο 73 παρ. 4 Ν. 3852/2010) 

Θέµα 7.  Έγκριση ή µη άδειας  αµιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου   

Θέµα 8.  Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Νοσοκοµείου Νάουσας 

Θέµα 9.  Έγκριση ή µη ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον κ. Βλαδίµηρο Συµεωνίδη, ως  
Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών».   

Θέµα 10.  Έγκριση ή µη προϋπολογισµού του  Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας  & 
Αλληλεγγύης ∆. Νάουσας για το οικονοµικό έτος 2013. 

Θέµα 11.  Έγκριση ή µη ανάδειξης προµηθευτή µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης για 
την προµήθεια ελαστικών  

Θέµα 12.  Έγκριση ή µη διενέργειας προµήθειας εντύπων υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων µε πρόχειρο  διαγωνισµό.   

Θέµα 13.  Έγκριση ή µη διενέργειας προµηθειών µε απευθείας ανάθεση 

Θέµα 14.  Έγκριση ή µη χορήγησης αδειών υπαίθριου εµπορίου βάση των αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν για το έτος 2013 
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Θέµα 15.  Έγκριση ή µη εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία 

 

Θέµα 16.  Έγκριση ή µη εκτέλεσης έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα µε τίτλο: 
«Πυροπροστασία ∆ηµοτικού ∆άσους (έτους 2013)»  µε αυτεπιστασία . 

Θέµα  17.  Τροποποίηση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης 2013 – Τεχνικού 
Προγράµµατος 2013 και Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2013 

Θέµα 18.  Έγκριση ή µη της 1ης παράτασης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση 
«Πλατάνη» στα Πολλά Νερά»  

Θέµα 19.  Έγκριση ή µη 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου «Τοποθέτηση Αντλητικού στην περιοχή Γαλλικά, ∆.∆. Μαρίνας 
∆.Ε. Ανθεµίων» 

Θέµα 20.  Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις στο ∆.∆. Μονοσπίτων» του πρώην ∆ήµου Ανθεµίων  

Θέµα 21.  Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή οστεοφυλακίου και στεγάστρων στο νεκροταφείο ∆.∆. 
Κοπανού» του πρώην ∆ήµου Ανθεµίων 

Θέµα 22.  Έγκριση ή µη εργοταξιακής σήµανσης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για το έργο µε τίτλο 
«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 23.  Έγκριση ή µη έκθεσης εσόδων – εξόδων ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 
2012 

Θέµα 24.  Αποδοχή Επιχορήγησης για Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογής 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Θέµα 25.  Κατανοµή κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές 

Θέµα  26.  Έγκριση ή µη δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 
25ης Μαρτίου. 

Θέµα 27.  Έγκριση ή µη διοργάνωσης από τον ∆ήµο Νάουσας των Αποκριάτικων 
εκδηλώσεων έτους 2013. 

Θέµα 28.  Οικονοµική ενίσχυση ή µη Πολιτιστικών Συλλόγων για τις εκδηλώσεις της 
Αποκριάς. 

Θέµα 29.  Οικονοµική ενίσχυση ή µη ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ο 
ΠΗΓΑΣΟΣ  

Θέµα 30.  Οικονοµική ενίσχυση ή µη του Οµίλου Τουριστικής Ανάπτυξης Νάουσας 
(Ο.Τά.Ν.) 

Θέµα 31.  Επιστροφή παραβόλου έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

Θέµα 32.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 33.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 
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Θέµα 34.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 35.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 36.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 37.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 38.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 39.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 40.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 41.  ∆ιαγραφή ή µη οφειλών λόγω ένταξης στη ρύθµιση του Ν.4071/2012 

Θέµα 42.  Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 

Θέµα 43.  Έγκριση ή µη εκτός έδρας µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων του 
∆ήµου Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους 

 
 
 


