
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 35.053/6-12-2012   

Πρόσκληση για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις  10/12/2012     

Θέµα 1.  Ανάγνωση εγγράφων 

Θέµα 2.  Έκδοση ή µη ψηφίσµατος επί αιτήµατος Σωµατείου και Οµοσπονδίας  
Κλωστοϋφαντουργών, σχετικά µε την κατάργηση της εισοδηµατικής ενίσχυσης .   

Θέµα 3.  Έκδοση ή µη ψηφίσµατος επί αιτήµατος του Εργατοϋπαλληλικού  Κέντρου 
Νάουσας σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας στους  ανασφάλιστους. 

Θέµα 4.  Έκδοση ή µη ψηφίσµατος για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης  
πετρελαίου θέρµανσης στις σχολικές επιτροπές 

Θέµα 5.  Τροποποίηση ή µη του Προϋπολογισµού 

Θέµα 6.  Αναπροσαρµογή ή µη των τελών και δικαιωµάτων για το έτος 2013 

Θέµα 7.  Έγκριση ή µη του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2013 

Θέµα 8.  Έγκριση ή µη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2012 

Θέµα 9.  Ρύθµιση ή µη της διάρκειας αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από το 
Τ.Π. & ∆ανείων προς τους Ο.Τ.Α. 

Θέµα 10.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και 
Προϋπολογισµού 2012 

Θέµα  11.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και  
Προϋπολογισµού 2012 για την πράξη «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων 
Νάουσας» 

Θέµα 12.  Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης της ενταγµένης πράξης µε τίτλο « Προµήθεια 
εξοπλισµού ειδικών σχολείων Νάουσας» 

Θέµα 13.  Έγκριση ή µη της απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανοµή 
κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 14.  Παραχώρηση ή µη χρήσης αίθουσας της Εστίας Μουσών στην ΜΚΟ «Ακαδηµία 
των Πολιτών» για τη λειτουργία του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου 

Θέµα 15.  Παραλαβή ή µη της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε τίτλο «Κατασκευή 
εξωποτάµιας λιµνοδεξαµενής στη θέση ΤΡΙΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ για την 
αντιπληµµυρική προστασία του ∆ηµοτικού δάσους Νάουσας» 



Θέµα 16.  Παραλαβή ή µη της δασοτεχνικής µελέτης για την «Κατασκευή εξωποτάµιας 
λιµνοδεξαµενής στη θέση ΤΡΙΑ ΠΗΓΑ∆ΙΑ για την αντιπληµµυρική προστασία 
του ∆ηµοτικού δάσους Νάουσας 

 

Θέµα 17.  Παραλαβή ή µη της µελέτης µε τίτλο «∆ασοτεχνική διευθέτηση ορεινής λεκάνης 
απορροής στην ευρύτερη περιοχή του χιονοδροµικού κέντρου ΤΡΙΑ – ΠΕΝΤΕ 
ΠΗΓΑ∆ΙΑ 

Θέµα 18.  Παραλαβή ή µη της µελέτης µε τίτλο:Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης 
λυµάτων του έργου/δραστηριότητας: «Αναβάθµιση & Επέκταση του 
Χιονοδροµικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, ∆ήµου Νάουσας Π.Ε. Ηµαθία» 

Θέµα 19.  Παραλαβή ή µη της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη ειδικής οικολογικής 
αξιολόγησης του έργου/δραστηριότητας: « Αναβάθµιση & Επέκταση του 
Χιονοδροµικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη Τουριστικών & Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, ∆ήµου Νάουσας Π.Ε. Ηµαθία» 

Θέµα 20.  Έγκριση ή µη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Συντήρηση 
και Επισκευή οδών Τ.Κ. Ροδοχωρίου» 

Θέµα 21.  Έγκριση ή µη 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου 
«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου» 

Θέµα 22.  Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Κατασκευή Μνηµείων Τριετούς Ταφής Πόλης Νάουσας» 

Θέµα 23.  Έγκριση ή µη 3ου Επικαιροποιηµένου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δηµοτικού δρόµου από ∆∆ Αγγελοχωρίου 
έως ∆∆ Ζερβοχωρίου» 

Θέµα 24.  Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση Μικρής Πλατείας Κοπανού» 

Θέµα 25.  Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση Ασφαλτοτάπητα Τµήµατος Οδού Νάουσα 3-5 Πηγάδια» 

Θέµα 26.  Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του  έργου «Επισκευή και 
Συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου Οικισµού Π. Ζερβοχωρίου» 

Θέµα 27.  Εισήγηση για παράταση ή µη του έργου «Επανάχρηση πρώην βιοµηχανικού 
κτηρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε πολυχώρο πολιτισµού» 

Θέµα 28.  Έκδοση ή µη απόφασης έγκρισης εργοταξιακής σήµανσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 



 

Θέµα 29.  ∆ιοικητική Αποβολή ή µη από κατεχόµενη αγροτική οδό στον οικισµό Κοπανού 
(περιοχή εντός ορίων οικισµού) ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων, ∆ήµου 
Νάουσας  

Θέµα 30.  Έγκριση ή µη της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ελαστικών των οχηµάτων του ∆ήµου, προϋπολογισµού  43.470,66 €  

Θέµα 31.  Έγκριση ή µη ανοιχτού διαγωνισµού για την καθαριότητα των ∆ηµοτικών 
Κτηρίων και των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 

Θέµα 32.  Έγκριση ή µη του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για την  
προµήθεια  γάλακτος 

Θέµα 33.  Έγκριση ή µη τουριστικής προβολής της Νάουσας µε καταχώρηση σε 
κυριακάτικη εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας 

Θέµα 34.  Αποδοχή ή µη έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ αποκλειστικά για 
καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης υπαλλήλου. 

Θέµα 35.  ∆ιάθεση ή µη Επιχορήγησης άρθρου 27,  Ν. 3756/2009 για κάλυψη δαπανών 
µισθοδοσίας 

Θέµα 36.  Επιστροφή ή µη επιχορήγησης προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» 

Θέµα 37.  ∆ιαγραφή ή µη προστίµου ΚΟΚ  

Θέµα 38.  ∆ιαγραφή ή µη προστίµου ΚΟΚ 

Θέµα 39.  Επιστροφή ή µη αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 

Θέµα 40.  Καταβολή ή µη,  χωρίς προσαυξήσεις,  οφειλής ΤΑΠ  

Θέµα 41.  Ανασυγκρότηση Α/θµιου και Β/θµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης 
Κινηµατογράφων – Θεάτρων κ.λ.π. 

Θέµα 42.  Έγκριση ή µη εκτός έδρας µετακίνησης ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους 


