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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.:   11.954/14-5-2012                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις    18    Μαΐου    2012     
                

Θέµα 1.   Ανάγνωση εγγράφων 

Θέµα 2.  Έκδοση ή µη ψηφίσµατος για τη γενοκτονία  των Ποντίων 

Θέµα 3.  Έγκριση ή µη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Νάουσας, ΕΣ∆Α  Ν. 
Ηµαθίας και Συνδέσµου ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Πέλλας 

Θέµα 4.  Έγκριση ή µη  τευχών δηµοπράτησης και αίτηµα για έγκριση αδειοδότησης 
δηµοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αρκοχωρίου 
∆ήµου Νάουσας» 

Θέµα 5.  Έγκριση διενέργειας υλοτοµικών εργασιών στο ∆ηµοτικό ∆άσος Νάουσας για το 
έτος 2012 µε ανοικτό διαγωνισµό. 

Θέµα  6.  Έγκριση ή µη εισήγησης της επιτροπής για τον  τρόπο  διάθεσης καυσόξυλων 
προς τους δηµότες 

Θέµα 7.  Παράταση υλοτοµίας στη συστάδα 20 του ∆ηµοτικού ∆άσους 

Θέµα 8.  Λήψη ή µη απόφασης επί αιτήσεως των συµβούλων της µειοψηφίας α) για τον 
προγραµµατισµό και καθορισµό χρονοδιαγράµµατος τµηµατικής λειτουργίας του 
νέου δικτύου ύδρευσης µέχρι την πλήρη λειτουργία του, β) Τρίµηνη έκθεση από 
την ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. για την πορεία του έργου. 

Θέµα 9.  Ονοµατοδοσία κάθετων οδών στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας στα όρια 
του ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 10.  ∆ιοργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας «Η Βιοµηχανική κληρονοµιά της 
Νάουσας» 19/5/2012 

Θέµα  11.  Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της ∆ασικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας 

Θέµα 12.  Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου µας 

Θέµα 13.  Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες 

Θέµα 14.  Έγκριση  ή µη της σύµβασης παραχώρησης χωρίς αντάλλαγµα της χρήσης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας Νάουσας 

Θέµα 15.  Έγκριση ή µη  1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΣΤΕΓΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ∆.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ» 
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Θέµα 16.  Έγκριση ή µη 3ου Α.Π.Ε. λόγω αναθεωρήσεων του έργου «Βελτίωση – 
Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Νάουσας και ∆.∆.» 

Θέµα 17.  Έγκριση ή µη παράτασης (1η ) χρόνου περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ» 

Θέµα 18.  Παράταση ή µη του έργου «∆ιαµόρφωση δρόµου Νάουσας - Άλσους Αγ. 
Νικολάου Ν. Ηµαθίας» 

Θέµα 19.  Αποδοχή επιχορήγησης προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» έργου «Κατασκευή 
µνηµείου θυσίας Ναουσαίων ηρώων στο ∆ηµοτικό Πάρκο» 

Θέµα 20.  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και 
Προϋπολογισµού 2012 (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Θέµα 21.  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και 
Προϋπολογισµού 2012 (∆/νση Περιβάλλοντος) 

Θέµα 22.  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. 31/2012 απόφασή της (κατ’ αρθρο 73 παρ. 4 Ν. 
3852/2010) 

Θέµα 23.  Χορήγηση ή µη άδειας ανεύρεσης θησαυρού  

Θέµα 24.  Λήψη ή µη απόφασης για λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα 
Επισκοπής 

Θέµα 25.  Λήψη ή µη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση µίας αίθουσας του 
δηµοτικού καταστήµατος της ∆.Ε. Ειρηνούπολης στο Σωµατείο µε την επωνυµία 
«Φιλαρµονική της Ειρηνούπολης» 

Θέµα 26.  Λήψη ή µη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση µίας αίθουσας του 
δηµοτικού καταστήµατος της ∆.Ε. Ειρηνούπολης στο Σωµατείο µε την επωνυµία 
«Περιβαλλοντικός σύλλογος Αγγελοχωρίου Ειρηνούπολης Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 

Θέµα 27.  Έγκριση ή µη Ταµειακού Απολογιστικού Πίνακα  οικ. έτους 2011 του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 28.  Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  

Θέµα 29.  Έγκριση Χρηµατοδότησης της ΚΕΠΑΠ από ∆ήµο Νάουσας σύµφωνα µε την 
τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου του Ν. 4171/2012 

Θέµα 30.  Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού & Περιβάλλοντος ∆ήµου Νάουσας 
(ΚΕΠΑΠ) 

Θέµα 31.  Έγκριση ή µη ισολογισµού εκκαθάρισης της ∆Η.Κ.Ε.ΝΑ. 

Θέµα 32.  Έγκριση ή µη Ταµειακού Απολογιστικού Πίνακα  οικ. έτους 2011 της Ε.Σ.Ε.  
Α/θµιας  ∆ήµου Νάουσας 
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Θέµα 33.  Έγκριση ή µη Ταµειακού Απολογιστικού Πίνακα  οικ. έτους 2011 της Ε.Σ.Ε.  
Β/θµιας  ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 34.  Αντικατάσταση µέλους στην Ε.Σ.Ε.  Β/θµιας  ∆ήµου Νάουσας 

Θέµα 35.  Επιστροφή ποσού παραβόλου για άδεια λειτουργίας επιχείρησης υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος   

Θέµα 36.  ∆ιαγραφή ποσού από τον κατάλογο διαφύλαξης οστών, λόγω διπλοεγγραφής 

Θέµα 37.  ∆ιαγραφή προστίµων ΚΟΚ    

Θέµα 38.  Ανάκληση εν µέρει, βεβαιωτικού καταλόγου    

Θέµα 39.  Ανάκληση ή µη βεβαιωτικού καταλόγου 

Θέµα 40.  ∆ωρεάν παραχώρηση τάφου 

Θέµα 41.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 42.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 43.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 44.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 45.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 46.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 47.  Επιβολή ή µη προστίµου για ανάρτηση αφισών διαφήµισης σε στύλους ∆ΕΗ, 
ηλεκτροφωτισµού και πινακίδων  σήµανσης τροχαίας 

Θέµα 48.  Έγκριση ή µη εκτός έδρας µετακίνησης ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους 

 
 
 


