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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ         
που επισυνάπτεται στην µε  αριθµ. πρωτ.: 8601/21-3-2013     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
για σύγκληση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 26 Μαρτίου   2013 

 

Θέµα 1 Ανάγνωση εγγράφων 

Θέµα 2 Αποδοχή επιχορήγησης,  άρθρο 27  Ν.3756/ 2009 

Θέµα 3 Αποδοχή επιχορήγησης (3η ∆όση προγράµµατος ΣΑΤΑ έτους 2013) 

Θέµα 4 Αποδοχή επιχορήγησης για το έργο «Ολοκληρωµένο πρόγραµµα αστικής 
ανάπλασης ∆ήµου Νάουσας»  

Θέµα 5  Αποδοχή επιχορήγησης για το έργο «Κέντρο τεκµηρίωσης βιοµηχανικής 
κληρονοµιάς στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ» 

Θέµα 6 ∆ιαγραφή ή µη προστίµων αυθαιρέτων, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 24 του 
Ν. 4014/2011  

Θέµα 7 Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Η.Π. Νάουσας έτους 2013 

Θέµα 8 Κατανοµή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές  

Θέµα 9 Έγκριση ή µη απόφασης του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» για τροποποίηση 
του προϋπολογισµού του 

Θέµα 10 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», για 
επιχορήγησή του, για την αντιµετώπιση των αναγκών της µισθοδοσίας των Ι∆ΑΧ 

Θέµα 11 Λήψη απόφασης επί αιτήµατος του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» για 
αύξηση της µηνιαίας απόδοσής του από τους ΚΑΠ, βάση της συστατικής του 
πράξης. 

Θέµα 12 Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για τις 
ανάγκες της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας  

Θέµα 13 Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. 
ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Η.Π. Νάουσας 

Θέµα  14 Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. 
ανταποδοτικού χαρακτήρα , για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Ωδείου Νάουσας  

Θέµα 15 Έγκριση ή µη πρόσληψης υδρονοµέα άρδευσης για την  Τ.Κ. Μαρίνας 

Θέµα 16 Σύναψη ή µη Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον  ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου για την 
διαχείριση των ποµώνων άρδευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης 
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Θέµα 17 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Ανόρυξη ποµώνας άρδευσης στην περιοχή Καρνόπολι ∆.∆. Αγγελοχωρίου» 

Θέµα 18 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Ανόρυξη ποµώνας άρδευσης στην περιοχή Πλατίνα ∆.∆. Πολυπλατάνου» 

Θέµα 19 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Ανόρυξη ποµώνας άρδευσης στην περιοχή Σαπάνι 1 ∆.∆. Ζερβοχωρίου» 

Θέµα 20 Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή γεµιστικού βυτίων στο ∆.∆. Επισκοπής 

Θέµα 21 ∆ιάλυση της σύµβασης έργου «Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων στην επέκταση 
του ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Άνω Ζερβοχωρίου» 

Θέµα 22 Έγκριση ή µη 2ης παράτασης του έργου «Κέντρο Τεκµηρίωσης Βιοµηχανικής 
Κληρονοµιάς στο βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ» 

Θέµα 23 Έγκριση ή µη άδειας λειτουργίας αµιγούς  επιχείρησης  προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου 

Θέµα 24 Έγκριση ή µη άδειας λειτουργίας αµιγούς  επιχείρησης  προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου 

Θέµα 25 Έγκριση ή µη διενέργειας της ανάθεσης εργασιών καθαριότητας δηµοτικών και 
κοινοτικών κτιρίων  πρ/σµού 100.000,00 €,  µε ανοιχτό διαγωνισµό 

Θέµα 26 Έγκριση ή µη διενέργειας της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης – κίνησης και 
λιπαντικών πρ/σµού 496.000,00 €, µε ανοιχτό διαγωνισµό 

Θέµα 27 Έγκριση ή µη διενέργειας προµηθειών µε απευθείας ανάθεση 

Θέµα 28 Έγκριση ή µη διενέργειας υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση 

Θέµα 29 Οικονοµική Ενίσχυση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ναούσης «Ο ΠΥΡΣΟΣ» 

Θέµα 30 Οικονοµική Ενίσχυση Συλλόγων 

Θέµα 31 Ορισµός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συγκρότηση επιτροπής της εν 
ζωή αξίας των ζώων για το 2013 

Θέµα 32 Έγκριση ή µη εκτός έδρας µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων του ∆ήµου 
Νάουσας για υπηρεσιακούς λόγους 

 
 
 
 


