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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διατύπωση άποψης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση επιτροπής για τη λειτουργία του
«Βλαχογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα».
Έγκριση καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του υπ’ αριθ. 1029
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας.
Εκλογή μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
Έγκριση α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο
οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4884/7-9-2018 πρόσκλησης
του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης-στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Έγκριση α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αρδευτικών
υποδομών Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4884/7-9-2018
πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησηςστήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων
βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως
χειριστή και μεσεγγυούχου
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε
οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2019
Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2018.
Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνεςθέρμανση
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος της Δ.Κ. Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη
Έγκριση προμήθειας στεφανιών καταθέσεων για το έτος 2019.
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την παρουσίαση βιβλίου του Μουσικού Σχολείου
Βέροιας.
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια: α) ειδών αρτοποιείου και
παντοπωλείου για το έτος 2019 και β) εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης
δράσεων με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ «Η Πρόοδος»
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ.
Βέροιας
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή
εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος

19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας
δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδοτόπων
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ορισμός α) μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω
της διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων
(Κ.Η.Σ.Κ.) και β) των χρηστών της διαδικτυακής εφαρμογής
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω
μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της
εν ζωή αξίας ζώων.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
αγροτικών δρόμων».
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες για την
υγρομόνωση δώματος Α΄ Στάθμης Δημοτικής Αγοράς».
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες διαμόρφωσηςοριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο
οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών
υποδομών Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.
Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου
Αγίας Βαρβάρας»
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσηςοριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας
εντός των οικισμών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση
βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικού-τακτοποιητικού) και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών
θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών
και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας
«Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών
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Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών α) «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» και β)
«Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας» και γ) «Αναθεώρηση
εκλογικών καταλόγων».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης σκηνικών, στο πλαίσιο
εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο
πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης,
στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παραγωγής βίντεο, στο πλαίσιο υποβολής
φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο
συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό
Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο
συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό
εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούργιες προοπτικές στην άνοια».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό
εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούργιες προοπτικές στην άνοια».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό
εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούργιες προοπτικές στην άνοια».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ομιλητή, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούργιες προοπτικές στην άνοια».
Θέση σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
Έγκριση κοπής εννιά (9) ατόμων λεύκης εντός του αυλείου χώρου του Δημοσίου Ι.Ε.Κ.
Βέροιας
Έγκριση κοπής ενός (1) ατόμου αριζόνας και ενός (1) ατόμου ακακίας σε πάρκο στη συμβολή
των οδών Θεσσαλονίκης, Πίνδου και Ανθέων στην πόλη της Βέροιας
Έγκριση κοπής τεσσάρων (4) ατόμων ακακίας στη συμβολή των οδών Δαιδάλου και Ανοίξεως
στην πόλη της Βέροιας.
Έγκριση κοπής ενός (1) ατόμου κέδρου στη συμβολή των οδών Κίμωνος και Ακροπόλεως στην
πόλη της Βέροιας.
Έγκριση κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου και ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού επί της οδού που
συνδέει την Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας με την Τ.Κ. Άμμου
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτιστικών
Συλλόγων Ν.Ημαθίας
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στον Σύλλογο Φίλων Ποταμού
Τριποτάμου
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Έγκριση ανάκλησης της δωρεάς ακινήτου της Τ.Κ. Κ.Βερμίου.
Τροποποίηση αποφάσεων του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους των Δ/κών Συμβουλίων
Ν.Π. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί
έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου
Βέροιας.
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Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 51ου θέματος «Έγκριση ή μη καταρχήν
απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον
Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας».
Έγκριση άσκησης α) αίτησης ακύρωσης και β) αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθ.
οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 απόφασης του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος «Έγκριση ή μη επιβολής
διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.».
Έγκριση α) επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί
συναίνεσης του Δ.Βέροιας για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος των υποδομών της
εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» στο Υπ.Οικονομικών, για τη λειτουργία του
τελωνείου Ημαθίας-Πέλλας και εξουσιοδότησης εκπροσώπου του και β) εξουσιοδότησης
εκπροσώπου του Δήμου
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2019.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. &
Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός
ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης
Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
επί του απολογισμού της, έτους 2018.
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της
Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ
Ν.Ημαθίας
Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2018
Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπειών του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση-Φεστιβάλ «Feel, Taste,
Live Greece!».
Έγκριση φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του
Δ.Βέροιας.
Έγκριση α) επικαιροποίησης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», β) επισυναπτόμενου παραρτήματος της σύμβασης και
γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση α) διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού μη δικαιούχου προνοιακού επιδόματος και β)
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Συναίνεση του Δήμου Βέροιας για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού στο
αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς.
Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στους
ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της υπ’ αριθ. 22/2002 πράξης τακτοποίησης και
αναλογισμού
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Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 29ου θέματος «Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού
και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης».
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών
δαπανών των δομών του Δήμου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» για το
έτος 2019
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, έτους 2019
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών
δαπανών του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο
Βέροιας», για το έτος 2019
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ρ.Ν. Τόλιο.
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες
συστάδες του δημοσίου δάσους Δασκίου, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης
Ορισμός α) εκπροσώπων-διαχειριστών των λογαριασμών που διατηρεί ο Δ.Βέροιας σε
τραπεζικά ιδρύματα και β) εκπροσώπων-χρηστών e-banking.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας -Πολιτικής Προστασίας.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση
για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την
πιστοποίησή τους».
Αποδοχή αιτήματος του Δ.Καραθανάση για τη χορήγηση άδειας παρέμβασης εργασιών σε
δημοτική έκταση-γήπεδο καλαθοσφαίρισης περιοχής «Κυψέλη» Βέροιας.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του
δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου»
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης
γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας
Βαρβάρας»
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά
έργα της Δ.Ε. Απ. Παύλου»
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών
χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για την
υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς».
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου
γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 51ου θέματος «Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και
διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου
εμπορικού κέντρου».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας
«Υποστήριξη σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για τις οργανικές θέσεις του
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Δήμου Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Διάθεση ογκωδών αντικειμένων
και Α.Ε.Κ.Κ.» έτους 2018
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο
πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας απεγκατάστασης σκηνικών, στο πλαίσιο
λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης,
στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής τηλεοπτικής κάλυψης, στο πλαίσιο
εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο
πλαίσιο συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον ΠολιτιστικόΤουριστικό Όμιλο Σελίου
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Α.Αυτζή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος
έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στον Δήμο Λίμνης
Πλαστήρα.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου.
Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στον Φιλανθρωπικό Μη
Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου
Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ).
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
Έγκριση καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την
παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας»
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την
απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον
καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δ.Βέροιας για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της.
Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001
Έγκριση προσωρινής ανάληψης των υποχρεώσεων της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», από
την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου
Σημείου στον Δήμο Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 6533/26-11-2018 πρόσκλησης του
Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στον
Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
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Έγκριση αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και ανάληψης των υποχρεώσεων του Δήμου
Βέροιας, ως δικαιούχου της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής
της πόλης της Βέροιας».
Έγκριση α) σύναψης συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρία «GIVMED» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών
των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Απόρριψη αιτήματος της Α.Μ. για τη διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
προνοιακού επιδόματος από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) δράσεων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική
προβολή του Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) δράσης και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την τουριστική προβολή
του Δήμου Βέροιας
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ υπέρ της απαγόρευσης βοσκής στο Δημοτικό Άλσος Παπάγου
Έγκριση προσαρμογής τμήματος της οδού Ψαθά και της οδού Γενναδίου για την
ασφαλτόστρωσή τους στην υφιστάμενη κατάσταση.
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σοφού στην
πόλη της Βέροιας.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία Πράσινου
Σημείου στον Δήμο Βέροιας»
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων».
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε
τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής
Ενότητας Βέροιας (2017)».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη
μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».
Έγκριση παράτασης (τμηματικής και συνολικής) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών
«Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή
τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου
(περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για
το χρονικό διάστημα από 1 ως 31/12/2018.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Οργανικό Σύνολο «Μονόγραμμα»
του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό
Σύλλογο Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Tango Emocion και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
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Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας του
αποκριάτικου εθίμου «οι Καπεταναίοι», β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασκιωτών Βέροιας
«Το Παλιόκαστρο» του εθίμου του «Καψίματος Κέδρων», β) παραχώρησης της χρήσης
δημοτικού χώρου και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για τη διοργάνωση ημερίδας για την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την διοργάνωση του εθίμου του
«Καρνάβαλου».
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για
την εφαρμογή του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης
υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών
(Α΄ κατανομή έτους 2019).
Αποδοχή αιτήματος ομάδας πολιτών και συναίνεση του Δ.Σ. για την τοποθέτηση λίθων μνήμης
(stolpersteine) επί των οδών Μητροπόλεως και 10ης Μεραρχίας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης του Δ.Σ., για την τροποποίηση του
κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου
Έγκριση ανανέωσης της μείωσης μισθώματος περιπτέρου
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση
μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας»
Επιβολή και καθορισμός προστίμου στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001.
Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων
Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», β)
δέσμευσης του Δ.Σ. για τη συμπερίληψη του έργου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου
κάλυψης του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους εφόσον απαιτηθεί και γ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου.
Έγκριση α) υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα
Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», β) δέσμευσης του Δ.Σ. για τη
συμπερίληψη του έργου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και γ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2019
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την υποχρεωτική αναμόρφωση (1η) του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019
Έγκριση α) αποδοχής πνευματικών δικαιωμάτων του βιβλίου του Γ.Θ.Χειμωνίδη με τίτλο «Οι
Σανταίοι», β) έκδοσης τετρακοσίων (400) αντιτύπων του βιβλίου και γ) εξειδίκευσης
εγγεγραμμένης πίστωσης
Καθορισμός ημερομηνιών για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Δημοτικών
Συμβουλίων Εφήβων και Παίδων Βέροιας
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
«Χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι ΈβρουΦλωροβούνι Θεσπρωτίας)».
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Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
Έγκριση έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2019 του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 16ου θέματος «Έγκριση ή μη επιστροφής
χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών
επιδομάτων».
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές
ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2019.
Ορισμός α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών
Ορισμός διαχειριστή (υπολόγου) και υπευθύνου λογαριασμών των έργων α) «Ενεργειακή
αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», β) «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας» και γ) «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας».
Έγκριση και παραλαβή σχεδίων και τεχνικών εκθέσεων της Α΄ και Β΄ φάσης της
κυκλοφοριακής μελέτης στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
Έγκριση της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας
Νικομήδειας Δήμου Βέροιας».
Έγκριση της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου
Βέροιας».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά
της Δ.Ε. Βεργίνας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη».
Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Παρέμβαση για την
ασφαλή χρήση του Δημοτικού Οικοπέδου Ο.Τ. 316».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής,
κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέγασης του
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
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Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Ε.Γαζέπη από χρηματικούς καταλόγους
παρελθόντων ετών.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν.Ημαθίας και
β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Αποδοχή αιτήματος του Ν.Παπχιάνου για αλλαγή κατηγορίας της υπ’ αριθ. 590/1994
επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Έγκριση υποβολής στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον
Δήμο Βέροιας για τα έτη 2020-2023
Παραχώρηση χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά
της Άνοιξης».
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του
Δήμου Βέροιας για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ
Μη επιβολή διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2019.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας,
περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού του προγράμματος, έτους 2019
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής στη συμβολή των
οδών Μ.Αλεξάνδρου 17-Π.Τσαλδάρη στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων
εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας συνέχισης της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας και συνέχισης
της χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και εθνικούς πόρους.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την ίδρυση και διατήρηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες
Α΄θμιας Εκπ/σης.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας Εκπ/σης.
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης
υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας.
Έγκριση α) λύσης της εκμίσθωσης χώρου στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς, β) μη
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση καταρχήν ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Σανόπουλου κλπ. με οικόπεδα
ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας
Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκτελεσμένων εργασιών με μισθώματα του δημοτικού
αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας».
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ.
Βεργίνας στον Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ».
Έγκριση α) διατήρησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β)
απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 20ου θέματος «Έγκριση ή μη μετατόπισης
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περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας».
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου
Βέροιας
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ζουζώ.
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαπλάτυνση οδού
Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος».
Έγκριση μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του
έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσηςοριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».
Έγκριση α) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους», β) υποκατάστασης της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.» από την εταιρία «Γαϊτανάκης Λεωνίδας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους» και υποκατάσταση αναδόχου του έργου.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου
στις πηγές Λευκόπετρας».
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση
βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων
καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών
Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για
τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της
δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής,
κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών
μηχανημάτων XEROX».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτύπωση φακέλων με προπληρωμένο
τέλος».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με
φακέλους προπληρωμένου τέλους.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εντύπων, προσκλήσεων και
αφισών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού
και τη σύνδεση στο υπάρχον ηχητικό σύστημα και χειριστήριο για τη λειτουργία του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παράσταση Λιόστρες» για τη λειτουργία
του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
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Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Έγκριση καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών
του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 3ου
Φεστιβάλ Ροδάκινου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών και β)
εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, β)
παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων και γ) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Φίλοι του ποταμού
Τριπόταμου» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας της εκδήλωσης
«Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από
τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας και β) εξειδίκευσης
εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για τη φιλοξενία εκπαιδευτικής
αντιπροσωπίας του Δήμου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης.
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου στο σωματείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ».
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στην Κομουνιστική Νεολαία Ελλάδας
(Κ.Ν.Ε.).
Παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ελιάς και Ωρολογίου στο σωματείο «Μηχανοκίνητη
Αθλητική Ομάδα».
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στη Λέσχη Αυτοκινήτων Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο Βέροιας.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.
& Π.Α.» Δήμου Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν.Ημαθίας.
Εκλογή νέου Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Αποστολή πρόσκλησης σε όλα τα πολιτικά κόμματα, για την κατανομή των κοινοχρήστων
δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων, κατά την
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας
Λυκογιάννης «Αγία Μαρκέλλα» πολιτιστικής εκδήλωσης και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης
πίστωσης.
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης
υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών
(Β΄ κατανομή έτους 2019).
Έγκριση μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ. 558/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και
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Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας.
Καθορισμός ημέρας αργίας για τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στις κοινότητες του
Δήμου Βέροιας
Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, για την τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης της έτους
2019 και την ένταξή του στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
Έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη
συναφθέντων δανείων του Δήμου Βέροιας με το Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ισχύει
Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2018
Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας,
περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους
2019
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2019
Έγκριση της αριθ. 16/2019 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του
ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2019
Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας,
περί έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους
2019 (Α΄Τριμήνου).
Έγκριση α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων», β) μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας» και γ) εξουσιοδότησης
του Δημάρχου
Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για ενίσχυση κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019 για την
κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το
χρονικό διάστημα από 24-5-2019 ως 21/12/2019», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
(ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην
Επιτροπή Παρακολούθησης
Έγκριση α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού
συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», β) υποβολής
της πρότασης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, γ) σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, δ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου και ε) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Υποβολή πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη λειτουργία του
Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής
Προστασίας κατά την ημέρα του Σαββάτου
Έγκριση α) σύναψης συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με την εταιρία «MKG GROUP SA» και
β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου τουρισμού
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 179/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β)
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ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου-Κέντρου Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων
Αγίας Βαρβάρας.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 988/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) δωρεάν
παραχώρησης της χρήσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 γραφείων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν
παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθ. 197 οικοπέδου του Ο.Τ. 30 της Τ.Κ. Πατρίδας
Υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για την ανάκληση
της υπ’ αριθ. 7951/1989 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 742/2018 απόφασης του Δ.Σ.
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν
παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Βέροιας οικοπέδου στο Ο.Τ. 55 της Δ.Κ. Μακροχωρίου
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 118 της πόλης Βέροιας.
Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους
προνοιακών επιδομάτων
Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2020
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
Έγκριση α) μετατόπισης περιπτέρου των Ε. και Π.Ιντζεβίδου και β) τροποποίησης της υπ’ αριθ.
72/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου της Ε.Κιατικίδου
Έγκριση μετονομασίας οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
Έγκριση ή μη α) χρονικής επέκτασης της σύμβασης «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων
οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο
σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)» και β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Έγκριση του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής
μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Π.Ε. 2, 3, 4, 5, 7)»
Έγκριση του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη
γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1β του
οικισμού Βεργίνας και ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων»
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. (χώρος πρασίνου) που
βρίσκεται βόρεια του Ο.Τ. 173 της πόλης της Βέροιας
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ. 296α-296β της πόλης
της Βέροιας
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ι.Τυριακίδη
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και
εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου
μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.
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Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών
δρόμων»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και
κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων
και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξόδου
κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί
των οδών Επικούρου και Λάρνακας»
Έγκριση του επικαιροποιημένου φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού
Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων»
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε
τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου,
Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Έγκριση 6ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον
δαπάνης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ.
Πατρίδας».
Έγκριση α)1ου Α.Π.Ε., Β) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών, δ)
διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης και ε) τροποποίησης του γενικού σχεδίου διαμόρφωσης
του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και υπογραφής 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του
ταμιευτήρα Χαράδρας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά
της Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών
Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Κοινοχρήστων
Χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Κεντρικών
Θερμάνσεων Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Κεντρικών
Θερμάνσεων Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών
πυρασφάλειας».
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών
πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων Δήμου Βέροιας» (2019).
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών
μηχανημάτων XEROX».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών
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μηχανημάτων RICOH».
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης
Δ.Ε. Απ.Παύλου».
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές
κλπ»
Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού
συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της
δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 202/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) πρωτοκόλλου
παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
Έγκριση διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους και σύνταξης νέων
χρηματικών καταλόγων
Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Πούσκιν
της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης».
Έγκριση α) φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή
του Δήμου Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, στο
πλαίσιο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων για τις
ανάγκες του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών του Δ.Βέροιας
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με το
Εκκοκκιστήριο Ιδεών.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας της 6ης
Συνάντησης Παιδικών Χορευτικών Τμημάτων και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας του εθίμου
του «Κλήδονα» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο
Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων διήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ και β) εξειδίκευσης
εγγεγραμμένης πίστωσης.
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου
πολιτιστικής εκδήλωσης και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με το Λύκειο ΕλληνίδωνΠαράρτημα Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου
της 5ης Γιορτής Κηπευτικών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Βελέντζα της Δ.Κ. Μακροχωρίου στη Λαϊκή
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Συσπείρωση
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς στον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του
Δήμου
Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών προερχόμενη από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Έγκριση α) συγκρότησης επιτροπής και β) κατανομής των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για
την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους, κατά
την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου
2019.

