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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1/
24-1-2011

1

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών

2

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για άσκηση προσφυγής κατά της
αρ.74/2010 απόφασης της 2ης ειδικής επιτροπής του αρ.152 του ν.3463/06 (θέμα
Μπακρυνιώτη)
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αίτησης (αναγνώρισης δικαιούχου)
της Ελένης Κουμποθανάση
Έγκριση για την εκ της Δημάρχου γενομένη ενέργεια για άσκηση ένδικου μέσου
κατά της υπ’αριθμ. 150/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας

3
4
5

6

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2/
31-1-2011

7

Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στη Χρυσούλα Κοπαρανίδου

8

Ανάθεση εργασίας μετάφρασης συμβολαίου Δήμου Βέροιας με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και ψήφιση πίστωσης
Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως
διαχειριστή της
Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (διαδικασία εργατικών
διαφορών) των Δήμητρας Καρατζά κλπ.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (αποζημίωσης) των Άννας
Πρασίνου κλπ.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (διαδικασία εργατικών
διαφορών) των Ευάγγελου Τότσκα κλπ.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Πολυμελούς
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την συζήτηση της αγωγής των Φωτίου Υφαντίδη
κλπ.
Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 59/ΤΜ/2010 απόφασης του
Μονομελές Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά των Δημητρίου Παζαίτη κλπ
Ορισμός δικηγόρου Πρωτοδικείου Λαμίας Σκαρμούτσου Αικατερίνης για
διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων διαθήκης Κορνηλίας Καραναστάση.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

3/
15-02-2011
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20

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τη Δημοτική ενότητα
Δοβρά
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής του Αθανασίου Χρυσάφη
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (διαδικασία εργατικών
διαφορών) του Στεργίου Νάκη
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής των Σωτηρίου Θεοχαρόπουλου κλπ.
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28
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36
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (τακτική Ενοχικό) της Ο.Ε ‘’Υιοί
Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε Τεχνική Εταιρεία Λατομεία’’
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χρήστου Σάρρα
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της αξίας επικειμένων ιδιοκτησίας
Αντιγόνης Καραβαριώτου
Εισήγηση της O.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της αξίας επικειμένων ιδιοκτησίας
Νικόλαο Γεροντίδη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος: ΄΄Έγκριση
μελέτης και καταρτισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης-Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού»
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος προς
εξόφληση μέρους της οφειλής της εταιρείας ‘’Επιχ/ση Αξιοποίησης και
Εκμετάλλευσης Τουριστικού Περιπτέρου ΕΛΗΑ ΕΠΕ
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (διαδικασία εργατικών
διαφορών) της Αναστασίας Κουρτσούπη
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράστασή του στο Πενταμελές Εφετείο
Θες/νικης (υπόθεση Βαλαβάνη)
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (σύμβαση) του Αθανάσιου Μπλούκα.
Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του ενώπιον της τοπικής
Επιτροπής του υποκαταστήματος ΙΚΑ Βεροίας
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Χαράλαμπο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Νικόλαο Ιωαννίδη
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού
Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς.
Καταρτισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Νέα κυκλοφοριακή μελέτη και
μελέτη στάθμευσης Δήμου Βεροίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4/
08-03-2011

37

Τροποποίηση της με αριθ. 781/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

38
39
40

Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στην Χρυσούλα Κοπαρανίδη
Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας κατά την εκδίκαση της
προσφυγής του Αντώνη Δολδούρη.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του έκτακτου θέματος: Έγκριση
πρακτικών ή μη για την ασφάλιση Δημαρχιακού μεγάρου Μητροπόλεως 55
Καταβολή επιδομάτων δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής
Γνωμοδότηση για την καταβολή χρηματικού ποσού στους Αναστασία
Χρυσοχοίδη κλπ.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Διοικητικό
Εφετείο Θες/νικης κατά την εκδίκαση της αγωγής του Λάζαρου
Καραποναρλίδη.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον Αθ. Σιδηρόπουλο.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του σε δίκες που
αφορούν αγωγές κατά του Δήμου Απ.Παύλου.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (τακτική διαδικασία) των Ειρήνη
Τσέλιου & Σταυρούλα Τσαμήτρου ή Τσιαμήτρου
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (αίτηση-κλήση) της
Μαρίας Παυλίδου.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (αίτηση
αναστολής εκτέλεσης) της Γιάτσας Ευθυμίας.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της
αίτησης (αναγνωρίσεως
δικαιούχων) των Αθανασίου και Βασιλείου Καρανάτσιου
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση της αίτησης (καθορισμός προσωρινής
τιμής μονάδας αποζημίωσης) του Θεόδωρου Ζιούζιου.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείου Βεροίας κατά την εκδίκαση της αίτησης (αναστολής
αναγκαστικής εκτέλεσης) του Παντελεήμονα Καλαιτζή.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείου Βεροίας κατά την εκδίκαση της ανακοπής του
Παντελεήμονα Καλαιτζή.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα
Δοβρά.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας ‘Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης.
Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
Ψήφιση πιστώσεων ή μη παρελθόντων ετών
Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Χαράλαμπο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη
Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού
Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνιδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της ανακοπής Σαράντη-Αγγελακόπουλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5/
18-03-2011

63
64
65
66
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Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον Αθ. Σιδηρόπουλο.
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου για παρέμβαση-υπόμνημα του Ενιαίου Συνδ.
Διαχείρησης Απορ. ΟΤΑ Ν. Ημαθίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (τακτική διαδικασία) της Καλλιόπης
Ευαγγελοπόυλου
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας <<Δημήτριος
Γουσιανόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε>>
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον του Μονομελές
Πρωτοδικείου
Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής (καταβολής
μισθωμάτων) της Λαμπριανού Αμπρικίδη.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης
επί
του έκτακτου θέματος:
‘’Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του ενώπιον του Α΄
Μονομελές Πλημμελοδικείο Βέροιας για υπεράσπιση της προέδρου
(Ακριβοπούλου Σοφία) της Δ.Η.Κ.Ε.Β Δήμου Βεργίνας’’
Εισήγηση της Ο.Ε. για καθορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης
της ιδιοκτησία Ειρήνης Ηλιοπούλου.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ασφάλιση του Δημαρχιακού Μεγάρου
και των δημοτικών κτιρίων (Μητροπόλεως 55 και Βικέλα
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
συνεννοουμένων Δήμων και Σύνταξη Ισολογισμού έναρξης σε ορκωτό λογιστή
Αποδοχή ένστασης των ΣΥΜΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ <<Γ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΟΥΣΙΑΣ>> κατά πρακτικών της επιτροπής
αξιολόγησης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου «
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ».
Καταβολή ποσού για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ για παραλλαγή δικτύου Χ.Τ (οδός
Λάρνακας) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ’ονόματι υπαλλήλου του
Δήμου.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο
Βεροίας κατά την εκδίκαση της κλήσης των Σάββα Τυφλίδη κλπ.
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για την υπεράσπιση πρών
Δημάρχου Απ.Παύλου ενώπιον του στο Β΄Τριμελές Εφετείο Θες/νικης
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Β΄Τριμελές
Εφετείο Θες/νικης κατά την εκδίκαση της κλήσης Χαρίκλεια Ουσουτζόγλου.
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ελεγκτικό
Συνέδριο κατά την εκδίκαση έφεσης του Κων/νο Γιδιώτη
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Ελεγκτικό
Συνέδριο κατά την εκδίκαση έφεσης του Ε. Βαλαβάνη
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Θες/νικης κατά την εκδίκαση της προσφυγής της
Συμεωνίδης Γ. Παύλος Α.Τ.Ε.
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου για παράστασή του ενώπιον του
Μονομελές Πρωτοδικείου Βεροίας κατά την εκδίκαση της αγωγής του Ανδρέα
Αφεντουλίδη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

6/
30-03-2011
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Aσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 188/2009 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 254/2009 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 192/2010 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας κατά την κλήση της εταιρείας
«Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε».
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τη Δημοτική ενότητα
Δοβρά.
Αποδοχή ή μη ένστασης των ΣΥΜΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
«Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ι.ΜΟΥΣΙΑΣ» κατά πρακτικών της επιτροπής
αξιολόγησης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ».
Ψήφιση ή μη πιστώσεων παρελθόντων ετών
Ψήφιση ή μη πιστώσεων παρελθόντων ετών
Ψήφιση ή μη πιστώσεων παρελθόντων ετών
Ορισμός ή μη δικηγόρων για τη διενέργεια έρευνας στο κτηματολόγιο για την
εγγραφή ακινήτων του Δήμου
Έγκριση ή μη των όρων διεξαγωγής του Παν. Αρχιτ. Διαγ. Ιδεών για τη
«Σχεδίαση Πύργου στην Πλατεία Ωρολογίου Βεροίας»
Κατάρτιση-σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7/
5-04-2011
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του
Τουριστικού Περιπτέρου ΕΛΗΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

8/
12-04-2011

96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

108

109

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση ή μη μελέτης και καταρτισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Παροχή
Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού΄΄.
Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημοπρασιών
για την ασφάλιση του
Δημαρχιακού Μεγάρου και των δημοτικών κτιρίων (Μητροπόλεως 55 και
Βικέλα)
Αποδοχή κληρονομιάς από την αποβιώσασα κ. Ελισάβετ Χατζήκου προς το
Δήμο Βέροιας».
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στη Χρυσούλα Κοπαρανίδου
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών
Καταρτισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου».
Απόδοση γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας προκαταβολής από τον
Αθ. Σιδηρόπουλο
Έγκριση ή μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθ. 170/2010 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
Έγκριση ή μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθ. 147/2010 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
Έγκριση ή μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθ. 94/2010 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
Έγκριση ή μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθ. 55/2010 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση αίτησης-κλήσης των Χρυσάνθη
Τορτοπίδου και Μαρίας Τσομπανέλη
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση αίτησης-κλήσης των Αθανασίου και
Αντωνίου Τσομπανέλη

Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο
Πταισματοδικείο Βεροίας (κλητήριο θέσπισμα προς τον Ιορδάνη
Πυλωρίδη).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9/
19-04-2011

110

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών

111

Ψήφιση ή μη πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2011.
Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση Δημοτικού
Τουριστικού Περιπτέρου ΕΛΙΑ

112

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10 /
02-05-2011

113
114
115

Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε εκπροσώπους και προέδρους
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2011.
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών για να διατεθεί στη Χρυσούλα
Κοπαρανίδου
Εισαγωγή στο ΔΣ για μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης.

6
116

117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127

128

129
130
131

132

133

134
135

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ορισμός δικηγόρων Βέροιας και ανάθεση για διεκπεραίωση έρευνας μερίδων
στο κτηματολόγιο Βεροίας και άμεση ενέργεια διόρθωσης είτε με την
διαδικασία του πρόδηλου είτε με την κατάθεση αγωγών όπου επιβάλλεται
Ανάκληση της υπ’αριθ.92/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Υποβολή στο ΔΣ
Α’ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Παπαρουσόπουλου Χριστόφορου.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Παπαρουσοπούλου Αρετής.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Παπαρουσόπουλου Γεώργιου.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Ακριτίδου Ευθυμίας.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Μπάνου Σοφίας
Αρ.Απόφ. /2011 Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό τιμής μονάδας
αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας των Δημήτρη και
Παναγιώτη Γεωργιάδη.
Απόρριψη αίτησης των Νικολάου και Δημητρίου Θεοδοσιάδη για καθορισμό
συμβιβαστικά τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας τους.
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών για να διατεθεί στον Νικόλαο Ιωαννίδη
Μη παράσταση δικηγόρου του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά την
συζήτηση αίτησης αναστολής του Πολιτιστικού Ποντιακού Σωματείου
<<ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ>>
Μη παράσταση δικηγόρου του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά την
συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Πολιτιστικού Ποντιακού Σωματείου
<<ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ>>
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθ. 120/2010 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθ. 283/2011 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης.
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση αγωγής των Καρατόλιου Δημητρίου
κλπ.
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο
Ειρηνοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση αγωγής των Καρατόλιου Δημητρίου
κλπ.
Εξουσιοδότηση ή μη Δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο
Ειρηνοδικείο Βεροίας κατά την εκδίκαση αγωγής των Καρατόλιου Δημητρίου
κλπ.
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 64/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθ. 202/2010 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11 /
09-05-2011

136

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση 2ο και 3ο πρακτικού και ανακήρυξη μοναδικού πλειοδότη για τη
εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου Ελιάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

12 /
13-05-2011

137
138

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών άρδευσης
δημοτικών ενοτήτων Απ.Παύλου, Μακεδονίδος και Βεργίνας.
Έγκριση ή μη νόμιμης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

7
139

140

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Καταβολή ή μη ποσού για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ για μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής
επ’ονόματι υπαλλήλου του Δήμου
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσ/κης κατά την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας <<ΒΑΣ.
ΨΥΧΑΡΗΣ-ΧΡ.ΔΙΝΑΛΗΣ Ο.Ε>>

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

13 /
23-05-2011

141

Παράσταση δικηγόρου του Δήμου στις συνεδριάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.

142

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 420/ΤΜ/2011 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 40/ΤΜ/2011 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
Ψήφιση ή μη πίστωσης για να διατεθεί στον Νικόλαο Ιωαννίδη.
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βεροίας κατά την ανακοπή του Παναγιώτη Μωυσίδη.
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας κατά της αίτησης αναστολής
εκτέλεσης του Σωτηρίου Παπαδόπουλου.
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Μαριώρα για να παραστεί
ενώπιον του Άρειου Πάγου κατά της αίτησης της Δημάρχου Χαρίκλειας
Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη
Έγκριση πρακτικών πρόχειρης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου <<
Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μακεδονίδος>>
Κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων οχημάτων και θέρμανσης έτους 2011, του Δήμου.
Ψήφιση ή μη πίστωσης για να διατεθεί στον Γεώργιο Μαϊόβη.
Έγκριση ή μη εξόδων εκτός έδρας για τη μετακίνηση του Ειδικού Συνεργάτη.
Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως
διαχειριστή της.
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
προσφορών.
Ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου <<Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης –
Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού>>.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του12ου θέματος: «Εισήγηση της
Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της αξίας επικειμένων ιδιοκτησίας Νικόλαου και
Δημήτριου Θεοδοσιάδη.»
Καταρτισμός όρων διακήρυξης για υλοτομία και εκποίηση προϊόντων δάσους.
Αποδοχή αιτήματος δικηγόρου Βεροίας Κ. Λέκκα.και τροποποίηση της με
αρ.116/2011 απόφασης.
Αποδοχή ή μη ένστασης των ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
<<Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΟΥΣΙΑΣ>> κατά πρακτικών της επιτροπής
αξιολόγησης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου «
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ».
Καταβολή ή μη επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.

143
144
145
146

147

148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158

159
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14 /
26-05-2011

160

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνιακών επιδομάτων

161
162
163

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνιακών επιδομάτων.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνιακών επιδομάτων.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνιακών επιδομάτων

8
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

15 /
30-05-2011

164

Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο του Δήμου.

165

Καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση των εργασιών
«Μεταφορά Απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου».
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση των
εργασιών «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου».
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 31/2011 απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.

166
167
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

16 /
03-06-2011

168
169
170

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση αγροτεμαχίου για σταθμό
μεταφόρτωσης (ΣΜΑ).
Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση σκηνής θεάτρου Άλσους
Παπάγου».
Απευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού για τη μελέτη ΚΕΝΑΚ από την
εταιρία 4Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

17 /
06-06-2011

171

172

173

174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184

Ανάκληση της υπ’αριθμ. 169/2011 απόφασης Ο.Ε. και κατάρτιση όρων
πρόχειρης δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση σκηνής θεάτρου Άλσους
Παπάγου».
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Υδρολογική αναγνώριση,
πλημμυρικές παροχές, στερεομεταφορά, σύνταξη διαγραμμάτων περιοχής
αμμοληψίας Δήμου Βέροιας»
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Αξιολόγηση αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών, παραγωγικών εξειδικεύσεων, σύνθεση αποτελεσμάτων και
στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων-Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την
εκμετάλλευση των φερτών υλικών του Αλιάκμονα στα όρια του Δήμου
Βέροιας»
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης
«Αποτυπώσεις,
βυθομετρήσεις, σύνταξη διαγραμμάτων περιοχής «Μανίκι» στον Αλιάκμονα».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αναλωσίμων του Δήμου.
Αποδοχή δήλωσης παραίτησης δικηγόρων Βεροίας Ελπ. Χιονίδου κλπ. και
κατάργηση της με αριθ. 116/11 απόφασης
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης..
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος: “ Έγκριση ή
μη απ’ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης, για την
εκτέλεση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
Απόδοση γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας προκαταβολής από τον
Αθ. Σιδηρόπουλο
Προέλεγχος οικονομικών στοιχείων διαχείρισης οικ. έτους 2010, της Δ.Ε. Απ.
Παύλου
Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου:«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακής οδού Δ.Δ. Ριζωμάτων»
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού της προμήθειας γάλακτος, έτους 2011.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
τον Στ. Βουτσιλά
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε Επιμορφωτικό
Σεμινάριο του ΤΕΕ.

9
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. (Δεκέμβριος
2010).
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, μηνός Ιανουαρίου 2011.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, μηνός Φεβρουαρίου 2011
Έγκριση μετακίνησης και εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, μηνός
Μαρτίου 2011.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, μηνός Μαρτίου 2011.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, (Απρίλιος 2011).
Έγκριση μετακίνησης και εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, μηνός
Απριλίου 2011.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου (Μάϊος 2011).
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία του Ανδρεάδη Ιωάννη.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Χαράλαμπο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη
Εξουσιοδότηση Δικηγόρου του Δήμου για τακτοποίηση ακινήτων του Δήμου
(Δ.Ε. Δοβρά) στο κτηματολόγιο και κατάθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου
αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

18 /
17-06-2011

197
198
199

200
201

202
203
204

205

206

207

208

209

Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης της Ειδικής Συνεργάτιδας του
Δήμου Κλεοπάτρας Θεολογίδου.
Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος
μακράς διάρκειας για τις ανάγκες του Δήμου.
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 156/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ
νέου καταρτισμός όρων διακήρυξης για υλοτομία και εκποίηση προϊόντων
δάσους
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
τον Σ. Δαλιγκάρο
Καταβολή ή μη ποσού για δαπάνες προσωρινής παροχής ΙΙΙΦ Νο3 από τη ΔΕΗ
(άλσος Αλιάκμωνα) και έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ’ονόματι
υπαλλήλου του Δήμου
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μον. Πλημ/κείο
Βέροιας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μον. Πλημ/κείο
Βέροιας.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βέροιας κατά την εκδίκαση της προσφυγής (ακύρωση άρνησης
οφειλόμενης ενέργειας) της Τριανταφυλλιάς Τσορακλίδου.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράστασή του στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βέροιας κατά την εκδίκαση της προσφυγής των Δημητρίου
Ζαμάνη κ.λ.π.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής των Ανατολής
Σιαμίδου κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής των Ελληνικού
Ορειβατικού Συλλόγου Θεσ/κης κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Δημητρίου
Τουλκερίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Κωνσταντίνου
Καραφώλα
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219

220

221

222

223

224
225
226
227
228
229

230
231
232
233

Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Γρηγορίου
Μαμουτόπουλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Τουρισμός
Ψυχαγωγία ΕΠΕ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Γρηγορίου Τριγώνη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Λαζάρου Μάρα κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Αλεξάνδρου
Λογγιζίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Νικολάου Αγγέλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Σάββα Ορφανίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Δημητρίου Κιορπέ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Γεωργίου Μαυρίδη
κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Γρηγορίου Τριγώνη
κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των
Πολυτίμης χήρας Δημητρίου Σταματάκη κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των
Πολυτίμης χήρας Δημητρίου Σταματάκη κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ησαΐας
χήρας Θωμά Σκούφια κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης της
Σουλτάνας Καραγεωργίου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση
της αίτησης του Δήμου Βέροιας.
Ορισμός Δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο.
Ορισμός Δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο.
Ορισμός Δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο
που αφορά αναγνώριση δικαιούχου.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος «καταρτισμός ή μη
όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.
Άμμου».
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο
Μποχωρίδη
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου.
Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου
του Δήμου Στέφανου Βουτσιλά.
Ψήφιση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου
του Δήμου Στεφάνου Βουτσιλά.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

19 /
27-06-2011

234
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237
238
239

240
241
242
243
244
245

246
247

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καταρτισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού της προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2011.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης
περιφερειακής οδού Δ.Δ. Ριζωμάτων»
Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Επισκευή
Οδών Τ. Κοινοτήτων»
Καταρτισμός όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Επισκευή Οδών
Πόλης»
Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης
Πανοράματος»
Αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του θέματος «έγκριση ή μη
δαπάνης για τη μεταφορά δύο τρακτόρων φορτηγών από τον ΟΔΔΥ Πάτρας στο
Δήμο Βέροιας»
Απόρριψη ενστάσεων και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «τη μεταφορά
απορριμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου»
Απευθείας ανάθεση μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου
Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Τ.Κ. Άμμου
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 66/2008 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση της αγωγής του Κων/νου
Τσανασίδη.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 77/2011 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Έγκριση για την υπό της Δημάρχου γενομένη ενέργεια για άσκηση ένδικων
μέσων κατά της υπ’ αρ. 80/ΕΜ/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας, που αφορά αποζημίωση της ιδιοκτησίας Κωσταλάρ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

20 /
7-07-2011

248
249

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση καταχώρησης της απογραφής έναρξης 1-1-2011 του νέου
Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος «Έγκριση
Ταμιακού απολογιστικού πίνακα Δ. Βέροιας Οικονομικού Έτους 2010».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

21 /
8-07-2011

250

Ψήφιση πιστώσεων οφειλών παρελθόντων ετών.

251

Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του
Τουριστικού Γραφείου Βέροιας.
Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση
«Προφήτης Ηλίας» στο συνοικισμό Κωστοχωρίου.
Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής χόρτων και διάθεσης
πιστώσεων
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στην πρώην υπάλληλο του Δήμου, Δέσποινα
Δήμου.
Εισήγηση στο Δ.Σ. για επιβολή δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές των
Δ.Ε. Δοβρά και Μακεδονίδος
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση σκηνής θεάτρου άλσους
Παπάγου».

252
253
254
255
256

12
257
258
259
260

261

262

263

264
265
266

267

268

269

270

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των δαπανών φιλοξενίας παιδιού
υπαλλήλου σε κατασκήνωση.
Έγκριση πρακτικών για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου για τη
στέγαση του Κ.Ε.Π.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιας–
προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Καταβολή ποσού για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ (ηλεκτροδότηση έργου ΠΕΠ
τηλεΰδρευσης του πρώην Δήμου Μακεδονίδος) και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής επ’ονόματι υπαλλήλου του Δήμου.
Καταβολή ποσού για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ (ηλεκτροδότηση έργου ΠΕΠ
τηλεΰδρευσης του πρώην Δήμου Μακεδονίδος) και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής επ’ονόματι υπαλλήλου του Δήμου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της κύριας παρέμβασης των
Χρυσάνθης, συζύγου Ευάγγελου Τορτοπίδου κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αγωγής των Αναστασίας χήρας
Δημητρίου Πέτκου κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ηλία Μπαλή.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ηλία Μπαλή.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αγωγής της εταιρίας
«ΕΞΑΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.»
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Εφετείου
Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά των Ασημίνας Αγάογλου
κλπ.
Έγκριση για την εκ των υστέρων γενομένη ενέργεια της Δημάρχου ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (άσκηση έφεσης κατά Αθανασίου
Μπλούκα).
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής της
εταιρίας «Σκυρόδεμα Βέροιας Α.Β.Ε.»
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Αθανασίου Αγγελή
κλπ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

22 /
12-07-2011

271

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Αποδοχή του ποσού των 1.985.072,10€, καταβολή των επιδομάτων σε
δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

23 /
15-07-2011

272

273

Τροποποίηση-διόρθωση της υπ’ αριθ. 240/11 απόφασης οικονομικής επιτροπής
‘Απόρριψη ενστάσεων και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη μεταφορά
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου’
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου και
ανάκλησης της υπ’αρ. 241/11 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

24 /
3-08-2011

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

293
294
295
296
297
298
299
300

301

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Τ.Κ. Άμμου.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Χαράλαμπο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Υποθηκοφύλακα και Προϊστάμενο του
Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας Αντώνιο Λαχανόπουλο.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Υποθηκοφύλακα και Προϊστάμενο του
Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας Αντώνιο Λαχανόπουλο.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Υποθηκοφύλακα και Προϊστάμενο του
Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας Αντώνιο Λαχανόπουλο.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον Υποθηκοφύλακα και Προϊστάμενο του
Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας Αντώνιο Λαχανόπουλο.
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή φόρου κληρονομιάς (Δωρεά Κορνηλίας
Καραναστάση)
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δικαιώματος υλοτομίας και εκμετάλλευσης
λήμματος.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στους Επαμεινώνδα Θεοδοσιάδη κλπ.
Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του
15ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στη Ζωή Κοπαρανίδου.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στους Ιωάννη Καλλιγά κλπ.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών
αποχέτευσης Πανοράματος».
Υποβολή στο Δ.Σ. Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προστίμου για αυθαίρετους ημιυπαίθριους
χώρους ακινήτων του Δήμου.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 243/11 απόφασης οικονομικής επιτροπής «Απόδοση
λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας προκαταβολής από τον
υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο».
Ψήφιση πίστωσης για καταβολή φόρου κληρονομιάς (Δωρεά Κορνηλίας
Καραναστάση)
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
τον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Τσαπραντζή
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
τον υπάλληλο του Δήμου Δημήτριο Σαζακλίδη
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο του Δήμου Σοφία Κελεσίδου
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο του Δήμου Σοφία Στεφανίδου
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης του
Παναγιώτη Γεωργιάδη κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της
«Πιτούλιας Βασίλειος-Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης Ο.Ε.»
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Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής της Όλγας Καλλιαρίδου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της
Μαρίας Βλάχου.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 115/ΤΠ/2010 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος «Άσκηση ή μη
ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 81/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων και
θέρμανσης έτους 2011 και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση-επισκευή οδών
πόλης».
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 231/2011 απόφασης της Ο.Ε. και καταβολή ποσού για
δαπάνες εργασιών ΔΕΗ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι
υπαλλήλου του Δήμου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης των
Γεωργίου Καμπίσιου κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Αριστούλας
Μήττα.
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για «Ενεργειακές επιθεωρήσειςμελέτες ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας».
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για «Ενεργειακές επιθεωρήσειςμελέτες ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων Τοπικών Κοινοτήτων».
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για «Ενεργειακές επιθεωρήσειςμελέτες ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων Συνοικισμών Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση-επισκευή οδών
Τοπικών Κοινοτήτων».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της κλήσης του
Μιλτιάδη Σκρέττα.
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Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Βέροιας κατά τη δικάσιμο της 13/10/2011 που αφορά
αδίκημα, για το οποίο κατηγορούνται ως υπαίτιοι ο Δήμαρχος και ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του πρώην Δήμου Δοβρά.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της
Μαρίας Βλάχου.
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή ασφαλίστρων τριών δημοτικών κτιρίων.
Ψήφιση πιστώσεων οφειλών παρελθόντων ετών.
Αποδοχή δωρεάς σαρώθρου πεζού χειριστή από το Δήμο Αθηναίων.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου.
Ψήφιση πίστωσης υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Βασιλικής Αξιώτη
κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του VII Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του VII Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του θέματος «έγκριση ή μη
δαπάνης για τη μεταφορά δύο τρακτόρων φορτηγών από τον ΟΔΔΥ Πάτρας στο
Δήμο Βέροιας».
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Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Έγκριση δαπάνης για τα έξοδα παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και
έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου.
Τροποποίηση-κατάργηση εν μέρει της 306/2011 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής.
Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση τεσσάρων ατόμων Α.Μ.Ε.Α. και ενός
συνοδού στην Ισπανία και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
υπαλλήλου του Δήμου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση
μεταλλικής χοάνης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμάτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων»
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 81/2011 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος πάγιας
προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Μαυρουδή Ιωαννίδη.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
την υπάλληλο του Δήμου Καλλιόπη Σπυρίδου.
Έγκριση δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στολών Δημοτικής
Αστυνομίας έτους 2011.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης του
αρ.204 του Ν. 3584/2007 στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Δέσποινα Καρελή.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εφ’ άπαξ βοηθήματος
αποχωρούντων υπαλλήλων (Ε.Ο.Π.) στους Γεώργιο Μαϊόβη και Δέσποινα
Καρελή.
Έγκριση δαπάνης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση
WC και κατασκευή αποθήκης Νεκροταφείου Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση
Περίφραξης Νεκροταφείου Μακροχωρίου».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στο Χαράλαμπο Κοπαρανίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη.
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345

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

346

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβή κτηνιάτρου για
πρόγραμμα στειρώσεων κυνοκομείου»
Αποδοχή πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και απόρριψη της αριθ. 44093/128-2011 ένστασης των Συμπραττόντων Γραφείων Μελετητών «Γ.
Παπαδόπουλος-Ι.Μούσιας» κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής αξιολόγησης
για την ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «Αντιπλημμυρική Μελέτη
Τριποτάμου».
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Έγκριση δαπάνη και ψήφιση πίστωσης του έργου « Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείωνμηχανημάτων συντήρησης πάρκων και παιδικών χαρών».
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για «Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων» και «Συντήρηση και επισκευή κάδων».
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για α)«Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων», β)«Συντήρηση και επισκευή κάδων» και
γ)«Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου «Μελέτη έργου ανάδειξης
οικισμού Δασκίου».
Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης «Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου
Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων».
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 755/2010 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής και
εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αγωγής για διόρθωση κτηματολογικών
εγγραφών.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
τον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Τσαπραντζή
Έγκριση δαπάνης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για «Εργασίες
κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε δημοτικά οικόπεδα για λόγους ευπρεπισμού και
προστασίας της πόλης».
Έγκριση δαπάνης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του
έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο Αστικής Αναβάθμισης στη Βέροια».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης των έργων «Συντήρηση και επισκευή
βυθιζόμενων μπαρών και πληροφοριακών πινακίδων» και «Προμήθεια
φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση ποσού για δαπάνες εργασιών ΔΕΗ
(ηλεκτροδότηση έργου ΠΕΠ τηλεΰδρευσης του πρώην Δήμου Μακεδονίδος) και
έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια
πυροσβεστικού υλικού κτιρίου ΚΕΜΑΕΔ».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή
συστήματος πυροπροστασίας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Σύνταξη και προώθηση
φακέλου για το τοπικό ρυμοτομικό του χώρου ανέγερσης του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων
παρουσίας προσωπικού και μαγνητικών καρτών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης του έργου «Βελτίωση σκηνής
θεάτρου άλσους Παπάγου».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της κλήσης των
Ανδρομάχης χήρας Αθανασίου Μπαλαμπάνη κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Παντελεήμονα
Τσιγδέμογλου κλπ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έργα «Αποπεράτωση ΚΑΠΗ
Δήμου Βεργίνας» και «Ολοκλήρωση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ.
Δήμου Αποστόλου Παύλου».
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Ανάκληση των υπ’ αριθ. 311,312,313/2011 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έργα
1)«Ενεργειακές επιθεωρήσεις –Μελέτες Ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων
Συνοικισμών Βέροιας», 2) «Ενεργειακές επιθεωρήσεις –Μελέτες Ενεργειακής
απόδοσης Εκπαιδευτηρίων πόλης Βέροιας» και 3) «Ενεργειακές επιθεωρήσεις –
Μελέτες Ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων Τοπικών Κοινοτήτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση αντλιοστασίων
άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών πινάκων και Ισολογισμών των πρώην
Δήμων Βέροιας, Δοβρά, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας και Μακεδονίδος
Οικονομικού Έτους 2010.
Ανάκληση των υπ’ αριθ. 324/2011 και 325/2011 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής.
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Καταρτισμός όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για στύλους ΔΕΗ.
Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου
φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα υπαλλήλου του Δήμου.
Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων για «Προμήθεια. οχήματος από
τον ΟΔΔΥ» και «Εναπόθεση απορριμάτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αδειών χρήσης
λογισμικού.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιαςπροκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο του Δήμου Σοφία Κελεσίδου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στους
κληρονόμους του Νικολάου Ιωαννίδη του Ιωάννη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α)καταβολή αποζημίωσης στους
Αγγελική συζ. Σταύρου Βαλσάμη κλπ. δυνάμει της 13/ΑΠΛ/2010 απόφασης του
Πρωτοδικείου Βέροιας και β)δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού
Συλλόγου Βέροιας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α)καταβολή αποζημίωσης στη
Φανή συζ. Δημητρίου Παναγιωτόπουλου δυνάμει της 1/ΑΠΛ/2011 απόφασης
του Πρωτοδικείου Βέροιας και β)δικαστική δαπάνη υπέρ του Δικηγορικού
Συλλόγου Βέροιας
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής, από
τον υπάλληλο του Δήμου Γεώργιο Ματσαρίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποξήλωση και
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Βέροιας».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος «Εξουσιοδότηση ή
μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας
κατά τη συζήτηση της αγωγής του Χρήστου Λιόντου του Γεωργίου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος «Εξουσιοδότηση ή
μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας
κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ιωαννίκιου Α. Μιζατζίδη».
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 98/ΤΜ/2010 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση σχολικών
κτιρίων»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση
μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 150/2011 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τα έργα «Αποτύπωση χώρου
απόθεσης θραυστού υλικού στον οικισμό Κάτω Βέρμιο», «Αποτύπωση
παράκαμψης προς τον Ι.Ν. Παναγιάς από την υπό κατασκευή οδό προς Άνω
Βέρμιο» και «Τελικές επιμετρήσεις έργου Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω
Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βέρμιο».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποτύπωση κτιρίου
ξενοδοχείου στο Κάτω Βέρμιο και υποστήριξη φακέλου διαδικασιών
αποχαρακτηρισμού της δασικής έκτασης».
Αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του θέματος «Προσδιορισμός
ποσοστού συμμετοχής της ετήσιας συνδρομής στο Σύνδεσμο ύδρευσης Δ.
Αλεξάνδρειας».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για τη νομική υποστήριξη του πρώην
Δημάρχου Βεργίνας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
τον υπάλληλο του Δήμου Δημήτριο Σαζακλίδη.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιαςπροκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος «Έγκριση ή μη
δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για το Χαράλαμπο Κοπαρανίδη».
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Έγκριση ή μη
δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της κλήσης των
Γεωργίου Ηλιάδη κλπ.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Πταισματοδικείου Βέροιας
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Βέροιας
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των
Παναγιώτη Γαβρά κλπ.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο του Δήμου Σοφία Στεφανίδου
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπών υλικών γραφείου.
Αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του θέματος «Έγκριση ή μη
μείωσης ποσού χρέωσης ανταποδοτικών τελών άρδευσης».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Έγκριση ή μη
παράδοσης λογαριασμών ύδρευσης παρελθόντων ετών, των πρώην Δήμων Απ.
Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση εφημερίδων,
υποθηκοφύλακα και ασφάλιση κτιρίων.
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη Σουλτάνα Καραγεωργίου.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
ιδοκτησίας Ασπασίας Μισοκαράκη κλπ.
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410

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων».

411

Έγκριση Πρακτικών (ΙΙ) της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης «Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου
Βέροιας».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του
Γεωργίου Νάτση.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή στο
δικαστήριο προκειμένου να περιέλθει το τεμάχιο με ΚΑΕΚ 160010926002 στην
ιδιοκτησία του Δήμου.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή στο
δικαστήριο προκειμένου να περιέλθει το τεμάχιο με ΚΑΕΚ 160010101034 στην
ιδιοκτησία του Δήμου.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή στο αρμόδιο
δικαστήριο προκειμένου να περιέλθει το τεμάχιο με ΚΑΕΚ 160011215003 στην
ιδιοκτησία του Δήμου.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει στο αρμόδιο
δικαστήριο αγωγή προκειμένου να περιέλθουν τα τεμάχια με ΚΑΕΚ
160010105067,160010105062, 160010103027 στην ιδιοκτησία του Δήμου.
Καταρτισμός όρων διακήρυξης για υλοτομία και εκποίηση προϊόντων δάσους.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
τμημάτων ιδιοκτησίας των Δημητρίου Μυτιλέκα κλπ. και συμψηφισμός των
αλληλοϋποχρεώσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δέσμευση της Ο.Ε. για διάθεση της πίστωσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης
και καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Μεταφορά απορριμμάτων
σε ΧΥΤΑ ομόρου Δήμου» για το έτος 2012.
Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων για: 1)«Ανταλλακτικά
μεταφορικών μέσων», 2)«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», 3)«Επισκευή
μεταφορικών μέσων», 4)«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και
5)«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
ταμείων χρήσης».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια Η/Υ, οθόνων,
εκτυπωτών και αναλωσίμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
πόλης, συνοικιών και Τ.Δ.
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλου εκτός έδρας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση των πιστώσεων για: 1)«Μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων», 2)«Προμήθεια εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας στο
δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου», 3)«Καταγραφή τμήματος Δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για την εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης
των δικτύων ηλεκτροφωτισμού- εξοικονόμησης ενέργειας και ψηφιακών
υπηρεσιών», και 4)«Κοπή συστάδας Δημοτικού Δάσους Καστανιάς για την
κάλυψη ατομικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας σε καυσόξυλα».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για «Προμήθεια Μεταλλικών
Κάδων Απορριμμάτων»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποχιονισμός οδών πόλης
και Τ.Δ.»
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458

Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Μαυρουδή Ιωαννίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2011.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Δαπάνες για
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλων εκτός έδρας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στο Χαράλαμπο Κοπαρανίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στον Ανδρούτσο Κοπαρανίδη.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος «Εισήγηση της
Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας, προσκυρούμενου
κοινόχρηστου τμήματος στην ιδιοκτησία των Αθηνάς Κοντραφούρη κλπ.».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον Μιλτιάδη Καραγιάννη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον Κων/νο Γκαλαϊτση.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης»
και «Τοκοχρεωλύσια δανείων προς Τ.Π.&Δ».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2011.
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Καταρτισμός ή μη όρων
διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση μαθητών του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
Απόδοση λογ/σμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιας –
προκαταβολής , από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθ. Σιδηρόπουλο.
Υποβολή στο Δ.Σ. Γ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ν. Ιωαννίδη.
Ανάκληση της με αριθ. 321/2011 απόφασης της Ο.Ε..
Εισήγηση Ο.Ε. για επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
Εισήγηση της Ο.Ε. για αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας-αποκομιδής
απορριμμάτων και φωτισμού.
Εισήγηση της Ο.Ε. στο Δ.Σ. για μη επιβολή και μη αναπροσαρμογή τελών
άρδευσης.
Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων κατ/μάτων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος.
Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή και αναπροσαρμογή των τελών χρήσης
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κλπ..
Εισήγηση της Ο.Ε. στο Δ.Σ. για μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης..
Εισήγηση της Ο.Ε. στο Δ.Σ. για μη αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων παροχής
υπηρεσιών στα νεκροταφεία.
Εισήγηση της Ο.Ε. για μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης
επιφάνειας.
Εισήγηση της Ο.Ε. για αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής.
Εισήγηση της Ο.Ε. στο Δ.Σ. για μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2011.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον της 2ης
ειδικής επιτροπής του αρ.152 του ν.3463/06 κατά τη συζήτηση της προσφυγής
του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Ν. Ημαθίας κατά της με αρ. 5109/23-6-11
απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και της αρ. 312/11 απόφασης Δ.Σ. (θέμα ΟΕΥ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης
Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη.
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Έγκριση πρακτικών (αρ. ΙΙΙ) διαγωνισμού για ανάθεση της μελέτης «Νέα
Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Στάθμευσης Δήμου Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής πρώην Δήμου Απ.
Παύλου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου Κ.
Πουλασουχίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών εξόδων.
Έγκριση επιστροφής ποσού στον Χαράλαμπο Παρασκευαϊδη και διάθεση της
σχετικής πίστωσης.
Έγκριση διαγραφής χρεών του Κων/νου Τιλκερίδη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον υποθηκοφύλακα Βέροιας.
Έγκριση ή μη δαπάνης και ψήφιση ή μη πίστωσης για «Έξοδα λοιπών
δημοσιεύσεων».
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 407/11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Τροποποίηση της αριθ. 24/2011 απόφασης οικονομικής επιτροπής και εισήγησή
της για εξώδικο συμβιβασμό της αξίας επικειμένων ιδιοκτησίας Νικολάου
Γεροντίδη.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρουμένων τμημάτων ιδιοκτησίας Νικολάου & Θεολόγου Τσιάμη και
συμψηφισμός των αλληλοϋποχρεώσεων.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρουμένου δημοτικού τμήματος στην ιδιοκτησία των Ε. Δούκα κλπ και
συμψηφισμός των αλληλοϋποχρεώσεων.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρουμένων δημοτικών τμημάτων στην ιδιοκτησία Ε. Δούκα και
συμψηφισμός των αλληλοϋποχρεώσεων.
Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκτέλεσης εργασιών
«Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ ομόρου Δήμου»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις».
Έγκριση διάθεσης πίστωσης, Τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού υπαίθριων εγκαταστάσεων-εορταστικού φωτισμού".
Έγκριση δαπάνης και απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
υποδομών και βάσεων πινάκων ηλεκτροδότησης παροχών Δήμου Βέροιας».
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 14/2011 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 21/2011 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για «Προμήθεια toners –
μελάνης εκτυπωτών».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση εφαρμογής λογισμικού.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλου εκτός έδρας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλων εκτός έδρας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Βέροιας κατά τη δικάσιμο της 8/3/2012 που αφορά
αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται ως υπαίτια η Δήμαρχος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον Θεόδωρο Χατζημηνιάδη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/ ΑΠΟΦ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

36 /
25-11-2011

489

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/ ΑΠΟΦ.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλων εκτός έδρας.
Έγκριση όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών
για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Βέροιας.
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής
Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για το έργο «Μικροεπεκτάσεις
δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια «εργαλείων μαζικής
ένταξης στο νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

37 /
2-12-2011

490

491
492
493

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Σοφίας
Παπαγεωργίου κ.λ.π.(2).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλων εντός έδρας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
(πρώην δήμου Απ.Παύλου).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτέλεση της εργασίας
«Νομιμοποίηση-έκδοση αδειών χρήσης νερού για τις ανάγκες άρδευσης του
διευρυμένου Δήμου Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων
Δήμου Βέροιας».
Ψήφιση πιστώσεων οφειλών παρελθόντων ετών.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιαςπροκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
τον υπάλληλο Σταύρο Τσαπραντζή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο Σοφία Στεφανίδου.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο Σοφία Κελεσίδου.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από
την υπάλληλο Παρασκευή Αγγελή.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2011.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σπόρων, φυτών κλπ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης στους Φώτιο Υφαντίδη κ.λ.π.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης στην Ειρήνη Ηλιοπούλου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στους κλ/μους Ν. Ιωαννίδη.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών
& Δανείων υπέρ των κληρονόμων Γ. Γκίκα
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών
& Δανείων υπέρ των Β.&Α. Ποτοσίδη
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/ ΑΠΟΦ.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών
& Δανείων υπέρ των Δ. Γώτα και Γ. Μητρούλα
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης στον Βασίλειο Ορφανίδη.
Ψήφιση πίστωσης παρελθόντων ετών.
Εισήγηση της Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό τιμής μονάδας αποζημίωσης
προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης
στην ιδιοκτησία των Αθ. & Αρ.
Κοντραφούρη.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για αποζημίωση μετακίνησης
υπαλλήλων εκτός έδρας.
Αποδοχή δωρεάς μαθημάτων πληροφορικής σε υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2011.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και αναλώσιμων υλικών» και
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση οικονομικών
καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος
οδού Πλουτάρχου».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της
ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Εμμανουήλ
Εμμανουηλίδη.
Καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη
στέγαση μαθητών 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης του θέματος «Έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης για το έργο Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
Μη άσκηση ανακοπής κατά της αρ.941/11 απόφ. Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή κατά εργολάβου
για χρηματικό ποσό που έλαβε ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το έργο «ΣέλιΑνω Σέλι».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή σε βάρος
δημοσιογράφου για συκοφαντικά και εξυβριστικά δημοσιεύματα προς τη
Δήμαρχο.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να καταθέσει αγωγή κατά εργολάβου
που εναπόθετε παράνομα απορρίμματα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ξυλείας και σιδήρων για
βελτίωση καθιστικών σε χώρους πρασίνου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για οικοδομικές εργασίες συντήρησης
χώρων πρασίνου τοπικών κοινοτήτων.
Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.
Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού
έτους 2012.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος «Απόδοση
λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας προκαταβολής, από
τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο».
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων και θέρμανσης του Δήμου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ζωοτροφών.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
και προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση της στατικής
επάρκειας γυμναστηρίου 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιχορήγηση Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών-Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και
συντήρηση υλικών τμήματος και αναβάθμισης δικτύων τηλεφώνου και Η/Υ.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος έγκριση
πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οθονών, εκτυπωτών και αναλώσιμων υλικών» και επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ολοκληρωμένο σχέδιο
αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής-κύριας
παρέμβασης της Ελένης συζ. Δημ. Θεοδώρου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης-κλήσης της
Ελένης συζ. Γ. Κουμποθανάση.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης των Ελένης,
Σοφίας και Γεωργίου Φλαμπουλίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των
Διονυσίου και Ιωάννη Στεργιόπουλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας κατά τη συζήτηση της έφεσης του πρώην ΟΤΑ «Δήμος
Βεργίνας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 4657/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Θεσ/νίκης.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 1342/2011 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 1343/2011 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 193/2011 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Οικοδομικές εργασίες
συντήρησης χώρων πρασίνου Τοπικών Κοινοτήτων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT II.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Στέφανο Βουτσιλά.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών επί εντάλματος προπληρωμής από
το Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος πάγιαςπροκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011.
Εξουσιοδότηση του δικηγόρου Αθηνών. Ι. Μαριώρα για να καταθέσει στο VI
τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανακλήσεως της αριθ. 389/11 πράξης
του Ζ΄ κλιμακίου ελεγκτικού Συνεδρίου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας.
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ασφάλειες μεταφορικών μέσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ασφάλειες μεταφορικών μέσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Λοιπές παροχές σε είδος.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου.
Ανάθεση σε δικηγόρο εμπεριστατωμένης γνωμοδότησης για ιδιοκτησιακό
καθεστώς έκτασης πρώην Δήμου Μακεδονίδος και διάθεση πίστωσης.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011.

ΤΕΛΟΣ

