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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1/
02-01-2015

1

Διάθεση πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.

2

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.
Δέσμευση και διάθεση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων» ετών 2015 και 2016.
Διάθεση πιστώσεων για προμήθειες έτους 2015.
Διάθεση πιστώσεων για προμήθεια γάλακτος και ειδών ατομικής προστασίας
έτους 2015.
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια Σίτισης Μαθητών Μουσικού Σχολείου
Βέροιας για το έτος 2014-2015».
Διάθεση πίστωσης για τη «Μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου
Δήμου».
Διάθεση πίστωσης για τη «Διάθεση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δήμου
Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2015».
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2/
20-01-2015

9

Διάθεση πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη».

10

Διάθεση πίστωσης για «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου
στη Βέροια (Προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου δημοτικού
φωτισμού)».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου.
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια καυσίμων
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για κάλυψη αναγκών του Νομικού
Προσώπου "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας"».
Διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων (Ανάδειξη Οικισμού Σελίου κ.λ.π.).
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου».
Τροποποίηση της αριθμ.302/2014 απόφασης Ο.Ε. για "Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των
οδών Ξενοφώντος & Εθνικής Αμύνης»" και διάθεση πίστωσης.
Διάθεση πίστωσης για την «Κατασκευή 2ης ράμπας μεταφόρτωσης
απορριμμάτων και επέκταση ράμπας μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών».
Διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση Έργων και Μελετών.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Εξόδων.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης ΟχημάτωνΜηχανημάτων.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2014».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2014».
Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση
λέβητα 4ου δημοτικού Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου».
Διάθεση πιστώσεων για «Έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.».
Διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων κ.λ.π.
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» & «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)Λοιπά έξοδα».
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29
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Διάθεση πιστώσεων για Χρεολύσια & τόκους δανείων κ.λ.π.
Διάθεση πιστώσεων για «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη
τελών και φόρων» κ.λ.π.
Διάθεση πιστώσεων για «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ».
Διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Διάθεση πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
Διάθεση πίστωσης για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Μ.Αλδάκου κ.λ.π.).
Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου
ως διαχειριστή της.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Α.Δούκα.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής (ειδικής διαδικασίας) της Μ.Θυμιοπούλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά τη συζήτηση αίτησης ακυρώσεως του Δ.Παναγιωτόπουλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πταισματοδικείο
Βέροιας για τη νομική συνδρομή της πρώην δημάρχου και νυν δημοτικών
συμβούλων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η Συνεδρίαση ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

3/
03-02-2015
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4/
05-02-2015

42

Διάθεση πίστωσης για «Διευθέτηση του πρανούς της 16ης Οκτωβρίου».

43

Διάθεση πιστώσεων για «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης
πάρκων και παιδικών χαρών» κ.λ.π.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού».
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανών γραφείου Δήμου Βέροιας έτους
2015».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του
1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Διάθεση πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη
όρων διακήρυξης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2014.
Διάθεση πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη
όρων διακήρυξης του έργου «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων
διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων
διακήρυξης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού».
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Διάθεση πίστωσης για «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
έργο "Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών μη επικινδύνων αποβλήτων με
παράλληλη ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου απόληψης
υλικών στη θέση Λιμάκια δ.δ. Σφηκιάς δήμου Μακεδονίδος Ν.Ημαθίας"».
Διάθεση πίστωσης για τη μελέτη «Αξιολόγηση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών,
παραγωγικών εξειδικεύσεων, σύνθεση αποτελεσμάτων & στρατηγική εκτίμηση
επιπτώσεων - σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την εκμετάλλευση των
φερτών υλικών του Αλιάκμονα στα όρια του Δήμου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας έτους 2015 κ.λ.π.
Διάθεση πίστωσης για «Επίδομα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες
οικονομικές ενισχύσεις».
Διάθεση πίστωσης για «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων
κατασκευών».
Διάθεση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση και απαγόρευση
σε κοινόχρηστους χώρους».

Διάθεση πιστώσεων για πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Πρασίνου.
Διάθεση πιστώσεων Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
Διάθεση πιστώσεων για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου» κ.λ.π.
Διάθεση πιστώσεων για τα έργα «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού
τοπίου στη Βέροια» (1ο, 2ο & 3ο Υποέργο).
Διάθεση πιστώσεων για «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογών λογισμικού»
κ.λ.π.
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Α.Χαϊτίδης κ.λ.π.).
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Α.Σιαμίδου και της αριθμ.
268/2011 απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά Δ.Δαμκαλή και της αριθμ.54/ΤΜ/2014
απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (ειδική
διαδικασία απαλλοτριώσεων) του Ελληνικού Δημοσίου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (ειδική
διαδικασία απαλλοτριώσεων) της Χρύσας χήρας Δημητρίου Γώττα και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω
απαλλοτρίωσης του Εμ.Καλογήρου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.».
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της Μ.Ζούζιου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΠΕΤΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
Μη αποδοχή αιτήματος πρώην δημοτικού συμβούλου για ορισμό δικηγόρου ως
πολιτική αγωγή, σε αγωγή του κατά πρώην ειδικού συνεργάτη του Δήμου.
Μη Άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.329/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Μη Άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.331/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
Διάθεση πίστωσης και Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών
για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων».
Διάθεση πιστώσεων για «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια» & για
«Τοιχίο αντιστήριξης τμήματος οδού Αγαμέμνονος».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
Διάθεση πίστωσης για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5/
18-02-2015

87

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

88

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας».
Τροποποίηση της αριθμ. 3/2015 απόφασης Ο.Ε. για "Δέσμευση και διάθεση
πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης οχημάτων και
μηχανημάτων» ετών 2015 και 2016".

89

90

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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25-02-2015
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Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην
Τ.Κ.Συκιάς Δήμου Βέροιας.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».
Αποδοχή αιτήματος Χ.Περπερούδη για εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό της
αξίας ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος και διάθεση πίστωσης.
Εξώδικος συμβιβασμός αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Α.Πατρίκα και
διάθεση πίστωσης.
Διάθεση πίστωσης για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2014)».
Διάθεση πίστωσης για «Διαμόρφωση νέου τμήματος Νεκροταφείου Διαβατού».
Διάθεση πίστωσης για «Ηλεκτρομηχανολογική-Υδραυλική-Χημικοτεχνική
μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ. Πολυδένδρου».
Διάθεση πίστωσης για «Οριστική μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Προφήτη
Ηλία με Πανόραμα».
Διάθεση πίστωσης για «Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
υπαίθριων εγκαταστάσεων υπαίθριου φωτισμού (2014)».
Διάθεση πίστωσης για «Αγορά ανταλλαξίμων κτημάτων στο Ο.Τ. 422δ στην
περιοχή εβραίϊκα-Προμηθέα».
Διάθεση πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων
Προαγωγής Υγείας».
Διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, επικίνδυνων και
ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
Διάθεση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Μ.Γεωργιάδου κ.λ.π.).
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας
προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.

5
108
109
110

111
112
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.
Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου Βέροιας να
παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του
Γ.Παπαστεργίου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά τη συζήτηση αίτησης ακυρώσεως των Δ.Βύζα και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση προσφυγής των Γ.Εμμανουηλίδη και λοιπών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7/
03-03-2015

113

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

8/
10-03-2015

114

Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

115

Αποδοχή αιτήματος Ι.Ασλανίδη για εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό
αποζημίωσης λόγω ατυχήματος και καθορισμός δαπάνης.
Αποδοχή αιτήματος Γ.Ζουντουρίδη για εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό
αποζημίωσης λόγω ατυχήματος και καθορισμός δαπάνης.
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων και Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την
«Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού».
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Υποβολή στο Δ.Σ. της Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού
του Δήμου έτους 2014.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Καταστήματος στη Δημοτική
Αγορά.
Διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο
Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο
Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας».
Διάθεση πίστωσης για «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνσηασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά (2014)».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κλιματισμού Δημαρχείου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Εργασίες Ταφής–Εκταφής κ.λ.π. στα Δημοτικά
Κοιμητήρια Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πιστώσεων για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Δ.Σιανοπούλου κ.λ.π.).
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν. Σιδηρόπουλο.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Συνδέσεις 3 αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης με ΔΕΗ (Λευκόπετρας,
Ταγαροχωρίου & Πανοράματος)».
Άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.58/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας και Ορισμός δικηγόρου.

116
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121
122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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134
135
136
137
138
139
140

141

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εκ νέου διεκδικητικής αγωγής κατά του
Β.Τσανασίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εκ νέου διεκδικητικής αγωγής κατά των Ελένης
χήρας Κων/τίνου Κοτσίδη ή Κωτσίδη και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εκ νέου διεκδικητικής αγωγής κατά του
Ν.Γεωργιάδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εκ νέου διεκδικητικής αγωγής κατά του
Κ.Φωτιάδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο
Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Λ.Αμπρικίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο
Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Η.Δάδη.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
έφεσης του πρώην Δημάρχου Βεργίνας κατά της αριθμ.1537/2013 απόφασης
Τριμ. Πλημμελειοδικείου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθμ. 2421/2013 απόφασης του Διοικ.
Εφετείου Θεσ/νίκης και κατά της εταιρείας «Συμεωνίδης Γ. Παύλος Α.Τ.Ε.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9/
12-03-2015

142
143
144
145
146
147
148

149
150
151

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθ.41/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Α.Ιωαννίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθ.42/TM/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Α.Ιντζεβίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθ.43/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Δ.Ιντζεβίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθ.45/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Γ.Γαβρά.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.46/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Σ.Φιλοσίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.47/ΤΜ/2014 απόφασης
Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά του Κ.Χιονίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εφέσεων κατά των αριθμ.50/ΤΜ/2014 &
51/ΤΜ/2014 αποφάσεων Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά των
κληρονόμων Α.Χιονίδη.
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη
«Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανών
γραφείου Δήμου Βέροιας έτους 2015».
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού
Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10 /
19-03-2015

152
153

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και
τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χας Καραναστάση».
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της Μ.Θυμιοπούλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11 /
24-03-2015

154

Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.205/2015 απόφασης Δ/κού Εφετείου
Θεσ/νίκης.
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155
156
157
158
159
160
161
162

163
164
165
166

167

168
169
170
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
όμορου Δήμου».
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αθλητικές δραστηριότητες Δήμου
Βέροιας» έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών
οικισμού Χαράδρας».
Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2015.
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» κ.λ.π.
Διάθεση πιστώσεων για «Παρακράτηση δανείου Τ.Π.& Δανείων της Κ.Ε.Π.Α.»
και «Παρακράτηση δανείου Τ.Π.& Δανείων της ΔΕΥΑΒ».
Διάθεση πίστωσης για «Ηλεκτρομηχανολογική–Υδραυλική–Χημικοτεχνική
μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ.Δασκίου» (πρώην
Δήμου Μακεδονίδος).
Διάθεση πίστωσης για «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Α.Τογκούρη κ.λ.π.).
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΕΤΚΟΥ
Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «GRAPHIC ART».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο
Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής (αναγνώρισης δικαιούχου) της Ε. συζ.
Χαρ.Πιπερίδου.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά του Β.Τσανασίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά των
Β.Ψυχάρη και λοιπών.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.461/2014 απόφασης Πρωτοδικείου
Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

12 /
07-04-2015

171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181

Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Ηλεκτρομηχανολογική-Υδραυλική-Χημικοτεχνική
μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δ.δ. Σφηκιάς».
Διάθεση πίστωσης για «Διευθέτηση του πρανούς της 16ης Οκτωβρίου».
Διάθεση πίστωσης, για «Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων».
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοτυπικού χαρτιού».
Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας (αναπλειστηριασμού) για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Συκιάς.
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Βέροιας».
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων
οδών πόλης και Δ.Ε.».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών για την εκποίηση-διάθεση δασικών προϊόντων.
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182
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185

186
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192
193
194
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197
198
199

200
201
202

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου
Αγ.Μαρίνας.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου
Αγ.Γεωργίου.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων της
Τ.Κ.Τριλόφου.
Εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 89/2015 απόφασής μας για "Διάθεση ή μη
πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός
αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας»".
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε. Δοβρά».
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Διάθεση πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων
σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316.».
Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για
την πιστοποίησή τους».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών».
Διάθεση πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
Διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και συλλογή
αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας».
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και συλλογή
αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά, Απ.Παύλου, Μακεδονίδος και Βεργίνας».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν. Σιδηρόπουλο.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.21/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας και κατά των Ν.Ιωαννίδου και λοιπών.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.330/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας και κατά της Κλειώς Γεγιτσίδου.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.7/2015 απόφασης Δ/κού
Πρωτοδικείου Βέροιας.
Άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.93/2015 διαταγής πληρωμής
Ειρηνοδικείου Βέροιας και κατά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ Ο.Ε.».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο
Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής διανομής του Ευστ.Αναστασιάδη και
λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά του
Γ.Μαυροματίδη.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά του Χρ.Βελλίδη.
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής
μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Α.Κρυστάλλη και λοιπών
και ανάκληση των αριθμ.192/2014 & 554/2014 αποφάσεων Ο.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

13 /
20-04-2015

203

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.

204

Αποδοχή εν μέρει αιτήματος και συμψηφισμός δαπανών από κατασκευές
και τακτοποίηση αυθαιρέτων με οφειλόμενα μισθώματα του δημοτικού
Αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες.

205

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καταστήματος στη Δημοτική
Αγορά Βέροιας.

206

9
207

208

209
210
211

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη
στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά
Κορνηλίας χήρας Καραναστάση».
Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων
διακήρυξης για «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθέατων και
μνημείων στη Βεργίνα».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αρδεύσεων».
Διάθεση πίστωσης για τον Ορισμό Εμπειρογνώμονα για το έργο «Κατασκευή
Γέφυρας Αφών Κούσιου».
Διάθεση πίστωσης για «Εκτέλεση υπηρεσιών ωρίμανσης οργανωτικού πλαισίου
καινοτόμου προσέγγισης παροχής υπηρεσιών φροντίδας για πάσχοντες από
οστεοαρθρίτιδα στο Δήμο Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης και Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων & επικινδύνων καταστάσεων».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Σ.Δαλιγκάρος κ.λ.π.).
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας
προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
Απόρριψη αιτήματος Χ.Ανδρεάδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Απόρριψη αιτήματος Κ.Βαλκάνα για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ.504/2015 απόφασης Δ/κού Εφετείου
Θεσ/νίκης.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας κατά Μ.Ιντσεβίδου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας κατά Σ.Ιντσεβίδου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αίτησης ανακοπής του Ι.Μαυρομιχάλη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14 /
28-04-2015

222
223
224
225
226

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Απόρριψη ενστάσεως κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δ.Ε.Βέροιας».
Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Υποβολή στο Δ.Σ. της Α΄ Τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων &
Ισολογισμού του Δήμου έτους 2015.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

15 /
05-05-2015

227

Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

228

Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
Σύνταξη πρακτικού συζήτησης επί του 4ου εκτάκτου θέματος επί αιτήματος για
ορισμό δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου.
Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση των τελών άρδευσης στην Τ.Κ.
Παλατιτσίων της Δ.Ε. Βεργίνας.

229
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232
233

234
235
236

237
238
239

240
241
242
243
244
245
246
247
248

249

250

251

252

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Κατασκευή πεζοδρομίου και
διαπλάτυνση–ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής
Γιοτζαλίκια» και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών
αρδεύσεων».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος Δημοτικής
αγοράς.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
προμήθεια «Ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων
υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού».
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Αποδοχή δωρεάς (απορριμματοφόρων κ.λ.π.) από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρ. Μακεδονίας και κάλυψη των
δαπανών μεταβίβασης.
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων».
Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
του Δήμου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
Εξώδικος συμβιβασμός αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Αν.Μυλωνά
και διάθεση πίστωσης.
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Ε.Γκαραβέλη και λοιποί).
Μη ανάθεση σε δικηγόρο της διερεύνησης δυνατότητας ακύρωσης ανακλητικής
απόφασης της ΕΤΑΔ (πρώην Κ.Ε.Δ.) για παραχώρηση εκτάσεων.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της εταιρείας «Επιχείρηση Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης
Τουριστικού Περιπτέρου ΕΛΗΑ Ε.Π.Ε.».
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη
συνεκδίκαση αντίθετων εφέσεων Δήμου Βέροιας και Κ.Ασβεστάρα και κατά της
αριθμ. 17/ΕΡ-Δ1/2008 του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας ύστερα από
προσεπίκληση υπαλλήλων του Δήμου σε δίκη ύστερα από αγωγή του
Σ.Τυφλίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου κατά της αριθμ. 95/2012 απόφασης
Πρωτοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 4/ΑΠΛ/2015 απόφασης
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

16 /
11-05-2015

253

254
255

Αποδοχή ένστασης κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη «Μελέτη
στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά
Κορνηλίας χας Καραναστάση» και επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση της
αριθμ.152/2015 απόφασής της.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση
οδών Δ.Ε. Δοβρά».

11
256
257
258
259
260
261
262

Διάθεση πιστώσεων για «Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων από θαμνώδη και
δενδρώδη είδη» κ.λ.π.
Διάθεση πίστωσης για «Μίσθωση Γερανοφόρου Οχήματος για κοπή
επικίνδυνων Δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους».
Διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ζωοτροφών».
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 76/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 75/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 77/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

17 /
19-05-2015

263
264
265
266
267
268
269

270

Μη άσκηση νέας αγωγής για το αριθμ.135 οικόπεδο (Ο.Τ. 35) της Τ.Κ. Ράχης
Δήμου Βέροιας.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός Κοινόχρηστων
χώρων & Συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας
συστάδων στα δημοτικά δάση Καστανιάς, Πολυδένδρου, Χαράδρας και
Τριποτάμου.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού

Αναψυκτηρίου Αγ. Μαρίνας.
271

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Δημοτικού

Αναψυκτηρίου Αγ.Γεωργίου.
272
273
274
275
276
277

278
279
280
281
282

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών
στέγασης του 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Έγκριση τευχών μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της εργασίας
«Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων 2015».
Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος Νεκροταφείου
Διαβατού».
Διάθεση πίστωσης για «Επίδομα ομογενών προσφύγων».
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανώνΛοιπά έξοδα (ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια controller και αντίστοιχου λογισμικού για
την αναβάθμιση δεκτών GPS».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση ποτιστρών».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού
κέντρου, και λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου
(Ο.Ανδρεάδου).
Αποδοχή ένστασης Χ.Ανδρεάδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών σε αυτοκίνητο, ανάκληση της
αριθμ.216/2015 απόφασης Ο.Ε. και καθορισμός δαπάνης.

12
283

284

285
286
287
288
289

290

291

292

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Αποδοχή ένστασης Κ.Βαλκάνα για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών σε αυτοκίνητο, ανάκληση της
αριθμ.217/2015 απόφασης Ο.Ε. και καθορισμός δαπάνης.
Αναβολή συζήτησης του 20ου θέματος «Επί αιτήματος εταιρείας «ΗΡΑ ΕΠΕ»
για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που
υπέστη αυτοκίνητό της».
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν. Σιδηρόπουλο.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά τη συζήτηση αίτησης (ασφαλιστικών μέτρων-αντικατάσταση
εμπειρογνώμονα) των Α.Αγάογλου και λοιπών.
Τροποποίηση-ανάκληση, εν μέρει, της αριθμ.394/2012 απόφασης Ο.Ε. και
ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (αφορά
ΚΑΕΚ 160083390012, 160083390013 & 16008339014).
Τροποποίηση-ανάκληση, εν μέρει, της αριθμ.394/2012 απόφασης Ο.Ε. και
ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (αφορά
ΚΑΕΚ 160081504025).
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της εταιρείας «Αφοί Γ.Μητσιγκόλα-Α.Πάσχος ΟΕ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

18 /
27-05-2015

293

294
295
296
297

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά
απόφασης Α.Δ.Μ.-Θ. για έγκριση διαχειριστικής μελέτης του δάσους
«ΣΦΗΚΙΑΣ» και εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου.
Διάθεση πίστωσης για «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
(Δ.Σιανοπούλου κ.λ.π.).
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

19 /
03-06-2015

298
299
300

301
302
303

Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου
Βέροιας».
Απόρριψη αιτήσεων εταιρείας «EURO Αγορά–ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ–"ΠΑΝΟΣ"
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για ανάκληση της αριθμ. 384/2014 απόφασης Ο.Ε. και
συμψηφισμό καταπίπτουσας εγγυητικής επιστολής με οφειλόμενα μισθώματα.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος στη
Δημοτική Αγορά Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 762
αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Τριλόφου.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 1350
αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Τριλόφου.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Υπαίθριου Δημοτικού
Πάρκινγκ.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την
έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
Απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας-εργασίας για «Ενεργειακές
επιθεωρήσεις - προμελέτες ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτηρίων πόλης
Βέροιας».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να αναλάβει τη νομική υποστήριξη
πρώην Αντιδημάρχου που καλείται να δικαστεί στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας
για παράβαση καθήκοντος.
Ορισμός δικηγόρου για παραίτηση από την ασκηθείσα αριθμ. 30/ΤΜ/2013
αγωγή του Δήμου Βέροιας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
κατάθεση νέας αγωγής κατά των Ν.Τριανταφυλλίδη και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 39/ΕΡ-ΔΙ/2014 απόφασης
του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά των Κ.Ασβεστάρα και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής (Διαδικασία εργατικών διαφορών) των Δ.Καρατζά και
λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να ασκήσει στο αρμόδιο δικαστήριο αναγνωριστική
αγωγή κυριότητος κατά κληρονόμων Δ.Σαράφογλου και διόρθωση της
κτηματολογικής εγγραφής.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 114/2014 απόφασης του
Τριμ.Πρωτοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 32/2015 απόφασης του
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
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Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια ξυλουργικών υλικών (για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών
προμηθειών)».
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΑΠΛ/2015 απόφασης του
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας και κατά της Ε.Πιπερίδου.
Διάθεση πίστωσης για «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινοχρήστου
χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».
Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους 2014 του Δήμου
Βέροιας.
Απόρριψη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση δίκης των
Α.Σβαρνογιαννόπουλου και λοιπών για συμψηφισμό οφειλής τους προς το Δήμο
Βέροιας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ.610/2014 "Επί ενστάσεων διαγωνισμού
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2015-2016»".
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
άρδευσης
και
φωτιστικών
σωμάτων
υπαίθριων
εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Μακεδονίδος».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου
Βέροιας».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος του υπογείου του
κατηργημένου δημοτικού σχολείου του οικισμού Μ.Σάντας Δήμου Βέροιας.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια χρωμάτων (για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών
προμηθειών)».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια σιδηρικών υλικών για έργα αυτεπιστασίας και λοιπές ανάγκες».
Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου»
για το σχολικό έτος 2015-2016.
Διάθεση πίστωσης για «Κατασκευή περίφραξης στο σταθμό μεταφόρτωσης
απορριμμάτων».
Διάθεση πίστωσης για «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση του αύλειου
χώρου των 6ου & 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας, ΚΟΚ
και πληροφοριακών πινακίδων (πλην της ΔΕ Βεργίνας)».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα
(ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πιστώσεων για αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων &
δαπανών επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής τους σε συνέδρια και
σεμινάρια.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Στέφανο Βουτσιλά.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.
Ανάκληση της αριθμ.316/2015 απόφασης Ο.Ε. και μη άσκηση ενδίκων μέσων
κατά της αριθμ. 28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας και κατά του
Ι.Δάμτση.
Ορισμός δικηγόρων για άσκηση αγωγών στο αρμόδιο δικαστήριο για διόρθωση
κτηματολογικών εγγραφών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Αθηνών
(Τμήμα 19ο) κατά τη συζήτηση αγωγής της Χρ.Πισπίλη.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 26/2015 απόφασης του
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
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Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.
Παύλου».
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Εισήγηση προς το Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τέλους χρήσης πεζοδρομίωνκοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης από τον
Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και διάθεση ή μη
πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση
των αξιοθέατων και μνημείων στη Βεργίνα».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων 2015».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια για Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» για το σχολικό έτος
2015-2016.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της
προμήθειας ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το
έτος 2016.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια IP Τηλεφωνικού κέντρου, IP Τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών
ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για το Δήμο Βέροιας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας, ΚΟΚ και πληροφοριακών
πινακίδων (πλην της ΔΕ Βεργίνας)».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Δοβρά».
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων
Δ.Ε. Απ. Παύλου».
Διάθεση Πιστώσεων του Τμήματος Πρασίνου.
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα
(ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για πληρωμή του 5ου λογ/σμού της μελέτης
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και
πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και σε τμήματα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης
Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για το 1ο Υποέργο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης
αστικού τοπίου στην Βέροια».
Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ
για την ηλεκτροδότηση του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων».
Διάθεση πιστώσεων για δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών 2015.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά την εκδίκαση αγωγής του Κ.Τσανασίδη (σχετ.η αριθμ.1047/2015 απόφαση
Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης για χωρισμό αρχικής αγωγής).
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 672/2015 απόφασης του Τριμ.
Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 170/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βέροιας και εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου.

16
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.
Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Διάθεση πίστωσης για «Εργασίες ταφής-εκταφής κ.λ.π. στα δημοτικά
κοιμητήρια Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Ριζωμάτων».
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Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».

383

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με
αντλιοστάσιο Σάντας».
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους
2014.
Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την
πάγια προκαταβολή έτους 2014.
Καταλογισμός χρηματικών ποσών σε υπολόγους για τη διαχείριση παγίας
προκαταβολής 2014 Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπαίθριου χώρου
στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Δημοσθένους και
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
καταστήματος στην α΄ στάθμη της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών (για τα
έργα αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών προμηθειών)».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια χρωμάτων (για τα έργα
αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών προμηθειών)».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια σιδερικών υλικών για έργα
αυτεπιστασίας και λοιπές ανάγκες».
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και
αποκατάσταση αύλειου χώρου των 6ου και 13ου Δημοτ. Σχολείων Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (Διευθέτηση ομβρίων
υδάτων στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής).
Διάθεση πίστωσης για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ. Παύλου».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού)».
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Έργα».
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Απόρριψη αιτήματος Δ.Καλοϊδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Αποδοχή αιτήματος Ε.Καρυτοπούλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

24 /
21-07-2015

408
409
410
411
412

413
414
415
416
417
418
419
420
421

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για
το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 30/06/2015 (Β΄ Τριμήνου).
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (γραφείο
Ε=24,80 τ.μ. + αποθήκη 27,22 τ.μ. ) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου &
Π.Τσαλδάρη του Δήμου Βέροιας.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (γραφείο
Ε=19,68 τ.μ.) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Π.Τσαλδάρη του Δήμου Βέροιας.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (γραφείο
Ε=11,00 τ.μ.) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Π.Τσαλδάρη του Δήμου Βέροιας.
Τροποποίηση εμβαδού του ακινήτου (κτίσματος) και του σχετικού
συμφωνητικού του εκμισθούμενου Δημοτικού Αναψυκτηρίου Αγ.Γεωργίου.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την
έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο
του Δήμου Χριστίνα Παραθυρά.
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων
στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Διάθεση πίστωσης για «Επιθεώρηση & πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου
Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη
της πυροπροστασίας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

25 /
04-08-2015

422

423

424
425

Ορισμός δικηγόρων για κατάθεση αγωγών για διόρθωση κτηματολογικών
στοιχείων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στις Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας και
Ασωμάτων του Δήμου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρων για κατάθεση αγωγών για διόρθωση κτηματολογικών
στοιχείων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στην Τ.Κ.Μετοχίου Δ.Ε.
Βεργίνας του Δήμου Βέροιας.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

18
426
427

428
429
430

431
432
433
434

435
436
437
438
439
440
441
442
443

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Διάθεση πίστωσης και έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της
προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων
αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας».
Διάθεση πιστώσεων για «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.Βέροιας για
πιστοποίηση» κ.λ.π.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Δοβρά».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Αίτηση
θεραπείας της αριθμ. 328/2015 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά εξώδικο
συμβιβασμό και κατάργηση δίκης των Α.Σβαρνογιαννόπουλου και λοιπών για
συμψηφισμό οφειλής τους προς το Δήμο Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών
Μουσικού Σχολείου» για το σχολικό έτος 2015-2016.
Διάθεση πίστωσης για την πράξη «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού
τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο-Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του
Β.τοίχους της Βέροιας)».
Διάθεση πίστωσης για «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών».
Διάθεση πίστωσης για ««Επίδομα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών /έκτακτες
οικονομικές ενισχύσεις».
Διάθεση πίστωσης για «Τόκοι δανείων προς Τ.Π & Δανείων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου
χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας».
Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών - Έργα
(ΠΟΕ)».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Αποδοχή αιτήματος Π.Βουβώλη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Αποδοχή αιτήματος Η.Πασχαλίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Απόρριψη αιτήματος Α.Τσαρτσαρή για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

26 /
07-08-2015

444
445
446
447
448
449
450
451

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».
Διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου
Δ.Ε. Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.

19
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

27 /
21-08-2015

452
453
454

455
456
457
458

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Αποδοχή δωρεάς κατασκευής και τοποθέτησης στο ΣΜΑ δύο χοανών
τροφοδοσίας απορριμματοκιβωτίων.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
Τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων Δήμου Βέροιας πλην της
Δ.Ε.Βεργίνας».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ. 355913/12-08-2015 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας και εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2015.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτογραφικού
λευκώματος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

28 /
01-09-2015

459

460
461
462
463

464
465
466
467
468
469
470
471

472

473

Διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιϊα Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Βεργίνας».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.Απ.Παύλου».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών συσκευών.»
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την
έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
Διάθεση πίστωσης για «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο
Ο.Τ. 631στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας».
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αίτησης ανακοπής ερημοδικίας των Β.Στεφανόπουλου και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο διόρθωσης
κτηματολογικής εγγραφής.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής της Α.Θωμοπούλου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Θεσ/κης κατά τη
συζήτηση αγωγής του Δ.Αναστασιάδη.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης
ακύρωσης των αριθμ. 26144/15 απόφασης της Δ/νσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας–Θράκης &
73751/14 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη
συζήτηση έφεσης (διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής) των Δ. και Ι.
Στεργιόπουλου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική υποστήριξη του δημάρχου και
αντ/ρχου καθαριότητας.

20
474

475
476

477
478

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση ανακοπής (κατά πρωτοκόλλου δ/κής αποβολής) του Χαρ.
Τσορμπατζίδη.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά την εκδίκαση έφεσης των Μ. Κορυτσαίου και λοιπών.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης
κατά την εκδίκαση έφεσης (αποζημίωση εισΝΑΚ 105 επ) των Α. Πράσινου και
λοιπών.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 61/ΜΙ-ΜΙ/2014 απόφασης
Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 3455/2015 απόφασης
Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης (διαδικασία μικροδιαφορών).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

29 /
04-09-2015

479

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

480

Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

30 /
10-09-2015

481
482
483

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Διάθεση πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.
Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

31 /
15-09-2015

484
485
486

487

488

489
490

491
492
493

Διάθεση πίστωσης για «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)».
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου
(γραφείο Ε=24,80 τ.μ. + αποθήκη 27,22 τ.μ. ) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου &
Π.Τσαλδάρη του Δήμου Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου
(γραφείο Ε=19,68 τ.μ.) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Π.Τσαλδάρη του Δήμου
Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου
(γραφείο Ε=11,00 τ.μ.) επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Π.Τσαλδάρη του Δήμου
Βέροιας.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
«Προμήθεια τουριστικού εντύπου».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», σύμφωνα με το
Π.Δ.28/80.
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων (ΟΤΚΖ).
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση
οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων οργάνων παιδικής χαράς από το Σύλλογο
Πολιτισμού και Παράδοσης Τριποτάμου.

21
494

495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)–Λοιπά έξοδα» για συμψηφισμό δαπανών από κατασκευές &
τακτοποίηση αυθαιρέτων με οφειλόμενα μισθώματα του Δημοτικού
Αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες.
Διάθεση πίστωσης για «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο
δημοτ. σχολείο Βέροιας.
Διάθεση πίστωσης για «Αμμοχαλικόστρωση–συντήρηση αγροτικών δρόμων».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
του Δήμου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
του Δήμου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
Διάθεση πίστωσης για "Επιστροφή αδιάθετων ποσού του Προγράμματος ΕΣΠΑ
για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Βέροιας»".
Διάθεση πίστωσης για «Επιστροφή αδιάθετων ποσών του Προγράμματος
Παραμεθορίων Περιοχών με κωδ.(ΣΑΕ 039 ΕΡΓΟ 1975ΣΕ 3900014).
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων».
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Π. Αγγελή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Σ. Τσαπραντζή.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας στη δίκη
Χρ.Κάτσιου κ.λ.π. κατά Ζαχ.Μουρατίδη κ.λ.π. για τυχόν άσκηση παρέμβασης.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.103/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου
Βέροιας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο πράξης «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και
Βεργίνας».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας
διαγωνισμού της προμήθειας για «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

513

Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικής
διαχείρισης έτους 2014 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.

514
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Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια IP
Τηλεφωνικού κέντρου, IP Τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών
τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για το Δήμο Βέροιας».
Άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152
του Ν.3463/2006 κατά της αριθμ. 8292/2015 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.

516

517
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Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση
τμημάτων 1.344,07 τ.μ. & 534,29 τ.μ. από το αριθμ.294 αγροτεμάχιο της Τ.Κ.
Αγ.Βαρβάρας Δήμου Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
και περιφερειακών συσκευών» και επαναπροκήρυξή του με νέους όρους.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για
«Μικροεπεκτάσεις δικτύων φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
Αποδοχή δωρεάς Ανελκυστήρα για το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας.
Αποδοχή αιτήματος Κ.Θώμογλου για εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση
λόγω απώλειας εισοδήματος, από κατοχή τμήματος αγροτεμαχίου της στην Τ.Κ.
Τριποτάμου από το Δήμο.
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (διεκδίκηση
κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου στο Ο.Τ. 145 και ακύρωση μεταβιβαστικού
συμβολαίου).
Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της εταιρείας «ΣΕΛΙ ΘΕΡΕΤΡΟ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.».
Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Σ. & Ε. Αβραμίδου μετά από Εξώδικη
Δήλωση-Πρόσκληση.
Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το έτος 2016».
Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1)
Υπαίθριου δημοτικού παρκινγκ επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Δημοσθένους.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος εμβαδού 12,00 τ.μ. του
υπογείου του καταργημένου σχολικού κτιρίου στον οικισμό Μ.Σάντας Δήμου Βέροιας.
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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
«Προμήθεια ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» για τις ανάγκες
του Δήμου για τα έτη 2015-2016.
Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Αμμοχαλικόστρωση–συντήρηση αγροτικών δρόμων».
Διάθεση πίστωσης για «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΕΣΠΑ».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο)
για δικές μας υπηρεσίες».
Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών
(ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
Διάθεση πίστωσης για «Νομιμοποίηση ξενοδοχείου Ξενία στο Κ.Βέρμιο».
Διάθεση πίστωσης για «Ενεργειακή Επιθεώρηση (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)».
Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου
του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη
συζήτηση αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης) των
Δ.Κονακλίδη και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρων για κατάθεση αγωγών για διόρθωση κτηματολογικών
στοιχείων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στις Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας και
Ασωμάτων του Δήμου Βέροιας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την
έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε.
Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Βεργίνας».
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικόστρωση–Συντήρηση
αγροτικών δρόμων».
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη
στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά
Κορνηλίας Καραναστάση» (επικαιροποιημένη μελέτη αριθμ.65/2014).
Κατάρτιση όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων»
(Αποκατάσταση αντιστήριξης τμήματος οδού Πυθίας).
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αρδεύσεων».
Διάθεση πιστώσεων για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
του Δήμου».
Διάθεση πιστώσεων για «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών» & «Προμήθεια
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».
Αποδοχή αιτήματος Μ.Μέσκου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση
πίστωσης.
Αποδοχή αιτήματος Ι.Τσανακτσίδη και λοιπών για εξώδικο συμβιβασμό για
καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστησαν σε διαμέρισμα
και αποθήκη τους.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.107/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βέροιας και ορισμός δικηγόρου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο ΣτΕ κατά τη
συζήτηση αίτησης αναίρεσης του Δήμου Βέροιας κατά της αριθμ. 2421/2013
απόφασης του Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.
Αναβολή συζήτησης του 16ου θέματος «Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του
Δήμου για να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική
υποστήριξη πρώην Δημάρχου, σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ Β14/2658
Δικογραφία».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο
Βέροιας στη συζήτηση αγωγής του Κ.Τσανασίδη.
Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου για να παραστεί
στο αρμόδιο δικαστήριο στη συζήτηση αγωγής κατά Στ.Τσαχουρίδη.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής του Στ.Μαδενλή.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στα αρμόδια δικαστήρια για υποθέσεις του
Δήμου (Κ.Βασιλείου & Σία ΕΤΕ κ.λ.π.).
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Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο
Βέροιας για τη νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου και του Προέδρου Δ.Σ.,
σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ Ζ13/4754 Δικογραφία.
Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης έτους 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Βέροιας και ορισμός δικηγόρου.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 70/2015 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 90/ΤΜ/2015 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

573

Λήψη απόφασης σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν αιτήματα προς εξέταση από την Ο.Ε. του εξώδικου
συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση υλικών ζημιών.

574

Απόρριψη αιτήματος Χρ.Κότση και Κλ.Ντουλέ για εξώδικο συμβιβασμό για
καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό τους.
Αποδοχή αιτήματος Κ.Κουπίδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.
Απόρριψη αιτήματος Ι.Παυλίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Έγκριση πρακτικών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού
δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια τουριστικού εντύπου».
Έγκριση πρακτικών της προμήθειας για «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)».
Έγκριση πρακτικών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα μεταφορικών
μέσων», σύμφωνα με το Π.Δ.28/80.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Εκποίηση κινητών βάσει του Π.Δ.
270/81, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε
εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
Διάθεση πίστωσης για «Ασφάλιστρα ακινήτων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Ανδρέα Κυρατζή.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο
του Δήμου Ευρυδίκη Χατζησώμου.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο
του Δήμου Χριστίνα Παραθυρά.
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Καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής.
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου
«Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμου Βέροιας».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας
κατά τη συζήτηση αγωγής μικροδιαφοράς των Ν.Ιωαννίδου και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής του Χ.Τσανασίδη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Ανάκληση της αριθμ.522/2015 απόφασης για «Αποδοχή δωρεάς Ανελκυστήρα
για το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας».
Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης έτους 2015.
Έγκριση σύστασης και χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Εκπροσώπους και
Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2015.
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για
το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 30/09/2015 (Γ΄ Τριμήνου).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των τελών
καθαριότητας και φωτισμού.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή του συντελεστή
φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης
πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των τελών
στάθμευσης.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή των τελών
διαφήμισης.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή του τέλους Τέλεσης
Γάμων.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών
άρδευσης.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εν μέρει αναπροσαρμογή του
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και την μη
επιβολή αντίστοιχου τέλους στις λοιπές Δ.Ε.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος
βοσκής.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή ημερήσιου τέλους συμμετοχής
στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινοχρήστου
χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
Διάθεση πίστωσης για «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης
Εληάς».
Διάθεση πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων
καταστάσεων».
Διάθεση πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».
Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή
κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου
Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα
(ΠΟΕ)».
Διάθεση πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα
(ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης και Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
υπαλλήλου του Δήμου, για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό
Γραφείο Βέροιας.
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Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2016.
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους
2016 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

26
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους
2016 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.1005/2015 απόφασης Εφετείου
Θεσ/νίκης.
Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου για να παραστεί
στο αρμόδιο δικαστήριο στη συζήτηση αγωγής των Γ.Ταραμονλή και λοιπών.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο
Βέροιας στη συζήτηση αγωγής (αναγνωριστικής) της Ε.Γιαννουσοπούλου.
Ανάκληση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2015.
Ανάκληση της αριθμ. 594/2015 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση σύστασης και
χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2015.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Αποδοχή ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών».
Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του
έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για πιστοποίηση».
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την
«Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών
χαρών».
Διάθεση πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων οδών».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών Δήμου
Βέροιας χειμερινής περιόδου 2015».
Διάθεση πίστωσης για «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15 της
πόλης της Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, μελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας & πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 25 & σε τμήματα των Π.Ε.
15&7 της πόλης Βέροιας».
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Παρ. Αγγελή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Μ. Τσιφλίδου.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.
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Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (Κατασκευή
στηθαίου στην οδό Ακροπόλεως).
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Απόρριψη αίτησης θεραπείας της αριθμ. 328/2015 απόφασης της Ο.Ε., που
αφορά εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης των Α.Σβαρνογιαννόπουλου
και λοιπών για συμψηφισμό οφειλής τους προς το Δήμο Βέροιας.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 8/ΑΠΛ/2015 απόφασης
Πρωτοδικείου Βέροιας.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση
έφεσης πρώην αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας κατά της
αριθμ. 901/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Θεσ/νίκης.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση
αίτησης ακύρωσης του Δήμου Βέροιας κατά των αριθμ. 26144/15 απόφασης της
Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Δ/σης
Μακεδονίας–Θράκης & 73751/14 απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ.».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά
τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά της αριθμ. 45/ΤΜ/2014
απόφασης Πρωτοδικείου Βέροιας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά
τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Βέροιας κατά της αριθμ.46/ΤΜ/2014 απόφασης
Πρωτοδικείου Βέροιας.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας
κατά τη συζήτηση αγωγής (διεκδικητικής κυριότητας) του Δήμου Βέροιας κατά
του Δουλγερίδη Κων/τίνου.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας
κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «Καρατόλιος Δημ.-Πατρίκας Κων.
Ο.Ε.».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο
Βέροιας για τη νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου σύμφωνα με την αριθμ.
ΒΜ Β14/2688 δικογραφία.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Επισκευή κλωβών στο
ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση τμήματος Ε=534,29 τ.μ. του
αριθμ. 294 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση τμήματος Ε=1,344,07 τ.μ.
του αριθμ. 294 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων των αριθμ.

1350 & 762 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Τριλόφου Δήμου Βέροιας.
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Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 569, 1039, 517,
495 & 1051 αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Πατρίδας.
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για πιστοποίηση».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για πιστοποίηση».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για πιστοποίηση».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας για πιστοποίηση».
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου
καλαθοσφαίρισης Ελιάς».
Διάθεση
πίστωσης
για
«Επίδομα
Ανασφάλιστων
παραπληγικών,
τετραπληγικών».
Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια δύο (2) μεταλλικών συρόμενων θυρών με
μηχανισμό για το αμαξοστάσιο».
Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
Διάθεση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων».
Διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο
Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο
Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας».
Διάθεση πιστώσεων για «Χρεολύσιο Δανείου προς την Τράπεζα ALPHA
BANK» & «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».
Διάθεση πίστωσης για «Κατασκευή Αρδευτικών Υποδομών οικισμού
Χαράδρας».
Διάθεση πίστωσης για την αποτίμηση της επίπτωσης των κατασκευαστικών
αποκλίσεων του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
Διάθεση πίστωσης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη
Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)».
Διάθεση πιστώσεων για «Παρακράτηση δανείου Τ.Π. & Δανείων της ΚΕΠΑ»,
«Απόδοση 15% εισφοράς ΤΑΠ στο Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΕΗ» & «Τόκοι
Δανείων προς Τ.Π. & Δανείων».
Διάθεση πιστώσεων για Προμήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών
λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες,
σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ)» κ.λ.π.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Σωκράτη Δαλιγκάρο.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο
του Δήμου Στέφανο Βουτσιλά.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
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Διάθεση πίστωσης για «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων».
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Διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση φθορών στηθαίων ασφαλείας».
Άσκηση κύριας παρέμβασης κατά την εκδίκαση αίτησης (αναγνώρισης
κυριότητας) του Α. Γανόπουλου ή αυτοτελούς αίτησης από το Δήμο και ορισμός
δικηγόρου.
Άσκηση κύριας παρέμβασης κατά την εκδίκαση αγωγής (αναγνώρισης
κυριότητας) του Β.Ζησιόπουλου κ.λ.π. ή αυτοτελούς αίτησης από το Δήμο και
ορισμός δικηγόρου.
Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.133/2015 απόφασης (διαδικασία
μικροδιαφορών) Ειρηνοδικείου Βέροιας και κατά της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΠΕΤΚΟΥ Ο.Ε.».
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο
Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Δ.Ζαμάνη και λοιπών.
Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης
για πρόσθετη παρέμβαση κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης των
Ε.Κατσόγιαννου και λοιπών.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής του Πρ.Τασιόπουλου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη
συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Α.Γανόπουλου.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη
συζήτηση έφεσης της εταιρείας «Στέργιος Ζιαμπούλης και Σία Ο.Ε.».
Ορισμός Δικηγόρων για έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας ακινήτων
του Δήμου Βέροιας για τις περιοχές Τριποτάμου και Κομνηνίου.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
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Ανάκληση της αριθμ. 333/2015 απόφασης Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού για «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου Βέροιας»", λόγω μη
υλοποίησης της πράξης.
Απόρριψη ενστάσεων και έγκριση πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το
έτος 2016» (για ομάδες ΣΤ΄, Η΄ & Θ΄).
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε.
Βέροιας για πιστοποίηση».
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2016.
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Τροποποίηση της αριθμ.207/2015 απόφασης Ο.Ε. "Ορισμός μελών
επιτροπής διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη στατικής
αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά
Κορνηλίας χήρας Καραναστάση»" και αντικατάσταση μέλους.
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Έγκριση δαπάνης, τευχών μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για
«Υπηρεσίες: α) Κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους με
προπληρωμένο τέλος και β) Ταχυμεταφοράς εγγράφων».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση για τη μελέτη με τίτλο
«Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Υδραυλική Μελέτη)».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση για τη μελέτη με τίτλο «Αρδευτικό
δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Τοπογραφική Μελέτη)».
Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση για τη μελέτη με τίτλο «Αρδευτικό
δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)».
Διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων
(κολονάκια) για το Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη
Βέροια».
Διάθεση πίστωσης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη
Βέροια (2ο Υποέργο - Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ)».
Διάθεση πίστωσης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη
Βέροια «3ο Υποέργο - Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της
Βέροιας».
Διάθεση πίστωσης για «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Βεργίνας».
Διάθεση πίστωσης για «Καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών στο Δημοτικό
Ξενοδοχείο Σελίου».
Διάθεση πίστωσης για «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».
Διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών».
Διάθεση πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων
καταστάσεων».
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Απόφ.1997/2010 Ειρηνοδ. Αθηνών).
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Απόφ.205/2015 Εφετείου Θεσ/νίκης).
Διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Απόφ.39/ΕΡ-ΔΙ/2014 Πρωτοδ.
Βέροιας).
Διάθεση πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα
(ΠΟΕ)», «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» κ.λ.π.
Αποδοχή αιτήματος Κ.Πουρλίδα για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
Αποδοχή αίτησης θεραπείας της αριθμ. 576/2015 απόφασης της Ο.Ε., που
αφορά εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών
που υπέστη το αυτοκίνητό του Ι.Παυλίδη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/
ΑΠΟΦ.

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από
τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο
του Δήμου Χριστίνα Παραθυρά.
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Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ορισμός δικηγόρου για παραίτηση δικογράφου και άσκηση εκ νέου
διεκδικητικής αγωγής αποβολής κατά των αυθαίρετα χρησιμοποιούντων
δημοτικών ακινήτων.
Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη
συζήτηση αγωγής του Δήμου κατά των Εμμανουήλ Καραγιάννη και λοιπών.
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον
υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2015.
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του προέδρου
της Τ.Κ. ΣΦΗΚΙΑΣ και διάθεση πιστώσεων.
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του προέδρου
της Τ.Κ. ΔΑΣΚΙΟΥ και διάθεση πιστώσεων.
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