ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1996

1996
ΑΡ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦ.
« Eγκριση λειτουργίας έκθεσης βιβλίου από τον σύλλογο βιβλιοχαρτοπωλών Ν.Ημαθίας
384
και προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων » .
« Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και
385
ΠΑΕ Βέροια. »
«Εγκριση αναστολής απόφασης Δ. Σ για πεζοδρόμηση τμήματος Λεωφόρου Ανοίξεως»
386
«Εγκριση απόρριψης πρότασης του δημοτικού συμβούλου κ.Ορέστη Σιδηρόπουλου για
387
συζήτηση του θέματος «Αναστολή απόφασης Δ.Σ για μεταφορά των πρακτορείων
Κ.Τ.Ε.Λ. Κοζάνης».
«Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο
388
Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων κ.λ.π.»
«Εγκριση εξόφλησης οφειλής των Ανδρομάχης Μελιούμη και Ελισάβετ Καραμανίδου
389
προς το Δήμο με δόσεις».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος «Αίτηση Δημητρίου Χριστοδούλου για
390
εξόφληση οφειλής του προς το Δήμο με δόσεις».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Αίτηση κατοίκων οδού
391
Φλέμινγκ κ.λ.π για αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας»
«Εγκριση αποχαρακτηρισμού των υπ’αρίθ. 1277 και 1279 τεμαχίων του αγρ/τος Βεροίας,
392
Ο.Δ 1931 από «χάνδαξ» σε «χέρσο»
Καθορισμός συμβιβαστικά αναδρομικής καταβολής της ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης σε
393
υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας
« Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος « Επανεξέταση της
394
υπ΄αριθ. 498/88 απόφασης του Δ.Σ για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης στα ΟΤ 475α-475β
και αίτηση της Παρασκευής Μοναστηρλή-Κύρκου για τροπ/ση του εγκεκριμμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 3 » .
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Ενστάσεις κατά της
395
κίνησης διαδικασίας τροπ/σης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο Ο.Τ
211»
«Εγκριση μη τροποποίησης του εγκεκριμένου
396
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 4 και 16 του συνοικισμού Πανοράματος».
Εγκριση καθορισμού οικοδομικής γραμμής στο ΟΤ 16 (οδός 10ης Μεραρχίας)
397
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 488(οδοί Ηλία
398
Ηλιού και Ν.Καπετανίδη)»
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 337 (οδός
399
Λαδομύλων)»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Διονυσίου Λεονταρίτη, που
400
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας»
«Εγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
401
«Νομιμοποίηση της αρ. 36/96 απόφασης Δ.Σ της
402
ΔΕΥΑΒ « Καταρτισμός όρων για τη δημοπράτηση του έργου Εσωτερικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων - ομβρίων - Συνοικία 12η (Μέση) - 2ο τμήμα».
Νομιμοποίηση της αρ.37/96απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Καταρτισμός όρων για τη
403
δημοπράτηση του έργου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Βεροίας-Τμήμα οδού
Θεσ/νίκης».
Νομιμοποίηση της αρ. 38/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ « Καταρτισμός όρων για τη
404
δημοπράτηση του έργου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευση-ομβρίων-κυβωτοειδής αγωγός
ομβρίων στην περιοχή Ερμού ».
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«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ελαστιχοφόρου
φορτωτή- εκσκαφέα» και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών»
Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 601/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
«Ορισμός μελών επιτροπής για την ανέγερση ναού στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο
Βέροιας».
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 20ου θέματος « Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
κύρωσης κ.λ.π. πράξεων τακτ/σης στο Δήμο ».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στη
ΔΕΥΑΒ»
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Δημόσιο (Ελεγκτικό
Συνέδριο)»
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογ/σμού της Μαρίας Κουρουζίδου»
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογ/σμων δημοσίων δαπανών»
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογ/σμών δημοσίων δαπανών»
«Εγκριση αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου του Δήμου (περιοχής Εργατικών
κατοικιών)»
«Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στη
Βέροια και έγκριση χορήγησης σχετικών αδειών».
«Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για τη
μετάβασή τους στην Αθήνα»
«Εγκριση εξόδων κίνησης του Προέδρου Δ.Σ και καθορισμός ημερήσιας αποζ/σης».
«Εγκριση μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσής
του»
«Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας»
«Εγκριση απαγόρευσης της εκγατάστασης δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου (τροφίμων,
φρούτων, και λαχανικών) στο κέντρο της πόλης».
«Ανάθεση στην «ΑΝΗΜΑ ΑΕ» σύνταξης και υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του
Δήμου Βέροιας από τα Κοινοτικά Προγράμματα «RAFAEL» και «BAROK» και
τροποποίηση προϋπ/σμού Δήμου, έτους 1996».
«Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός ημερήσιας
αποζημίωσης»
«Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Μονεμβασιά και καθορισμός ημερήσιας
αποζημίωσης»
«Εγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στην Μαρία Γραμματικοπούλου»
«Εγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στον Χαράλαμπο Δημόπουλο»
«Εγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στον Νικόλαο Μιχαηλίδη»
«Εγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στην Κυριακή Πετρίδου»
«Εγκριση τοποθέτησης αφιερωματικής πλάκας από το σύλλογο αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης 41-44 Ν. Ημαθίας σε διδακτήριο της πόλης μας».
«Απόρριψη αίτησης Δημητρίου Ζαμάνη για χορήγηση άδειας για δημιουργία υπαίθριου
χώρου στάθμευσης και κατασκευής αναψυκτηρίου στο οικόπεδό του που βρίσκεται στο
Ο.Τ 145».
«Αποδοχή ένστασης των Π. Γραμματικόπουλου, Γ. Τσακιρίδη και απόρριψη ένστασης Α.
Θωμαϊδη κατά της αρ. 708/95 απόφασης του Δ.Σ».
«Κίνηση διαδικασίας για ένταξη στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο τμήματος
ιδιοκτησίας Σ. Νοχουτίδη κ.λ.π.»
«Απόρριψη αίτησης καταστημαρχών οδού Κοντογεωργάκη για τροποποίηση των υπ’
αριθ. 455 και 455α /95 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 57 (οδοί Μυτιλέκα
- Ρ. Φεραίου)».
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ 335α-335β»
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«Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των Ο.Τ 21 και 27 (οδός Φλέμιγκ)»
«Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των Ο.Τ 225α - 225β στη Βέροια»
«Απόρριψη αίτησης Ν. Παχατουρίδη για τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ
των Ο.Τ 694-693, 694-701, 701-695, 695-692, 692-693»
«Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ 304-305»
«Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 26 του
οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας».
«Εγκριση υποβολής πρότασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κύρωσης κ.λ.π. πράξεων
τακτ/σης στο Δήμο».
«Εγκριση της αρ. 25/96 απόφασης της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση προμήθειας συμπληρωματικού
μηχανογραφικού εξοπλισμού απ’ ευθείας από την εταιρεία ELECOMP COMPUTER
SYSTEMS»
«Εγκριση της αρ. 33/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση τεχνικού προγράμματος
εκτελεστέων έργων έτους 1996».
«Εγκριση της αρ. 35/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση εκτέλεσης έργων τεχνικού
προγράμματος ΔΕΥΑΒ έτους 1996, με αυτεπιστασία».
«Εγκριση της αρ. 39/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση αποτελέσματος
δημοπρασίας του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων- ομβρίων Βεροίαςκιβωτοειδής αγωγός ομβρίων περιοχή Ερμού».
«Εγκριση της αρ. 40/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση αποτελέσματος
δημοπρασίας του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ομβρίων Βεροίας οδός: Θεσ/νίκης (ΤΜΗΜΑ)».
«Εγκριση της αρ. 41/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση αποτελέσματος
δημοπρασίας του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ομβρίων Βεροίας Συνοικία 12η (Μέση)
«Εγκριση της αρ. 42/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρακτικών μειοδοτικού
διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις
δεξαμενές 2 Χ 1700 Μ3 - 2 Χ 2800 Μ3 και του εξωτερικού χώρου του βιολογικού
καθαρισμού».
«Εγκριση της αρ. 45/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Βεροίας-ΤΜΗΜΑ:
Αγωγός ομβρίων επί της οδού Πιερίων» αναδόχου Μ. Μαυρίδη ΕΔΕ»
«Εγκριση της αρ. 46/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βεροίας-ΤΜΗΜΑ:
Εργατικές κατοικίες» αναδόχου Γ. Μουρατίδη ΕΔΕ»
«Εγκριση της αρ. 47/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης πόλης Βεροίας
ΤΜΗΜΑ: Αγωγός από οδό Σταδίου έως Λαζοχώρι και Ταγαροχώρι».
«Εγκριση της αρ. 51/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρακτικών πρόχειρου
διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης και φοριαμών».
«Εγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της δημοτικής επιχείρησης «Γραφείο
Τελετών Δήμου Βέροιας έτους 1995»
«Ορισμός μελών επιτροπής για την απόσυρση - καταστροφή μηχανημάτων Η/Υ του
Δήμου»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996»
«Εγκριση διόρθωσης τίτλου του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Καπετανίδη» και
τροπ/σης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Δημοτικού
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Βρεφονηπιακού Σταθμού Θ. Ζωγιοπούλου»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Θ. Ζωγιοπούλου»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄
Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Γ΄
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Α΄
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Γ΄
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας»
«Εγκριση απόφασης 3ου Σ. Σ για επιχορήγηση του Μ. Σ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
«Εγκριση απόφασης 1ου Σ.Σ για επιχορήγηση του μορφωτικού συλλόγου «Προμηθέας»
και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση διαγραφής μέρους βεβαιωθέντος ποσού από τον Ζ΄ χρηματικό κατάλογο
οικονομικού έτους 1996 περί προστίμων αυθ. Ν. 1337/83»
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Βυτίου πλυσίματος
κάδων και δρόμων»
«Εγκριση 5ου Συγκ. Πίνακα του έργου «Προστασία - ανάδειξη διατηρητέων περιοχών
Κυριώτισσας - Μπαρμπούτας»
«Εγκριση μετάκλησης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Στροβόλου Κύπρου στη
Βέροια»
«Εγκριση ασφάλισης αυτ/των του Δήμου στην «ΕΘΝΙΚΗ» ασφαλιστική εταιρία»
«Εγκριση απονομής τιμητικής πλακέτας του Δήμου στον ηθοποιό Θανάση Βέγγο
«Εγκριση μέτρων για τη λειτουργία των πεζόδρομων Κοντογεωργάκη και Ελλης».
«Αποδοχή δήλωσης Βασιλείου Νικολόπουλου για καταγγελία σύμβασης μίσθωσης
κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται εντός του Αλσους Παπάγου».
«Εγκριση απονομής μεταλλίου της πόλης στον Χρυσό Ολυμπιονίκη Γιάννη
Μελισσανίδη»
«Εγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δύο αιθουσών της δημοτικής αγοράς
Βεροίας στη Δ.Ε.ΤΟ.ΠΟ.Κ.Α Δήμου Βέροιας»
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων»
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού της Αθλητικής Κατασκήνωσης
ΝΤΕΜΟΥ Α. Ε»
«Εγκριση έκδοσης ψηφίσματος για τη δολοφονία των Ελληνοκυπρίων Α. Ισαάκ και Σ.
Σολωμού, κατά τα πρόσφατα γεγονότα στη Δερύνεια της Κύπρου, από Τουρκοκυπρίους»
«Αποδοχή πρότασης Δημάρχου Στροβόλου για την ονομασία οδών με τα ονόματα των
δολοφονηθέντων Ελληνοκυπρίων Α. Ισαάκ και Σ. Σολωμού»
«Θέση του Δ. Σ Βέροιας για το Νομαρχιακό Πρόγραμμα 1996-98»
«Εγκριση ανανέωσης συμβολαίου για χορήγηση νερού στην Ο.Ε Αθ. Γιαννουσόπουλος Στ. Κεσόγλου από πηγή του δημοτικού δάσους Χαράδρας»
«Αποδοχή αίτησης Φωτεινής Αντωνιάδου-Εκατό για λύση μίσθωσης κατ/των Δημοτικής
Αγοράς Βεροίας»
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Εγκριση σφράγισης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλικής Σαρηκυριακίδου»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Θωμά Κοσμίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
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«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Εγκριση ή μη ανάκληση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Καλλιόπης Μελικιώτη»
«Εγκριση ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του
Γεωργίου Κριαρά».
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γρηγορίου Σουραντάνη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
«Αποδοχή προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών».
«Εγκριση συγκατάθεσης για τη χρήση χώρου, σε περιοχή του συν/σμού Μέσης, ως χώρου
απόσυρσης αγροτικών προϊόντων και αιτήματος για την οικονομική συμμετοχή των
συνεταιρισμών του Νομού στην αποκατάσταση ζημιών»
«Εγκριση αποζ/σης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Καρακώστα σ’ εφαρμογή
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και ψήφιση πίστωσης από το δάνειο που συνήψε ο
Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 492/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά
με τον κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής αγοράς Βέροιας»
«Κατανομή των κοιν/στων δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα κατά την
προεκλογική περίοδο και καθορισμός του τρόπου χρήσης των»
«Καθορισμός ύψους προστίμου στους παραβάτες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και
στάσιμου εμπορίου»
«Εγκριση τροπ/σης της υπ’ αριθ. 4/96 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας
σχετικά με την ανταλλαγή οικοπέδου Νηπιακού Επιμελητηρίου Μελά με τρία δημοτικά
ακίνητα και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση υποβολής πρότασης προς τη Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος-Υγείας Κοιν. Πρόνοιας - Ποιότητας ζωής σχετικά με τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου»
«Εγκριση απόφασης 12ου Σ. Σ για επιχορήγηση του Α. Σ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΣΗΣ»
«Εγκριση αποστολής βεβαίωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τα έξοδα
λειτουργίας του γραφείου καταναλωτή»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπ/σμού Δήμου έτους 1996 για την οικονομική ενίσχυση
απόρων οικογενειών, της εκκλησίας και του Α.Σ «ΜΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» της 9ης
Συνοικίας».
«Aποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996»
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1996»
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών συνοικισμών»
με αυτεπιστασία».
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου στην οδό Μπουμπουλίνας» με
αυτεπιστασία».
«Εγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο
Ισραηλητικό Μαυσωλείο» στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Εργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
«Εγκριση 1ου Συγκ. πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του ΚΑΠΗ Δήμου Βεροίας έτους 1995»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Βεροίας έτους 1995»
«Εγκριση συμμετοχής του Δήμου στην κινητή έκθεση βιβλίου «ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ» που διοργανώνει ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με τον ΟΣΕ»
«Εγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1203 αγρ/χίου του

514

515
516
517
518
519
520
521

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

Δήμου στην ΔΕΥΑΒ»
«Εγκριση της αρ. 56/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση για την απευθείας
προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης από την εταιρεία «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
και ΣΙΑ Ο.Ε»
«Καθορισμός ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ 354Β»
«Εγκριση εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στις Βρυξέλλες και ψήφιση της πίστωσης»
«Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Ευστράτιου
Λελεκάκη στην Αθήνα»
«Απόρριψη αίτησης Φώτη Θεοδώρογλου για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Βασιλείου, Αγγελικής και Κωνσταντίας Τρανού για κίνηση
διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 275»
«Εγκριση έκδοσης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής κατά των Αχιλλέα Δήμου,
Αναστασίου και Δήμου Ιωαννίδη»
«Εμμονή στην υπ’ αρίθ. 498/88 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, επανεξέταση
ενστάσεων και κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλης στο Ο.Τ 3»
«Απόρριψη αίτησης Ελένης Σαμαρά για τροποποίηση της αρίθ. 63/93 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας».
« Απόρριψη του από 22-8-96 εγγράφου της Παμμακεδονικής Ενωσης Η.Π.Α. για
οικονομική ενίσχυσή τους »
«Εγκριση αποστολής αίτησης στην περιβαλλοντική οργάνωση EUROPA NOSTRA και
ψήφιση σχετικής πίστωσης για να γίνει ο Δήμος ALLIED MEMBER της οργάνωσης»
«Εγκριση πρότασης Συνοικιακού Συμβουλίου 9ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου του Θεόφιλου Κορωνά»
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή στέγης στο συγκρότημα κτιρίων του 9ου και
16ου Δημοτικού Σχολείου» με αυτεπιστασία»
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση -Τσιμεντόστρωση οδών Φλέμιγκ,
Πανόρμου κ.λ.π.» με αυτεπιστασία»
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις -κρασπεδώσεις - ασφαλτοστρώσεις οδών
περιοχής Εργοχωρίου» με αυτεπιστασία»
«Εγκριση απόφασης 11ου Σ.Σ για επιχορήγηση του Α. Μ. Σ. «ΕΡΜΗΣ» Ταγαροχωρίου»
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996»
«Εγκριση έκδοσης ψηφίσματος, δωρεάν παραχώρησης ατομικού τάφου και κάλυψης των
δαπανών για τον ενταφιασμό της ευεργέτιδας Θεανώς Ζωγιοπούλου»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ «Θ.Ζωγιοπούλου» έτους 1995»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας
έτους 1995»
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 612/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 597/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 615/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Εγκριση προγράμματος εορτασμού επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους
Τούρκους και κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Δήμο»
«Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση
πεζοδρομίων 5ης Συνοικίας»
«Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κρασπέδωση
- πλακόστρωση Μ. Μπότσαρη»
«Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Κατασκευή
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πεζοδρομίων 4ης Συνοικίας»
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Τρακτέρ πάρκων» και
επιστροφής εγγυητικών επιστολών»
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων»
«Εγκριση των εξόδων κίνησης»
«Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε μόνιμους υπαλλήλους
του Δήμου».
«Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. 257/91 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας»
«Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση κατ/τος της Καλλιόπης
Μελικιώτη».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Σφράγιση ή μη καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του Τιμόθεου Πολυτίδη»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ο.Ε Χ.Λαβδάνη,
Α.Κακιρδάκη, Β.Γκέκα, που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
«Εγκριση αγοράς βιβλίων από τη Θρακική Εστία Βέροιας»
“Εγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου για προγράμματα “Μαζικού
Αθλητισμού” περιόδου 1996-97”.
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 603/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης «Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήριο» Δήμου Βέροιας»
«Εγκριση διάλυσης της δημοκοινοτικής επιχείρησης «Εξόρυξης - κοπής - επεξεργασίας
μαρμάρων» Δήμου Βέροιας και Κοινότητας Κουμαριάς και ορισμός εκκαθαριστών».
«Καθιέρωση του έτους 1997 ως έτος «Βέροια η πιο «καθαρή» πόλη της Ελλάδας»,
έγκριση ανάληψης από το Δήμο καμπάνιας και συγκρότηση επιτροπής».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Στυλιανό
Κανδήλα».
«Εγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τις πυρηνικές δοκιμές».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Στεργιανή
Γκουντάρα».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Κορνηλία
Σιαμίκου - Κοτσυφίδου».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Μαρία
Μανακούλη».
«Απόρριψη αίτησης Παυλίνας Μελιοπούλου για μίσθωση κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
«Απόρριψη αίτησης Ελισσάβετ Ασέλα για μίσθωση κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
«Αποδοχή αίτησης Αικατερίνης Βάχλα για λύση μίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας».
«Απόρριψη ενστάσεων κατά της κίνησης διαδικασίας τροπ/σης του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο Ο.Τ 211».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Αίτηση Ιωάννη
Κοντόπουλου για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
της πόλης στο Ο.Τ 211»
«Εγκριση εξόφλησης οφειλής του Αναστασίου Τόλιου προς το Δήμο με δόσεις».
«Εγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων Κων/νου Εμμανουηλίδη προς το Δήμο με
δόσεις».
«Εγκριση εξόφλησης οφειλής των Ελένης και Σταύρου Θεοδωρίδη προς το Δήμο με
δόσεις».
«Εγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων Γεωργίου και Κων/νου Μπουσμαλή προς το
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Δήμο με δόσεις».
«Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αρίθ. 117/96 απόφασης Δημ. Συμβουλίου και έγκριση
εξόφλησης της υπολοίπου οφειλής του Δημητρίου Χριστοδούλου προς το Δήμο με
δόσεις».
«Απόρριψη αίτησης Κων/νου Στεφιάδη για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδας
αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του».
«Εγκριση παράτασης της διαδικασίας σφράγισης του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του
Γεωργίου Κριαρά».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 17ου θέματος «Σφράγιση ή μη
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικολάου Οικονόμου».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 18ου θέματος «Σφράγιση ή μη
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλικής Σαρηκυριακίδου».
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιωάννη Δημητριάδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σπαρτάκ Βασιλειάδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Tιμόθεου Πολυτίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 22ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αλέξανδρου
Μαργαρίτη».
«Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για ανάθεση της μελέτης τροποποίησης του
Γ.Π.Σ και των ΖΟΕ του Δήμου Βέροιας»
«Εγκριση προμελέτης «Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Βέροιας».
«Ορισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας ως Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα
υπηρεσία του έργου «Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Βέροιας».
«Αναπροσαρμογή μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου».
«Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας - φωτισμού»
«Αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας»
«Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης».
«Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων».
«Αναπροσαρμογή δικαιώματος λαϊκής αγοράς».
«Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών νεκροταφείων».
«Eγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 604/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής».
«Καθορισμός ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ. 229».
«Εγκριση 1ου Συγκ. Πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Πεζοδρόμηση οδού
Κλεισθένους» και τροπ/ση προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 1996».
«Εγκριση 1ου Συγκ. πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση
Λ. Στρατού» και τροποποίηση του προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996».
«Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου β΄ τριμήνου 1996».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων»
«Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, του αντιδημάρχου κ. Α.Δελαβερίδη και του
Γ.Κωστούλα - Προϊσταμένου Τ.Υ.Δ.Β στην Αθήνα».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 40ου θέματος «Επί εγγράφου
Περιφερειακής Διοίκησης Ν.Ημαθίας για διοργάνωση ή μη από το Δήμο εκδηλώσεων
στα πλαίσια της Διεθνούς Δεκαετίας του ΟΗΕ για την μείωση των Επιπτώσεων των
Φυσικών Καταστροφών».
«Εγκριση απολογισμού Δήμου έτους 1995»
«Εγκριση απόφασης 7ου Σ.Σ για επιχορήγηση του Μ.Σ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
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«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός
ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός
ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Κων/νου
Πουλασουχίδη στην Αθήνα, καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της
σχετικής πίστωσης».
«Εγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Α.Δελαβερίδη στη Λάρισα, εξόδων κίνησης,
καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ευαγγελία
Σαπουντζόγλου».
«Εγκριση συμπλήρωσης των υπ’ αριθ. 4/96 και 496/96 αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας σχετικά με την ανταλλαγή οικοπέδου Νηπιακού Επιμελητηρίου
Μελά με τρία δημοτικά ακίνητα».
«Εγκριση όρων πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Βέροιας,
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και Δ.Ε.Τ.Ε «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ » ».
Εγκριση δωρεάν «παραχώρηση της χρήσης στη δημοτική επιχείρηση «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της
κοίτης Τριποτάμου κ.λ.π.».
«Απόρριψη πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ο.Σιδηρόπουλου για συζήτηση
εκτάκτου θέματος σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των Ο.Τ.Α.»
«Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και ορισμός
μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
«Eγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στον Βλαδίμηρο Μαυρόπουλο».
«Eγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στον Ιωάννη Αβτζίδη».
«Eγκριση επιστροφής ποσού 42.900 δρχ. στον Αλέξανδρο Κουφατσίδη».
«Εγκριση τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην οδό Φιλιππουπόλεως στο
συν/σμό Παπάγου».
«Εγκριση αποχαρακτηρισμού τμήματος του υπ’ αριθ. 1245 αγρ/χίου αγροκτήματος
Βέροιας».
«Εγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 198/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης κοιν/στης δημοτικής έκτασης στους «Α.Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑ» και
«Α.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑ».
«Εγκριση εκδήλωσης εγκαινίων για τη λειτουργία του Πεζοδρομημένου Εμπορικού
Κέντρου και της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας καθώς και της κάλυψης των σχετικών
δαπανών»
«Πρόταση για διατήρηση ισόπεδης διάβασης ΟΣΕ στη Χ.Θ 71+115 της γραμμής
Θεσ/νίκης- Φλώρινας».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Καταρτισμός
κτιριολογικού προγράμματος Δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του
Δήμου».
«Εγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης αποτύπωσης του κόμβου Πιερίων
- Νοσοκομείου».
«Εγκριση κατ’ αρχήν συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα για ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Ευρωπαϊκών Γλωσσών (Κ.Ε.Γ)».
«Καθορισμός ύψους προστίμου στους παραβάτες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και
στάσιμου εμπορίου».
«Aποδοχή επιχορήγησης τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1996 ».
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996
».
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1996
».
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«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996».
«Εγκριση ασφάλισης δημοτικού κτιρίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του δημοτικού
βρεφονηπιακού σταθμού «Θ.Ζωγιοπούλου».
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εγκαταστάσεων στο γκαράζ του Δήμου» με
αυτεπιστασία».
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρόμηση οδών Βικέλα - Π.Τσαλδάρη» με
αυτεπιστασία».
Εγκριση 6ου Σ.Π και 6ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Προστασία - Ανάδειξη Διατηρητέων
περιοχών Κυριώτισσας - Μπαρμπούτας».
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας Τηλεφωνικού κέντρου και
επιστροφής εγγυητικών επιστολών».
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 601/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για το έτος
1997».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός
ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της πίστωσης»
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του δημοτικού συμβούλου κ.Κων/νου
Βαφείδη στην Αθήνα, καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της πίστωσης»
«Απόρριψη πρότασης του δημοτικού συμβούλου κ. Δ.Ζαμάνη για συζήτηση εκτάκτου
θέματος »
«Εγκριση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα δίκαια αιτήματα των αγροτών»
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Ελευθέριο
Μπουτογλίδη»
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Κων/να
Σαββίδου»
«Εγκριση αθλοθέτησης κυπέλλων σε σχολικούς αγώνες ανωμάλου δρόμου που θα
διεξαχθούν στην Κοινότητα Βεργίνα».
«Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραστεί στις εκδηλώσεις των 85
χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης (16ης Οκτωβρίου)».
«Εκδοση ψηφίσματος στη μνήμη του εκλειπόντα συμπολίτη μας Βυζαντινολόγου
Θανάση Παπαζώτου».
«Εγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγισης κατ/τος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Βασιλείου Βλαχόπουλου».
«Aπόρριψη αίτησης Κων/νου Βούλγαρη κ.λ.π. για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του
εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης στο Ο.Τ 319»
«Απόρριψη αίτησης Δημητρούλας Τσιρίδου για απευθείας εκμίσθωση κατ/τος Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας»
«Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ».
«Εγκριση καταρτισμού κτιριολογικού προγράμματος Δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση
των Υπηρεσιών του Δήμου».
«Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης κινητής και ακίνητης
περιουσίας της Δημοκοινοτικής Επιχείρησης «Εξόρυξης-κοπής-επεξεργασίας μαρμάρων»
Δήμου Βέροιας και Κοινότητας Κουμαριάς».
Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού - Δήμου
Βέροιας και ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βέροιας.
«Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας».
«Εγκριση δημιουργίας παραρτήματος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στη Βέροια
και ορισμού διοικούσας επιτροπής».
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«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογ/σμών δημοσίων δαπανών»
«Εγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
Εγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του δημοτικού συμβούλου Γ. Χιονίδη στην
Αθήνα, καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης»
«Εγκριση εξόδων μετάβασης του Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Αγαθόνικου
Δελαβερίδη στην Αθήνα, καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσής τους και ψήφιση των
σχετικών πιστώσεων».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του δημοτικού συμβούλου κ. Κων/νου
Βαφείδη στην Αθήνα, καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής
πίστωσης».
«Εγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός
ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
Εγκριση της αρ. 83/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης για τις
ανάγκες των έργων της ΔΕΥΑΒ»
Εγκριση της αρ. 81/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θερινού ιματισμού για το προσωπικό της
ΔΕΥΑΒ».
Εγκριση της αρ. 80/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση πρακτικών μειοδοτικού
διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την
αποθήκη της ΔΕΥΑΒ».
Εγκριση της αρ. 84/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια επίπλων για την επίπλωση των
γραφείων του ταμείου και του βιολογικού καθαρισμού»
«Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα».
«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων και
λοιπών δικαιολογητικών, της ανταλλαγής δημοτικών ακινήτων με ακίνητο ιδιοκτησίας
ιδρύματος «Νηπιακό Επιμελητήριο Μελά».
«Eγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στους Αφους
Φουτζιτζόγλου ΑΒΕΕ».
«Eγκριση προτάσεων της επιτροπής σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ για την καθιέρωση
του έτους 1997 ως έτους «Βέροια η πιο «καθαρή» πόλη» της Ελλάδας».
«Εγκριση κατ’ αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο των Σάββα, Σπύρου
και Γεωργίου Θεοδωρίδη».
«Απόρριψη αίτησης Κωνσταντίας Μπουλασίκη για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ 211».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Εκδοση ή μη
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χρήστου Καλομενίδη από κοιν/στη
δημοτική έκταση».
«Eγκριση μη εφαρμογής άμεσα του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ 37δ».
«Εγκριση κατ’ αρχήν εγκατάστασης του ανδριάντα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη
Βέροια».
«Eγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Αικατερίνη Αλεξοπούλου».
«Eγκριση υποβολής πρότασης στο ΥΠΕΧΩΔΕ για κίνηση διαδικασίας και συμπλήρωσης
των όρων και περιορισμών δόμησης σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης στέγης σε
υφιστάμενες οικοδομές».
Εγκριση της υπ’ αρ. 42/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης «Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια».
Εγκριση της αρ. 85/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση απευθείας προμήθειας
συμπληρωματικού μηχανογραφικού εξοπλισμού από την εταιρεία ELECOMP
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COMPUTER SYSTEMS».
Εγκριση της αρ. 86/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (βαλβίδων
αερισμού, μειωτών πίεσης κ.λ.π.)».
«Eγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 607/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Eγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 606/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Εγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
“Εγκριση τροποποίησης οδικής σήμανσης πόλης Βέροιας στη συμβολή των οδών
Μαλακούση και Κεντρικής καθώς και στη συμβολή του κλάδου καθόδου της οδού Μ.
Μπότσαρη με την οδό Καραϊσκάκη”.
«Εγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 409/96 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για απευθείας
εκμίσθωση στη ΔΕΥΑΒ κατ/τος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας».
«Εγκριση απόφασης 5ου Σ.Σ για επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Μικρασιατών
Βέροιας».
«Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου
Βέροιας».
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1996».
«Εγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης τοπογραφικών μελετών, για σύνταξη πράξεων
αν/σμού αποζ/σης, περιοχών οδού Πιερίων και χώρου πρασίνου λόφου «Βίλλας Βικέλα».
«Εγκριση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού προς χώρο αποκομιδής
απορριμμάτων» με αυτεπιστασία».
«Εγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς συνεργείο Μπιλαδέρη».
«Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού
έμπροσθεν οικίας Αθανασίου Τσαντήλα στο συν/σμό Μέσης»
«Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού
έμπροσθεν οικίας Γεωργίου Γερόπουλου στο συν/σμό Μέσης»
«Εγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κρασπέδωση - πεζοδρόμηση
κεντρικής οδού συν/σμού Μέσης»
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή
φωτισμού πάρκων και παιδικών χαρών».
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή
φωτισμού πόλης και συνοικισμών».
«Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός 5ου Δημοτικού
Σχολείου».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων οικ.
Ταγαροχωρίου».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Κρασπέδωση - πλακόστρωση Μ.Μπότσαρη».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων 5ης Συνοικίας».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση - επισκευή τσιμεντοστρωμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων 4ης Συνοικίας».
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 94 (οδός 10ης
Μεραρχίας).
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 205 (οδός
Μπιζανίου).
«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 68α (οδός
Ιεραρχών).
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«Εγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 120α (οδός
Δημοσθένους).
«Καθορισμός ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το Ο.Τ 559».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
«Εγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 1997».
«Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 1997».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού «Θ. Ζωγιοπούλου».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού
Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Γ΄ Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Α΄ Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Γ΄ Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Βέροιας».
«Εγκριση της αρ. 43/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 40/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής
και Κοινωνικής Ανάπτυξης για «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 21/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνιών ΟΤΑ «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 40/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικό
Περιφερεικό Θέατρο Βέροιας «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 4/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Γραφείο Τελετών
Δήμου Βέροιας «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 22/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ» «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 8/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοκοινοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας,
Πληροφόρησης, Δημοσιότητας «ΙΡΙΣ» «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 1997» ».
«Εγκριση της αρ. 120/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 1997».
«Εγκριση της αρ. 119/96 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού ΔΕΥΑΒ οικονομικού έτους 1996».
«Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1996».
«Αποδοχή επιχορήγησης και εγγραφή ποσού 180.000.000 δρχ. στον προϋπολογισμό
Δήμου έτους 1997».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Γ΄
Δημοτικού παιδικού Σταθμού Βέροιας».
«Εγκριση της αρ. 44/96 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης «Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» για «Ψήφιση τροποποίησης προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων έτους 1996».
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«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1996 του Β΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας».
«Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος
1997».
«Εγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Κυριακή
Τσικίνα».
«Εγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
«Εγκριση αύξησης αρχικού κεφαλαίου της Δημοκοινοτικής Επιχείρησης «Εξόρυξης κοπής - επεξεργασίας μαρμάρων Δήμου Βέροιας και Κοινότητας Κουμαριάς».
Εγκριση άσκησης από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας της αρμοδιότητας εκποίησης
κινητών και ακινήτων της Δημοκοινοτικής Επιχ/σης «Εξόρυξης - κοπής - επεξεργασίας
μαρμάρων Δήμου Βέροιας και Κοινότητας Κουμαριάς» λόγω διάλυσής της.
«Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής εκτελέσεως της διαθήκης Θεανώς
Ζωγιοπούλου».

