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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Εκλογή 6 τακτικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εκλογή 4 αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής.
Ορισμός μελών δ/κού συμβουλίου του ιδρύματος "Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός
Θεανώς Ζωγιοπούλου".
Ορισμός μελών δ/κού συμβουλίου του ιδρύματος "Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου
Βέροιας".
Ορισμός μελών επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 2.000.000 δρχ.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή
παραλαβής έργων πάνω από 2.000.000 δρχ..
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή
παραλαβής προμηθειών υλικών που ενσωματώνονται σε έργα.
Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δήμο
Βέροιας και την περιφέρειά του.
Ορισμός μελών επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κτισμάτων των αρ. 4 & 7 του Π.Δ. 267/1998.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου
σταυλισμού ζώων.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή
απομάκρυνσης εκτρεφομένων ζώων.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή της παρ. 3 του αρ. 5 του Ν.2516/97
(ΦΕΚ 159 Α) ελέγχου λειτουργίας δραστηριοτήτων επαγγελματικών εργαστηρίων.
Oρισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Α'/θμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων κλπ.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή
γνωμοδότησης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής.
Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή
επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο στοιχείων
για την απόδοση τελών παρεπιδημούντων και τέλους 2% και 5%.
Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών του Δήμου.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές
τους στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή οριστικών
διανομών Βέροιας.
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή
εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της
επιτροπής εξατομίκευσης ζημιών.
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Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου
δηλώσεων καλλιέργειας βαμβακιού.
Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 9/99 και 294/00 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της δημ. επιχείρησης «Γραφείο Τελετών Δήμου
Βέροιας».
Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 10/99 και 295/00 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας για ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της δημ. επιχείρησης «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας.
Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 11/99 και 296/00 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας για ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της δημ. επιχείρησης Τοπικής
Πολιτιστικής, Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Μη τροπ/ση της υπ’ αριθ. 12/99 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου
Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 13/99 και 297/00 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας για ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της δημ. επιχείρησης «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για ορισμό
μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων» Δήμου Βέροιας.
Μη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Β΄ Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων» Δήμου Βέροιας.
Μη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Α΄ Δημοτικός Παιδικός
Σταθμός» Βέροιας.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για ορισμό
μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός»
Βέροιας.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για ορισμό
μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός»
Βέροιας.
Μη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Γ΄ Δημοτικός Βρεφ/κός
Σταθμός» Βέροιας.
Ορισμός προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του εκτάκτου θέματος «Αποχώρηση ή μη
του Δήμου από τη δημοκοινοτική επιχείρηση «ΙΡΙΣ».
Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των Τσιγγάνων, ανάθεση στην εταιρεία ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ της συμπλήρωσης
των τεχνικών δελτίων και τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση μελέτης κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία
Δημαρχείου.
Πρόσκληση του Ομίλου που ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Μελέτη Κατασκευή –
Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων Πλατείας
Δημαρχείου» να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο εμπορικής εταιρείας.
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Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Αίτηση Ελπίδας Στεφανίδου για
καθορισμό ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενου τμήματος και
συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με την αποζ/ση που οφείλει ο Δήμος».
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Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενου τμήματος
ιδιοκτησίας Νικολάου Σιδηρόπουλου και συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με το
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ποσό που οφείλει η ιδιοκτησία του.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ευπραξία
Αργεντοπούλου.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον Σάββα
Ιωσηφίδη.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Αλέξανδρο Πουταχίδη.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στην
«Βαρβεσιώτης Ι, Καραγιάννης Ι, Πετρακόπουλος Γ. Ο.Ε.».
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Πολυξένης Χαραλαμπίδου,
που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικολάου Αντωνίου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μαγδαληνής Βασιλάκη».
Καθορισμός τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας για μη παραχώρηση της χρήσης αίθουσας στον
Αγροτικό Συνεταιρισμό του Δ.Δ.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 14ου θέματος «Έγκριση ή μη
επέκτασης αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑΒ στα Δ.Δ. του Δήμου».
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (περιοχή Αστυν. Δ/νσης Ημαθίας).
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 23/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Μη έκδοση από το Δήμο αντιτύπων παιδικού βιβλίου με τίτλο «Ο Χορός της Βροχής –
Οικολογικά Παραμύθια και Διηγήματα» του συγγραφέα Μπάμπη Δερμιτζάκη.
Έγκριση αγοράς αντιτύπων δίτομου βιβλίου με τίτλο «Η Ιστορία του Ποδοσφαίρου στη
Βέροια» του δημοσιογράφου Γιώργου Γαλανομάτη.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Απόρριψη αίτησης Promotion Groyp Α.Ε. και έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων
(διαφημιστικών stand’ s) του Δήμου.
Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 1999 της δημοτικής
επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δ.Δ. Ασωμάτων και
οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου Ασωμάτων.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αμμοχαλικόστρωση του δρόμου
Σφενδάμη - Αγελαδόστομα» και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών.
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αμμοχ/ση δρόμου από οικία
Τριγώνη προς Καγκέλια» και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην
Δημοτικού σχολείου Γεωργιανών και προσθήκη κατ’ επέκταση».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση –
αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή Εκκλησιών Δ.Δ. Τριποτάμου».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας».
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 61α (οδός Καστανιάς).
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στα κλιμάκια Ελέγχου
Ποιότητας Περιβάλλοντος.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή αντικειμενικού
προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82.
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Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτηρίων Δήμου Βέροιας".
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο" Βέροιας.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας ".
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Τεχνικών έργων "Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ" Δήμου Βέροιας.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α." Δήμου Βέροιας.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
"Εξόρυξης - κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων Δήμου Βέροιας - Κοινότητας
Κουμαριάς".
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Ε. Λελεκάκη στην Αθήνα.
Έγκριση των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη στην
Αθήνα και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης του αντιδημάρχου Ι. Κουρουζίδη στις Σέρρες.
Έγκριση διακοπής σύμβασης του Δήμου με την COSMOTE για χρήση κινητού
τηλεφώνου.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού – Γυμναστικού Συλλόγου Συν/σμού
Προμηθέα «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
Έγκριση προτάσεων της επιτροπής για τον καθορισμό δράσεων από το Δήμο ενόψει της
απογραφής πληθυσμού του 2001.
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Ράχης για τη λειτουργία λατομείων στο Δ.Δ. Ράχης.
Επαναβεβαίωση της υπ’ αριθ. 415/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και πρόταση
σεναρίου για εξεύρεση λύσης στη διαχείριση απορριμμάτων Ν. Ημαθίας.
Έγκριση αποχώρησης του Δήμου από τη Δημοκοινοτική Επιχείρηση «ΙΡΙΣ».
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Δημήτριο Σκανδάλη.
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό θέσης τοποθέτησης περιπτέρου της Όλγας
Τρομπούκη.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Τριποτάμου και αίτησης Φωτεινής Γαβρά για λύση μίσθωσης
αγρ/χίου Δ.Δ. Τριποτάμου.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Χρήστου Παναγιωτίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Χωραφαϊδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γρηγορίου Δερβεσίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Ορισμός μελών Επιτροπής διοίκησης "Δημοτικού Γυμναστηρίου Βέροιας Ημαθίας"
(Μπάσκετ Εληάς).
Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 37/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 25/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 23/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
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2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση ασφάλισης κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και επίπλων ιδιοκτησίας του
Δήμου.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση
Δημαρχείου (Αποπεράτωση – Αναπαλαίωση κτιρίου «ΡΑΚΤΙΒΑΝ» και στέγαση
Δημαρχείου Βέροιας)».
Έγκριση μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης συνεργατών του προγράμματος
«Βέροια Μητρόπολις της Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας
στα Ο.Τ. 422γ και 422δ (περιοχή Ισραηλιτικών Νεκροταφείων).
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους
Τούρκους
Αποδοχή αίτησης «Δ. ΡΕΜΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας.
Απόρριψη αιτήματος σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας για δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Ιωάννη Ζαρκάδα.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Ανδρέα και Αθανασίου Ιορδάνογλου για εξόφληση
οφειλής τους προς το Δήμο με δόσεις.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Βασιλικής Λόλα κ.λ.π. για εξόφληση οφειλής τους προς
το Δήμο με δόσεις.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής της Αθανασίας Τσαουσίδου κ.λ.π. για εξόφληση οφειλής
τους προς το Δήμο με δόσεις.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής
έκτασης στην ιδιοκτησία των Κων/νου Μητσιγκόλα – Βιολέτας Μπέκη.
Απόρριψη αίτησης Ιωάννη Βλαχόπουλου για καθορισμό συμβιβαστικά τιμής μονάδας
αποζ/σης προσκυρουμένων και ρυμοτομουμένων τμημάτων και συμψηφισμός
αλληλοϋποχρεώσεων.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Αίτηση Ελπίδας
Στεφανίδου για καθορισμό ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζ/σης προσκυρούμενου
τμήματος και συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με την αποζ/ση που οφείλει ο
Δήμος».
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με απόφαση Σ.Σ. της 7ης Συνοικίας για μη μετατόπιση
περιπτέρου του Θεόφιλου Κορωνά.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ο.Ε. Καρσανίδης Χ.Ελευθεριάδης Δ., που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Γεωργίας Παυλίδου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δημητρίου Τομπουλίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση πρόσβασης από το κατ/μα της Ο.Ε. Αμανατίδου Σ. – Καρανάτσιος Ι. στο
κατ/μα του Ιωάννη Κυριακίδη.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του
Δήμου Βέροιας κ.λ.π. για την εκπόνηση της μελέτης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
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ανάπτυξης ορεινού όγκου Ανατολικού Βερμίου Ν. Ημαθίας».
Έγκριση υπογραφής σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας
και Νάουσας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Δασικών Δρόμων Δήμων Ν.
Ημαθίας για πυρασφάλεια κ.λ.π.».
Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ των ΕΛΤΑ και Δήμου Βέροιας για την αποστολή
αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
Έγκριση τροπ/σης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄ Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρηματικού ποσού στη Δ.Ε.Η.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 24ου θέματος «Διόρθωση οφειλών σε
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου ετών 1999 και 2000"
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης συνεργατών του προγράμματος
«Βέροια Μητρόπολις της Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (περιοχή Αγ. Δημητρίου).
Έγκριση επέκτασης αρμοδιοτήτων Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας στα Δ.Δ. Δήμου και τροπ/σης της
υπ’ αριθ. 235/83 απόφασης Δ.Σ.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ηλία Γιαννόπουλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας και έγκριση μεταφοράς των νεκροταφείων σε
κοιν/στο χώρο της νοτιοανατολικής πλευράς του Δ.Δ.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2001 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό μελών δ/κού συμβουλίου
του ιδρύματος "Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας για έγκριση των
απολογισμών τους έτους 2000.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-11-2000 έως
31-12-2000, παράτασης οικονομικού έτους 2000 και από 1-1-2001 έως 28-2-2001.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ταφή απορριμμάτων» με
αυτεπιστασία.
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 230Β (οδός
Στρατού).
Αποδοχή αίτησης Ιορδάνη Ιωακειμίδη για λύση μίσθωσης κατ/των Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας.
Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4/2001 απόφασης του Τ.Σ. Καστανέας.
Μη γενίκευση συζήτησης επί επερωτήσεως του δημοτικού συμβούλου κ. Χ.
Σκουμπόπουλου.
Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με τη Λαϊκή Τράπεζα, υποκατάστημα Βέροιας, για την
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πληρωμή του προσωπικού του Δήμου μέσω τραπεζικών λογ/σμών.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στoυς Α. Χατζηλάμπρου και Α.
Αλαγκιοζίδη.
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση Σ.Σ. 5ης Συνοικίας για τη μη μετατόπιση
περιπτέρου του Χαράλαμπου Ιντσεβίδη.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Κατσιώνη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ιωάννας Καφτηράνη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Κεχαγιόγλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ελισσάβετ Ρουμπαήλο, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Όλγας Σαββίδου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιωάννη Τσιλιγκιρίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σωτηρίου Χατζηαντωνίου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος δημ. συμβούλου από
μέλος των επιτροπών και δ/κων συμβουλίων Ν.Π. και Επιχ/σεων του Δήμου.
Ορισμός και έγκριση μετάβασης δύο δημοτικών συμβούλων ως συνοδών στην αποστολή
μαθητών σε κατασκηνώσεις του Δήμου Στροβόλου Κύπρου.
Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας ηλικιωμένων μελών του Δήμου Στροβόλου Κύπρου.
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Σχολική
Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου – 4ου Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Βέροιας».
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Σχολική
Επιτροπή 3ου Λυκείου – 4ου Λυκείου – Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Βέροιας».
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Σχολική
Επιτροπή 3ου Γυμνασίου – 4ου Γυμνασίου Βέροιας».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 34/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 45/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 44/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Θέση του Δ.Σ. επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΜΜΑΕ
ΛΑΡΚΟ» για έρευνα λατομικού χώρου στη θέση των ΑΜΕ 228 & 232.
Έγκριση φύλαξης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τη βράβευση αθλητών του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού – Γυμναστικού Συλλόγου Συν/σμού
Προμηθέα «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού πάρκων και παιδικών
χαρών» με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου φωτισμού πόλης και
Συνοικισμών» με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
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Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών
πόλης και Δημοτικών Διαμερισμάτων» με αυτεπιστασία.
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των Αφων Σαραφίδη.
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Πέτρου Κάπα.
Έγκριση διαγραφής και διόρθωσης στοιχείων σε χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής και διόρθωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους οικονομικών
ετών 1999 και 2000 του Δήμου Βέροιας.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κρασπέδωση
οδών Συν/σμού Λευκόπετρας».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχείων,
ασφαλτοστρώσεις οδών Κ. Βερμίου».
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 121α (οδοί
Κεντρικής – Γ. Γουδή – Παρ. Σοφού).
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 126 (οδοί N.
Καβαδία – Γ. Γουδή – Πλατάνων).
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στις
25-4-2001, σχετικά με το έγκλημα που διαπράχθηκε ενάντια στο λαό της πρώην
Γιουγκοσλαβίας και στην περιοχή των Βαλκανίων γενικότερα.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και ενός ιδιώτη στην Αθήνα.
Εξουσιοδότηση του προέδρου Δ.Σ. για τη σύνταξη κειμένου – ψήφισμα για το θάνατο
του αρχαιολόγου NICOLAS HAMMOND και έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στο
Γηροκομείο Βέροιας.
Θέση του Δ.Σ για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία των στάβλων
στην περιοχή Προμηθέα
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Νικόλαο Κωστίκα
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Αίτηση Ελπίδας
Στεφανίδου για καθορισμό ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζ/σης προσκυρούμενου
τμήματος και συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με την αποζ/ση που οφείλει ο
Δήμος
Eγκριση μη εφαρμογής άμεσα του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας σε σχέση με
ρυμοτομούμενου κτίσματος οικοδομής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 454 (οδός Αμπελοκήπων).
Αποδοχή εν μέρει ένστασης των Ιωάννη και Νικολάου Σχοινιώτη κατά της υπ’ αριθ.
646/2000 απόφασης Δ.Σ. για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ. 74β (πλ. Δημαρχείου).
Αποδοχή εν μέρει των ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 99/99 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Βέροιας στο Ο.Τ. 524 (Κομνηνών και Βάρνας).
Θέση του Δ.Σ. σχετικά με το χαρακτηρισμό του Ε.Α.Κ. «Δ. Βικέλας» ως Νομικό
Πρόσωπο δημοτικής σημασίας.
Θέση του Δ.Σ. για την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας
του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ».
Θέση του Δ.Σ. για την κατασκευή παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης της Εγνατίας οδού.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αιτήματα πολιτών).
Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου για την έκδοση συγγραφικού έργου με θέμα
τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου του καθηγητή Α.Π.Θ. Κων/νου Φωτιάδη.
Έγκριση ανανέωσης της εγγραφής του Δήμου στην περιβαλλοντική οργάνωση EUROPA
NOSTRA και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
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Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ Δ.Π.Σ. Δήμου Βέροιας έτους 2000.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 42/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος
Αγίας Βαρβάρας και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Ασωμάτων Δήμου
Βέροιας".
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος
Τριποτάμου Δήμου Βέροιας".
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος
Ράχης Δήμου Βέροιας".
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
αντλιοστασίου στη θέση Κότσικα».
Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογ/σμών
έργων.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
"Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Φυτειάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή
τοιχείου Δ.Δ. Ασωμάτων» και απολογισμού των δαπανών
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση – ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην
περιοχή 2 εκκλησιών, Δ.Δ. Τριποτάμου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 25ου θέματος «Καθορισμός ερυθράς
των οδών γύρω από το Ο.Τ. 61α (Κοντογεωργάκη).
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 26ου θέματος «Τροποποίηση ή μη
ερυθράς οδού Επικούρου στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 298 και 229.
Έγκριση μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης συνεργατών του προγράμματος
«Βέροια Μητρόπολις της Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον Ηλία
Γιαννόπουλο.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Λαζού, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθ/τας και ορισμός μελών
επιτροπής.
Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην τοπική 15θήμερη εφημερίδα
«Αγροτικοί Ορίζοντες».
Μη αγορά αντιτύπων βιβλίων με τίτλο «400 Ελληνικά Δημοτικά Παραδοσιακά
Τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα» και «Ελληνικά Παραδοσιακά Κάλαντα απ’ όλη την
Ελλάδα» του συγγραφέα Πάνου Ι. Παντελόπουλου.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 2000 του Γ΄ ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ Βέροιας.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 2000 του Γ΄ Δ.Π.Σ. Βέροιας.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμηθειών και επιστροφής εγγυητικών
επιστολών.
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Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη της δυτικής
παράκαμψης Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας της Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης.
Έγκριση τροπ/σης των υπ’ αριθ. 223 και 227/99 & 363 – 369/2000 αποφάσεων Δ.Σ.
σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτων για την κατασκευή της δυτικής παράκαμψης.
Έγκριση κάλυψης δαπανών που θα απαιτηθούν από την άφιξη στην πόλη μας αυτ/των
που συμμετέχουν στο «3ο Κλασσικό Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ».
Αποδοχή αίτησης Αντωνίας Παντή για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας
Απόρριψη αίτησης Παρασκευά Συναχείρη για λύση μίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας και απευθείας εκμίσθωση νέου.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Αικατερίνη
Τσαμήτρου.
Θέση του Δ.Σ. επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων της μονάδας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ» Α.Σ.
Μέσης.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο τουρνουά Μπάσκετ 3ΜΕ3 και
κάλυψη των σχετικών δαπανών.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 358/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας για έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης του Υποέργου Β΄ «Ύδρευση – Αποχέτευση - Όμβρια» με
αυτεπιστασία.
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 13/99 και 33/2001 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας για ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου της δημ. επιχείρησης «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών & Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για ενίσχυση των
κονδυλίων πυροπροστασίας δασών των Δήμων Ν. Ημαθίας.
Μη γενίκευση συζήτησης επί επερωτήσεως του δημοτικού συμβούλου Χρήστου
Γεωργιάδη.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου Βέροιας.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Μητροπόλεως).
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σωτηρίου Στογιάννου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αναστασίου Τζημογιάννη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ελένης Τσιάνου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 587/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
έγκριση ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος του
Δημητρίου Τσιλιγκερίδη.
Έγκριση κατ’ αρχήν σύστασης δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Αθλητισμού».
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. για τη συντήρηση του τμήματος
Δημοτικής Οδοποιίας που εξυπηρετεί ανάγκες της Εθνικής Οδοποιίας.
Έγκριση και καθορισμός της θέσης τοποθέτησης προτομής του καθηγητή Μ.
Ανδρόνικου.
Eγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων Δήμου Στροβόλου.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 26/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 23/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
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Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Εξουσιοδότηση των Δ.Σ. των χώρων άθλησης για τη διαχείριση των πιστώσεων μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασής των στο Δήμο και την ανάδειξη νέων Δ.Σ.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Α΄ Δ.Π.Σ. Δήμου Βέροιας έτους 2000.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας έτους 2000.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄ Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης του έργου «Ανάπλαση – Αξιοποίηση –
Ανάδειξη κοίτης Τριποτάμου στην περιοχή εκκλησιών Δ.Δ. Τριποτάμου».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου
Γεωργιανών και προσθήκη κατ’ επέκταση».
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού κτιρίου Κουμαριάς» με
αυτεπιστασία.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «ενός απορριμματοφόρου
αυτοκινήτου».
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-3-2001 έως
30-4-2001.
Έκδοση απόφασης Δ.Σ σχετικά με εισήγηση Σ.Σ. 8ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου της Ελένης Σαουλίδου.
Έγκριση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορφανοτροφείο της αδελφοποιημένης
πόλης Καζανλάκ Βουλγαρίας.
Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Καζανλάκ Βουλγαρίας.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, ενός δημ. συμβούλου και ενός ιδιώτη στη Λαμία.
Έκφραση απόψεων και προτάσεων του Δ.Σ. επί των προβλέψεων του «Σχεδίου
Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ν. Ημαθίας» σχετικά με το Δήμο Βέροιας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σωτηρίου Ζιώγα, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου Ιωαννίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Χορήγηση παράτασης άδειας εκμετάλλευσης λατομικών χώρων στο Δ.Δ. Καστανέας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Έγκριση πρόσληψης
Κτηνιάτρου με σύμβαση έργου».
Εγκριση τροπ/σης προϋπ/σμού Δήμου έτους 2001 και επιχορήγησης αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Βέροιας.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 211 (Ήρας, Εδέσσης, Κ. Αγρα, Αγ.
Παταπίου.
Έγκριση ασφάλισης υπηρεσιακού αυτ/του του Δήμου στην Αγροτική ΑΕΕΓΑ.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση τροπ/σης της με αριθ. 672/95 απόφασης Δ.Σ. για έγκριση σύστασης δημοτικής
επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας
Ο.Τ.Α.».
Τροπ/ση της υπ’ αριθ. 495/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση
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προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Βέροιας και
τροπ/ση - κωδικοποίηση της από 28-7-95 παραπάνω προγραμματικής σύμβασης σε ενιαίο
κείμενο.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή του άρθρου 9 της προγραμματικής
σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Θέση του Δ.Σ. για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων περιφερειακής αγοράς
Κουλούρας.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ της
Π. Κ. Μακεδονίας, των Δήμων Βέροιας, Βεργίνας και της «Δημοτικής Επιχείρησης
Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στην
Βασιλική Χαραλαμπίδου.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Γεώργιο Καρακώστα.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στους Αντώνιο Παπαδόπουλο κ.λ.π.
Συμμετοχή του Δήμου στη συνέλευση της μόνιμης διάσκεψης Ιστορικών Πόλεων της
Μεσογείου και έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στο εξωτερικό.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 3η Διεθνή Έκθεση "POLIS 2001" Φορέων Τ.Α.,
Δημοσίου, Κοινωνικού Τομέα και ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
Eγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου.
Έγκριση ανανέωσης της παράτασης μίσθωσης γραφείων για τη στέγαση υπηρεσιών του
Δήμου Βέροιας.
Τροπ/ση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 743/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της δημοτικής επιχείρησης «Κ.Π.Π.Ε. Ο.Τ.Α.».
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας έτους 2000.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. «Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας
έτους 2000.
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας έτους
2000.
Απόρριψη πρότασης του Δημάρχου Βέροιας για συζήτηση εκτάκτου θέματος.
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 14ου θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης
σύνταξης της μελέτης «Μέτρα Κυκλοφοριακής οργάνωσης στην πόλη της Βέροιας».
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 15ου θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης
σύνταξης της μελέτης «Ενιαίο Σχέδιο Στάθμευσης της πόλης της Βέροιας».
Χαρακτηρισμός χώρου και καθορισμός όρων δόμησης αθλητικών εγκαταστάσεων και
αποδυτηρίων (συν/σμός Ταγαροχωρίου).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «πλαστικών κάδων».
Υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τροπ/ση του Ν. 2910/01 περί
«Εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια … και άλλες διατάξεις».
Μη τροπ/ση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης Δ.Σ. και απόρριψη Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ».
Έγκριση εξόφλησης οφειλής του Λάζαρου Σιδηρόπουλου προς το Δήμο με δόσεις.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στο
Ε.Κ.Α.Β., παράρτημα Βέροιας για τη στέγαση πληρωμάτων επιφυλακής.
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 391/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
αντικατάσταση εκμισθωμένου καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
Αναβολή λήψης επί του 5ου θέματος «Αίτηση κλ/μων Γεωργίου Ναλμπάντη για
καθορισμό συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζ/σης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους».
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 6oυ θέματος «Αίτηση Νίκης Σκόδρα για χορήγηση
άδειας εγκατάστασης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο».
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Χαράλαμπου Βενετικίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
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Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δημητρίου Ρηγόπουλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κυριακής Καρσανίδου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ευφροσύνης Γκίλτση, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Α.Π.Θ.
για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό
Σχέδιο Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και χώρων στάθμευσης Βέροιας».
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Επί εισηγήσεως Σ.Σ. της 3ης Συνοικίας
για καθορισμό θέσης τοποθέτησης περιπτέρου του Θρασύβουλου Τσαχουρίδη».
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου – 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας".
Καταρτισμός και ψήφιση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του νομικού προσώπου
«Σχολική Επιτροπή 3ου Ενιαίου Λυκείου – 4ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας.
Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής
Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.
Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας.
Έγκριση αγοράς αντιτύπων βιβλίου με τίτλο «Παιδιά και Ναρκωτικά» των εκδόσεων
ΧΑΡΑ του Ιωάννη Λ. Τριταίου.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Γνωμοδότηση υπέρ της αποδοχής επιχορήγησης και τροποποίησης του προϋπολογισμού
έτους 2001 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση οικισμού
Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια & κατασκευή παιδικής χαράς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και ειδικού απολογισμού
δαπανών δημοτικών έργων.
Καθορισμός ερυθράς των οδών γύρω από το Ο.Τ. 61α (Κοντογεωργάκη).
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς οδού Επικούρου στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 298
και 229. (Αρχιμήδη έως Μυκηνών).
Έγκριση εξόδων μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Καζανλάκ
Βουλγαρίας και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης του Δημάρχου και ενός δημ. συμβούλου στη Λαμία και
ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Αποδοχή προτεινόμενων δράσεων - ενεργειών και κατανομής δαπανών του
προγράμματος Τουριστικής Προβολής Νομού Ημαθίας και τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου
έτους 2001.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Αλέξανδρο
Τζιμογιάννη.
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Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 2
μηνών.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Δημήτριο Μανακούλη.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος «Αίτηση Φωτίου
Αλεξιάδη για εκποίηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης».
Απόρριψη ενστάσεων Σ.Α.Ν.Η. και Ν. Χατζηευστρατίου κατά της υπ’ αριθ. 538/2000
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Κάτω Βερμίου για
άσκηση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Φανής Παπαγιάννη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Καθορισμός τιμήματος
για την αγορά από το Δήμο τμημάτων ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Χρηστάκη.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του αυτού 5ου θέματος «Καθορισμός
τιμήματος για την αγορά από το Δήμο τμημάτων ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου
Χρηστάκη».
Θέση του Δ.Σ. υπέρ της κατασκευής παρακαμπτηρίας οδού στον ανισόπεδο κόμβο
Ασωμάτων του έργου Εγνατίας οδού.
Θέση του Δ.Σ. για την υποστήριξη πρότασης των Βάσκων Ευρωβουλευτών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελετών για το πρόγραμμα βελτίωσης και
διαχείρισης των ορεινών και ημιορεινών βοσκούμενων εκτάσεων στα διοικητικά όρια του
Δήμου.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών στο πάρκο Εληάς» με
αυτεπιστασία.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου
(Β΄ Φάση)».
Έγκριση καθορισμού ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 533 (συν/σμός Παπάγου).
Έγκριση μετακινήσεων και των εξόδων μετάβασης του υπεύθυνου του Ερευνητικού
Προγράμματος «Βέροια-Μητρόπολις της Μακεδονίας» στην Αθήνα και ψήφιση της
πίστωσης.
Έγκριση απολογισμού Δήμου έτους 2000.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μαγδαληνής Βασιλάκη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ευδοκίας Θεοδωρίδου».
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δημητρίου Κουτσαντά, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ν.Π. «Ιερά Μονή
της Παναγίας Σουμελά».
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανέας για ανανέωση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης
αγροκτήματος Καστανιάς στην COSMOTE.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Ασωμάτων για καθορισμό χώρου εγκατάστασης καντίνας του
Γεωργίου Κρομμύδα.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε ημερίδα του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
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Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στα Ιωάννινα.
Συναίνεση για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 739 «χώρος δημοτικού
Σχολείου – Γυμνασίου» για τη στέγαση του 6ου Γυμνασίου Βέροιας.
Υποβολή μήνυσης κλπ. κατά παντός υπευθύνου για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που
δημιουργούνται από τη λειτουργία μονάδων σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του
Προμηθέα.
Καθορισμός τιμής εκποιούμενου δημοτικού οικοπέδου στον Γεώργιο Νατσάλη και
συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με την αξία ρυμοτομούμενου κτίσματός του.
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 92/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Σφράγιση καταστήματος, αποθήκης τροφίμων, υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Γεωργίου Βαϊνά, που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Αίτηση Σωτηρίας
Γούσιου για συνεργασία της με το Δήμο Βέροιας».
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη Διοίκηση της Αστικής Εταιρείας «Ινστιτούτο
Παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής».
Έγκριση αποστολής μαθητών σε κατασκηνώσεις του Δήμου Στροβόλου Κύπρου.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του
Ο.Ε.Κ. για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου Εργατικών
Κατοικιών «Βέροια IV».
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π. Κ. Μ., Δήμου Βέροιας
και της «Αμιγούς αναπτυξιακής Επιχείρησης ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας Α.Ε.» σχετικά με την
αποκατάσταση λατομικών χώρων Βερμίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή.
Έγκριση σφράγισης παράνομων παροχών ύδρευσης και διακοπής παροχών ύδρευσης από
το δίκτυο του οικισμού Μ. Σάντας Δ.Δ. Καστανέας, των εταιρειών εξόρυξης μαρμάρων
της περιοχής.
Εμμονή του Δ.Σ. επί των αποφάσεων 268/97 και 401/97 Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
σχετικά με την κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. και της Π.Μ. πόλης
Βέροιας.
Απόρριψη ένστασης 11ης Ε.Β.Α. κατά της υπ’ αριθ. 374/99 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ. 52 α, β.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Αποδοχή πρότασης δημοτικού συμβούλου Π. Πιτούλια για συζήτηση εκτάκτως του
θέματος «Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Κάτω Βερμίου για άσκηση πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά της Φανής Παπαγιάννη».
Τροποποίηση προϋπ/σμού Δήμου έτους 2001 και ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στον
Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ.
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων εθνικής μνήμης και διαμαρτυρίας για την Κύπρο.
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Γεωργιανών σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία
«Εγνατία οδός Α.Ε.» για κατασκευή συμπληρωματικών έργων.
Έγκριση εκ νέου προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για εκτέλεση των
έργων με αυτεπιστασία.
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Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001και εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία
Έγκριση πρότασης ανάληψης κοινής δράσης για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
Απόρριψη αίτησης των Νικολάου και Κων/νου Χαραλαμπίδη για παραχώρηση
κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής έκτασης.
Διαβίβαση αιτήματος κατοίκων Δ.Δ. Κάτω Βερμίου για λύση προβλήματος υδροδότησής
τους στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας
και θέσπιση όρων δόμησης και χρήσης στο Ο.Τ. 484Θ (Γιοντζαλίκια).
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λάζαρου Σαββίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση μελέτης του έργου «Αξιοποίηση διερευνητικής γεώτρησης Καστανιάς».
Θέση του Δ.Σ. επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ερευνητικές εργασίες
λατομείων μαρμάρων στις περιοχές Δ.Δ. Γεωργιανών και Κουμαριάς και παράταση
άδειας λειτουργίας λατομείου.
Θέση του Δ.Σ. για το πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Ημαθίας.
Έγκριση της αρ. 413/2001 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ για καθορισμό προστίμου σε
περίπτωση χρήσης πόσιμου νερού από δημότες των Δ.Δ. για μη οικιακή χρήση.
Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για το πρόγραμμα «Στην πόλη χωρίς το
αυτοκίνητό μου».
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. «Θ. Ζωγιοπούλου».
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄ Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση απασχόλησης φοιτητών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης τμημάτων των
Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Αιγαίου και καθορισμός προαιρετικής αμοιβής τους.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-5-2001 έως
30-6-2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης έρευνας ανάγκης τροπ/σης των ΖΟΕ Δήμου
Βέροιας και απευθείας ανάθεσής της.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση οριστικής μελέτης γέφυρας Λιανοβροχίου στη Δυτική Παράκαμψη.
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 45 – 47 (Γ. Σεφέρη).
Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «μεταλλικών κάδων».
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στα Ιωάννινα και ψήφιση της πίστωσης.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη στην Αθήνα.
Αποδοχή αίτησης Ζωγράφας Καρασαλή για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας.
Αποδοχή αίτησης Αικατερίνης Αλεξοπούλου για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας.
Αποδοχή αίτησης Κορνηλίας Κοτσυφίτου – Σιαμίκου για λύση μίσθωσης κατ/τος
Δημοτικής Αγοράς Βέροιας.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
«Μπαρμπαρούσης Σούπερ Αγορά ΕΠΕ».
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Τριανταφυλλιά Γονίδου.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Χορμόβα, που
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λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δανιήλ Καραγιάννη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Μπαλάσκα, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου Φωτιάδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Τραμπούρα, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Θεμιστοκλή Βογιατζή, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου Νικολόπουλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σταύρου Καραγιαννίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τζόλντα Μιχαηλίδου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας
Ατόμων με ειδικές δεξιότητες».
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδος αποζημίωσης τμήματος του ακινήτου
ιδιοκτησίας Αφων Μητρούλα.
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση Σ.Σ. 8ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου του Λάζαρου Καρασαββίδη.
Έγκριση ανέγερσης μνημείου στον οικισμό Ξηρολιβάδου του Δ.Δ. Κουμαριάς και
καθορισμός του χώρου τοποθέτησής του.
Μη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή
πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα υποβληθεί από το
Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων "Εύξεινη
Πόλη".
Μη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή
πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα υποβληθεί από την
εταιρεία Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όμιλος Α.Ε. (ΕΕΟ GROUP Α.Ε.).
Έγκριση κατ' αρχήν συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την
υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα
υποβληθεί από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "Τεχνική Εκπαιδευτική".
Μη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την υποβολή
πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα υποβληθεί από την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
Έγκριση κατ' αρχήν συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την
υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα
υποβληθεί από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΝ.ΗΜΑ.)
Έγκριση κατ' αρχήν συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην αναπτυξιακή σύμπραξη για την
υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL που θα
υποβληθεί από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τεχνόπολις) και ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου.
Μη αγορά μεριδίου μετοχών της εταιρείας Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε. λόγω αύξησης
του μετοχικού της κεφαλαίου.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για να συμμετάσχει στην κοινή
επιτροπή του αρθ. 7 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ., Δήμου
Βεργίνας, Δήμου Βέροιας και ΔΕ.ΤΟ.ΠΟ.ΚΑ.
Συνέχιση της αδελφοποίησης της πόλης μας με το Δήμο KAZANLUK της Βουλγαρίας
και έγκριση μετάκλησης επίσημης αντιπροσωπείας τους στο Δήμο Βέροιας.
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Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Βέροιας".
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου – 6ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου
Βέροιας".
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
"Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου – 4ου Δημοτικού Βέροιας".
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας» με
αυτεπιστασία.
Θέση του Δ.Σ. για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση οδού
Βέροιας – Έδεσσας».
Έγκριση λήψης μέτρων για την προστασία διατηρητέου μνημείου της Φύσης.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του υπεύθυνου του Ερευνητικού
Προγράμματος «Βέροια-Μητρόπολις της Μακεδονίας» στην Αθήνα και ψήφιση της
πίστωσης.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
και στον Βόλο και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποπεράτωση – αναπαλαίωση κτιρίου Ρακτιβάν και
στέγαση Δημαρχείου Βέροιας».
Αποστολή πρόσκλησης στην ελληνίδα επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Α.
Διαμαντοπούλου και κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας
στα Ο.Τ. 20 και 21 του Δ.Δ. Τριποτάμου πόλης Βέροιας.
Προσδιορισμός χώρου για την εγκατάσταση Τράπεζας Δεδομένων του προγράμματος
«Βέροια – Μητρόπολις της Μακεδονίας».
Ορισμός τριών δημοτικών συμβούλων στην Επιτροπή του Δημοτικού Κυνοκομείου
Βέροιας.
Έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπάνης δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση διόρθωσης οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο περιοχής Περίων.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο περιοχής Πιερίων.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αγωγού
ύδρευσης από θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό» και διάθεσης μέρους των
απροβλέπτων δαπανών.
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς της οδού Ακαδήμου μεταξύ των Ο.Τ. 511α και
502.
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Έγκριση εξόδων μετακίνησης του αντιδημάρχου Ι. Κουρουζίδη στον Στρόβολο Κύπρου
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του δημ. συμβούλου Α. Κεσίδη στον Στρόβολο Κύπρου
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης και δαπανών υπευθύνων του προγράμματος «Βέροια Μητρόπολις
της Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων για τις καταστροφές, κλοπές κ.λ.π. που
έγιναν στο χώρο του κυνοκομείου.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συνάντηση της ΚΕΔΚΕ για τη «Σκυταλοδρομία
Ζωής».
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
Αποδοχή αίτησης εταιρείας «Μπαρμπαρούσης Σούπερ Αγορά ΕΠΕ» για ενοποίηση και
διαμόρφωση μισθωμένων κατ/μάτων στη Δημοτική Αγορά.
Αποδοχή αιτήματος Κ/Ξ Πολυμύλου για παραχώρηση δικαιώματος απολαβής υλικού
οδοστρωσίας περιοχής «Καστρί» Δ.Δ. Καστανέας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παύλου Γεωργιάδη που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου Γώτα που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Μπρανιώτη που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κυριακής Σιμωνίδου που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 8ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Μαρίας
Βλαχογιάννη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κυριάκου
Παπαδόπουλου».
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Πιερίων κ.λ.π.).
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Α΄ Δ.Π.Σ.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-7-2001 έως
31-8-2001.
Θέση του Δ.Σ. για ίδρυση στη Βέροια παραγωγικής σχολής του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης.
Παραλαβή Β΄ φάσης της μελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Δήμου Βέροιας.
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 2ου θέματος «Αίτηση Αντωνίου Κουμούρα για
απαλλαγή των προσαυξήσεων και εξόφληση της οφειλής του στο Δήμο».
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Δημητρίου και Ελένης Τζώμου προς το Δήμο με δόσεις.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Μαρίας, Φωτεινής και Ειρήνης Σπυριδωνίδου προς το
Δήμο με δόσεις.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Αίτηση Μαρίας
Λυκοπούλου για κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 342».
Έκδοση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με εισήγηση Σ.Σ. 5ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου της Όλγας Τρομπούκη.
Έγκριση οριστικής μελέτης κατασκευής του υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημαρχείο.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
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Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού κτιρίου Ράχης» με αυτεπιστασία.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα
Αποδοχή προτάσεων για την α΄ φάση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ανάπτυξης ορεινού όγκου Αν. Βερμίου Ημαθίας».
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ευθυμίου Αρίδα, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κυριακής Βασιλοπούλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιωάννη Θώμογλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικολάου Παπουτσάκη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Σαββίδη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιωάννη Χατζηιωάννου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 8ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Μιχαήλ Αδαλόγλου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Αναστασίου Έξαρχου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της
Ο.Ε. Δημούλας Γ. – Στραβέλλας Α. – Τριανταφυλλίδης Κ. – Αδαλόγλου Μ.».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της
Ο.Ε. Θ. Οδοιπορίδης & Σία».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 13ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Κων/νου Στεργιόπουλου».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 218/01 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος
τουριστικής προβολής του Ν. Ημαθίας 2001 – 2002 και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου
στην Κοινή Επιτροπή.
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Έγκριση μετάκλησης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Στροβόλου Κύπρου στη
Βέροια και κάλυψη των σχετικών δαπανών.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. «Θ. Ζωγιοπούλου».
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Γ΄
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ..
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄ Δ.Π.Σ.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης του έργου «Έρευνα και εντοπισμός
θέσεων υδροληψίας οικισμού Ξηρολιβάδου Δ.Δ. Κουμαριάς».
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ. 180 και 300 (Ρόδων, Γράμμου).
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και ενός ιδιώτη στην Αθήνα και ψήφιση
της πίστωσης.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Έγκριση προγράμματος ανταλλαγών Δήμων Στροβόλου - Βέροιας για την περίοδο 2002 –
2003 και υλοποίησής του.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Κων/νο Κεχαγιόγλου.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων Βασιλείου Καραβασίλη προς το Δήμο με
δόσεις.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Δέσποινας Παπαδοπούλου κ.λ.π. προς το Δήμο με
δόσεις.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Αίτηση Κυριακής
Τζούφρα Χας Μιχαήλ για καθορισμό συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζ/σης
προσκυρουμένων και ρυμοτομουμένων τμημάτων και συμψηφισμός
αλληλοϋποχρεώσεων».
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικολάου Οικονόμου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση των υπ’ αριθ. 3/2001, 4/2001 και 10/2001 αποφάσεων του Τ.Σ. Ράχης.
Έγκριση απονομής αργυρού μεταλλίου της πόλης στον Γιώργο Χιονίδη.
Έγκριση προγράμματος εορτασμού επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους
Τούρκους και κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Δήμο.
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Έγκριση ή μη αδελφοποίησης της
πόλης μας με το Δήμο ΜΕΤΖΙΝΤΙΑ της Ρουμανίας».
Μη έγκριση αδελφοποίησης της πόλης μας με το Δήμο PERNIK της Βουλγαρίας.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού για εξόφληση οφειλής στο ΙΚΑ Βέροιας.
Έγκριση διόρθωσης και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικό κατάλογο
οικονομικού έτους 2001 Δήμου Βέροιας.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία
(Υποέργο Α)» και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.
Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας
– Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης».
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του δημ. συμβούλου Δ.
Πέτκου στην Αθήνα.
Έγκριση μετακίνησης του προέδρου Δ.Σ. Βέροιας Δ. Ταχματζίδη στη Ν. Ιωνία Ν.
Μαγνησίας.
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Συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού –
Η Διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος» και ορισμός εκπροσώπου του.
Καθορισμός τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Τροπ/ση της υπ’ αριθ. 61/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Αναστάσιο Σαραφίδη.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Αντώνιο Τσέο.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Λαμπρινής Κληματσούδα,
που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αντώνιου Τζιμογιάννη, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Απόστολου Χαρίση, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Μη αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 29ου θέματος «Αναπροσαρμογή ή μη
τελών διαφήμισης»
Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων - κοινόχρηστων χώρων.
Μη αναπροσαρμογή δικαιώματος λαϊκής αγοράς.
Αναπροσαρμογή δικαιώματος παροχής υπηρεσιών στα Δημοτικά Νεκροταφεία.
Μη αναπροσαρμογή δικαιώματος βοσκής.
Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας – φωτισμού.
Αναπροσαρμογή αντιτίμου κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης, προστίμου παράνομης
στάθμευσης και μηνιαίας κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης.
Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π..
Μη αναπροσαρμογή συντελεστή Τ.Α.Π. και αξίας οικοπέδων στις νεοενταχθείσες
περιοχές στο σχέδιο πόλης και τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Μη αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων για περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και συν/σμών
του Δήμου για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Σύσταση ή μη δημοτικής
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) «Ο
ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».
Έγκριση τροποποίησης - συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 495/95 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου,
ΥΠ.ΠΟ. και Κ.Π.Π.Ε. ΟΤΑ.
Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου «Δημοτικό Στάδιο
Βέροιας».
Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου «Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο Βέροιας».
Τροποποίηση – συμπλήρωση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου – Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Βέροιας».
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης
πεπραγμένων χρήσης 2000 της δημοτικής επιχείρησης «Τοπικής Πολιτιστικής
Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, έκθεσης πεπραγμένων, ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης 2000 της δημοτικής επιχείρησης «Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, έκθεσης πεπραγμένων, ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης 1999 & 2000 της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο» Δήμου Βέροιας.
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Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στην ΑΝ.ΗΜΑ.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄ Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Γ΄ Δ.Π.Σ.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Γεωργιανών για έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά των Κων/νου και Αλέξανδρου Παναγιωτίδη.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Γεωργιανών για έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά του Ιωάννη Γρηγοριάδη.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Γεωργιανών για έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά των Κλ/μων Μιχαήλ Θεοφυλακτίδη.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 43/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού
κτιρίου Μέσης» και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 528 (Μ.
Μπότσαρη – Μακαρίου – Σταύρου Γαληνού).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου
«Σύνδεση οικισμού Κουμαριάς – Ξηρολιβάδου με δρόμο προς Βέροια και κατασκευή
παιδικής χαράς στην Κουμαριά».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού
χώρου – Εξοπλισμός Δημαρχείου».
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
και ψήφιση της πίστωσης
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων 17ης Νοεμβρίου.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Πανελλήνια προσπάθεια ενημέρωσης του
Συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού».
Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του κοινωφελούς ιδρύματος «Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα».
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Eγκριση μη εφαρμογής άμεσα του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας σε σχέση με
ρυμοτομούμενο κτίσμα των Γεωργίου και Νικολάου Λαζού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 231α
(χώρος πρασίνου, Ανοίξεως).
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιωάννη Κωστόπουλου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δέσποινας Τεκτερίδου, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμου Βέροιας, Ν.Α.
Ημαθίας και ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Αστικής
Αναβάθμισης.
Έγκριση τροπ/σης της υπ’ αριθ. 123/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
«Εγκριση πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου».
Τροποποίηση συστατικής πράξης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 1999 της δημοτικής επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2000 της δημοτικής επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2000 της δημοτικής
επιχείρησης «Τεχνικών Έργων Βέροιας Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Δήμου Βέροιας.
Έγκριση σύνταξης μελέτης (οδοποιίας & δικτύου πυρασφάλειας) για την πυρασφάλεια
των δημοτικών αλσών Παπάγου και Πρ. Ηλία.
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Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου
οικισμού Ο.Ε.Κ. «ΒΕΡΟΙΑ V».
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στην Ουρανία
Καρσανίδου.
Έγκριση ανανέωσης άδειας εγκατάστασης καντίνας στον Αθανάσιο Βώλκο.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Παναγιώτη Ιορδανίδη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Μιχαήλ Αδαλόγλου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Αναστασίου Έξαρχου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της
Ο.Ε. Δημούλας Γ. – Στραβέλλας Α. – Τριανταφυλλίδης Κ. – Αδαλόγλου Μ.».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 8ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της
Ο.Ε. Θ. Οδοιπορίδης & Σία».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγιση ή μη κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Κων/νου Στεργιόπουλου».
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Φανής Παπαγιάννη.
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».
Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης «Κέντρο Μέριμνας
Ατόμων με ειδικές δεξιότητες».
Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να συμμετάσχει στη συνάντηση μελών του Δικτύου
Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών.
Έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη σύνδεση του Δήμου με το διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Α΄ Δ.Π.Σ.
Βέροιας.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανέας για χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών
εργασιών σε μαρμαροφόρο έκταση θέσης «Μάρμαρα» Δ.Δ. Καστανέας στον Γεώργιο
Κωνσταντινίδη.
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση μελέτης αποτύπωσης –
κτηματογράφησης στον οικισμό Ασωμάτων.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 20ου θέματος «Έγκριση ανάθεσης
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μελέτης αποτύπωσης – κτηματογράφησης στον οικισμό Ασωμάτων με τις διατάξεις του
Ν. 716/77 και ορισμός επιβλέποντος.
Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθ. 498/98 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό
οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. 124 (οδοί Κάδμου – Καββαδία).
Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής και ειδικού απολογισμού
δαπανών δημοτικών έργων.
Συναίνεση για την κατάθεση σχετικής πρότασης μέσω της ΔΕΤΟΠΟΚΑ στο Υπουργείο
Εργασίας για τη συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001 και ψήφιση πιστώσεων.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001 και ψήφιση πιστώσεων.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001 και ψήφιση πιστώσεων.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων στον
Γεώργιο Νάτση.
Eγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Μιχαήλ Αδαλόγλου.
Έγκριση ανάκλησης αδειών λειτουργίας και σφράγιση κατ/μάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Αναστασίου Έξαρχου.
Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Θεόδωρου Θεοδωρίδη.
Eγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Ο.Ε. Δημούλας Γ. – Στραβέλλας Α. – Τριανταφυλλίδης Κ. –
Αδαλόγλου Μ.
Eγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Ο.Ε. Θ. Οδοιπορίδης & Σία.
Eγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Κων/νου Στεργιόπουλου.
Έγκριση τροπ/σης - συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 25/2000 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου.
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου και αντιδημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση
των πιστώσεων.
Τροποποίηση συστατικής πράξης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Αποδοχή αίτησης Αναστασίας Γκανίδου για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της δημοτικής επιχείρησης «Κέντρο
Μέριμνας Ατόμων με ειδικές δεξιότητες».
Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της δημοτικής επιχείρησης «Κέντρο Μέριμνας
Ατόμων με ειδικές δεξιότητες».
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικός Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής»
Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «Διεθνές
Ινστιτούτο παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής».
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Έγκριση μελέτης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην στρατόπεδο «ΚΡΟΜΠΑ»
(περιοχή νέου διοικητηρίου).
Απόρριψη ενστάσεων των Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων και 11ης Ε.Β.Α. κατά της υπ’ αριθ.
236/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ. 211 (οδός Αγ.
Παταπίου).
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ. α) 99-98, β) 98-46, γ) 46-467α
και δ) 467α-99 (Βελισσαρίου – Φλωρίνης).
Ψήφιση πίστωσης ποσού δρχ. 448.255 δρχ. για να διατεθεί στο Τ.Π.& Δανείων
Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2001.
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα
Πρακτικό συζήτησης επί αιτήσεων κατ/ρχων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αναστολή
αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση ανακλήσεων των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των κατ/μάτων τους.
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στον Γεώργιο
Δερβεσίδη
Διόρθωση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 120/93 απόφασης Δ.Σ. για ονοματοθεσία οδού
(Π. Μεσημέρη).
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών στο Ο.Τ. 656 και 7ης Συνοικίας (Νηρέα, Αγ.
Κων/νου & Ελένης).
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής
έκτασης και εξόφληση οφειλής της Φωτεινής Τσινάρογλου προς το Δήμο με δόσεις.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρουμένων και
ρυμοτομουμένων οικοπεδικών εκτάσεων ιδιοκτησίας κλ/μων Στεργίου Πολιτίδη και
συμψηφισμός αλληλοϋποχρεώσεων.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Κυριάκου, κ.λ.π. Αντωνιάδη προς το Δήμο με δόσεις.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Φιλίππου και Στεφάνου Ακριβόπουλου προς το Δήμο
με δόσεις.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Ζέρβα που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Αγγελικής Χουτουριάδου που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 658/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Κων/νου Στεργιόπουλου».
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 654/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης αδειών λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Αναστασίου Έξαρχου».
Ένταξη του Δήμου σε οικονομικό πακέτο κινητής τηλεφωνίας COSMOTE.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 27/99 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης και αντικατάστασης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
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Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών συμμετοχής στην έκθεση "POLIS 2001''.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2001 (ΝοέμβριοςΔεκέμβριος) του Δημοτικού Σταδίου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2001 (ΝοέμβριοςΔεκέμβριος) του Δημοτικού ΑθλητικούΚέντρου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Α΄Δ.Π.Σ.
Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Γ΄Δημοτικού
Βρεφ/κού Σταθμού Βέροιας
«Έγκριση της αρ. 328/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δ.E.Y.A.B. για «Έγκριση αύξησης τελών
Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση της αρ. 327/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δ.E.Y.A.B. για «Καθορισμό Ειδικού
τιμολογίου Ύδρευσης για τους κατοίκους των Δ.Δ. του διευρυμένου Δήμου Βέροιας».
Μη εμμονή εν μέρει της υπ’ αριθ. 503/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Παραλαβή Β΄ φάσης της μελέτης τροπ/σης του Γ.Π.Σ. Δήμου Βέροιας».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική
Οδοποιία (Υποέργο Α)».
Έγκριση διάθεσης απροβλέπτων δαπανών, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής».
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 653/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Μιχαήλ Αδαλόγλου».
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 657/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Θ. Οδοιπορίδης & Σία Ο.Ε.».
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 656/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος της Ο.Ε. Δημούλας Γ. – Στραβέλλας Α. – Τριανταφυλλίδης Κ. –
Αδαλόγλου Μ.».
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 655/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για «Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Θεόδωρου Θεοδωρίδη.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
2001.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «Αντικατάσταση
κοινοχρήστου φωτισμού Δήμου».
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2001.
Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα για την υλοποίηση πρότασης Σχεδίου Δράσης
Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των παλιννοστούντων ομογενών από την
πρώην ΕΣΣΔ και δωρεάν παραχώρηση χώρων.
Έγκριση διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου "Αποπεράτωση αναπαλαίωση
κτιρίου Ρακτιβάν και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας".
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου
«Αποπεράτωση – αναπαλαίωση κτιρίου Ρακτιβάν και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας».
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου (Β΄ Φάση)».
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη
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Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας προς Ε.Ο. Βέροιας - Κοζάνης», 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.
«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διάθεσης μέρους των απροβλέπτων
δαπανών και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη
Βέροιας, Τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης».
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Κουμαριάς για χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών
εργασιών σε μαρμαροφόρες εκτάσεις στους Δημήτριο Χανιώτη και Αθανάσιο
Γιαννουσόπουλο.
Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στην Τριανταφυλλιά Νιτσοπούλου και ψήφιση
πίστωσης.
Έκφραση απόψεων Δ.Σ. σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικά με τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων Ψυγείου – Διαλογητηρίου οπωροκηπευτικών ιδιοκτησίας
«SUPERIOR» ΙΩΑΝ. ΕΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από τον Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «ΝΕΑ ΑΛΦΑ».
Έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Βέροιας, 6ου
Γυμνασίου, Δ/νσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κ.Π.Ε. Νάουσας και τροπ/ση
προϋπ/σμού Δήμου έτους 2001.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης οικοπεδικής
έκτασης και συμψηφισμός του προκύπτοντος ποσού με αποζ/ση από εισφορά σε χρήμα
που οφείλει ιδιοκτησία του Διογ. Μπακαλίδη στο Δήμο.
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Γρηγορίου και Μάρθας Παπαδοπούλου για εξόφληση
οφειλής τους προς το Δήμο με δόσεις.
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Αίτηση κλ/μων Στεργίου,
Δημητρίου και Νικολάου Κριαρά για καθορισμό τιμής μονάδας αποζ/σης
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους»
Αναβολή συζήτησης και λήψη απόφασης επί του 4ου θέματος «Αίτηση Ιωάννη
Σουλιώτη για καθορισμό τιμής μονάδας αποζ/σης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του».
Πρόταση για τροπ/ση έργων και των προϋπ/σμών τους που περιλαμβάνονται στο 50%
του Ε.Π.Τ.Α.
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2002.
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2002.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του ΚΑΠΗ Δήμου
Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Β΄ΚΑΠΗ Δήμου
Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θ.Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Β΄Βρεφονηπιακού
Σταθμού Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Γ΄Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Α΄Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Β΄Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Γ΄Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Δημοτικού
Σταδίου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2002 του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Βέροιας.
«Έγκριση της αρ. 11/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού
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εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 7/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Γραφείο Τελετών
Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2002
».
«Έγκριση της αρ. 70/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής
Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 35/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 71/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο
Πολιτιστικών πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση
προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 34/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Εργων
Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού
έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 14/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Εξόρυξης, Κοπής
και Επεξεργασίας Μαρμάρου Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 7/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Μέριμνας
Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2002 ».
«Έγκριση της αρ. 4/2001 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας για «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 2002 ».
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Β΄Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Γ΄Δ.Π.Σ
Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2001 του Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2001 του Β' Δ.Π.Σ.
Βέροιας.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2001 του Δ.Β.Σ.
Θ. Ζωγιοπούλου.
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2001 του Β'
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας.
Συναίνεση για την υποβολή προτάσεων από τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Δ.Δ.
Γεωργιανών».
Έγκριση μετακινήσεων και δαπανών υπευθύνων του προγράμματος «Βέροια Μητρόπολις
της Μακεδονίας» και ψήφιση των πιστώσεων.
Πρόταση Δήμου Βέροιας για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού όγκου
Ανατολικού Βερμίου.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Άμμου επί της Μ.Π.Ε. για τη δημιουργία εγκαταστάσεων
Μονάδας παραγωγής Αδρανών Υλικών σε τμήμα του υπ’ αριθ. ΒΚ 354 Δημοσίου χώρου
του Αγρ/τος Άμμου.

