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Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με την Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
εκδήλωσης στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών.
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Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 366/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας περί
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 223/2008 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών διοικητικού
συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.
Εκλογή αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας.
Έγκριση καταρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Ε. Τάσιου
κ.λ.π.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοτικών υπαλλήλων.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των «Σωματείο Φιλόπτωχος Αδελφότης Νεανίδων
ΠΕΛΕΚΑΝ» κ.λ.π.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Κ. Παπαδοπούλου.
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε συγκεκριμένο χώρο.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθ. 4 του Ν.
3377/05 περί ίδρυσης κ.λ.π. λαϊκών αγορών.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή χορήγησης
βεβαιώσεων πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου
στοιχείων για την απόδοση τελών παρεπιδημούντων & επί των ακαθαρίστων εσόδων
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. (2 & 5 %).
Ορισμός μελών, γραμματέα & αναπληρωτών τους στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών
διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή οριστικών
διανομών Βέροιας.
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης
εκποιούμενων ακινήτων.
Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού
Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Α΄ και Β΄
επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας.
Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής
προμηθειών.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής
εργασιών.
Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών του Δήμου.

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή χορήγησης
άδειας λειτουργίας Νεκροταφείου Μικρών Ζώων.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εκτίμησης της
εν ζωή αξίας ζώων.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Α΄/θμια επιτροπή
χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ιδρύσεως σφαγείων ή πτηνοσφαγείων.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στα κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος.
Ορισμός δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές ελέγχου
επιχειρήσεων σταβλισμού ζώων & επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή απομάκρυνσης
εκτρεφομένων ζώων.
Ορισμός 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 ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή του αρ. 3 του
Ν.2734/99 (εκδιδόμενα επαγγέλματα).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου
καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του αρ. 56Α του Ν. 2725/99.
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41 ευρώ.
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής
έργων πάνω από 5.869,41 ευρώ.
Εισήγηση και ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικών έργων
αξίας άνω των 293,48 ευρώ.
Ορισμός μελών επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κτισμάτων των αρ. 4 & 7 του Π.Δ. 267/98.
Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δήμο
Βέροιας και την περιφέρειά του.
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή διάθεσης
λυμάτων της Ν.Α. Ημαθίας.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών των
Τμημάτων Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών του
Τμήματος Κυνοκομείου του Δήμου.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής του έργου «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Δήμου
Βέροιας».
Έγκριση πρακτικού παραλαβής του έργου «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού Τ.Δ.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας ενός μικρού φορτηγού.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας αναμεταδοτών για την περιοχή
Γεωργιανών.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Κουμαριάς».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών 6ης συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Συντήρηση Υδραγωγείων Δ.Δ.».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Ανάπλαση –διαμόρφωση δημοσίων χώρων Δ.Δ.Καστανιάς».
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Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων Τριποτάμου-Κομνηνίου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Λαζοχωρίου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις Τριποτάμου-Κομνηνίου».
Έγκριση καταρχήν εκτέλεσης δημοτικών έργων με αυτεπιστασία και υποβολής αιτήματος
για έγκριση Π.Υ.Σ. περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες.
Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
Έγκριση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ν. 3731/2008 από τη Δημοτική Αστυνομία Βέροιας.
Μη έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Τ. Τσορακλίδου.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2010 των δημοτικών υπηρεσιών.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δ. Μπόζογλου.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων
ιδιοκτησίας κληρονόμων Ι. Τζίμα και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ε. Γατόπουλο.
Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 134/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 121/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 120/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αθλητισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.).
Ορισμός μελών επιτροπών του Η/Μ Τμήματος του Δήμου.
Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού του Δήμου (Γραφείου
Μηχανογράφησης).
Έγκριση παραλαβής τελικής φάσης μελέτης.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της «Προμήθειας επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση
Πλατείας Ωρολογίου» και απόρριψη ένστασης της αναδόχου.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορους δρόμους».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ανακατασκευή τοιχίου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Ασωμάτων».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Κρασπέδωση-ηλεκτροφωτισμός δρόμου Άμμου-Αγ. Βαρβάρας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Συντήρηση και διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Καστανιάς-Μ. Σάντας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στο Βισμπάντεν Γερμανίας.
Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Α.Σ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» και κάλυψης
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μέρους των δαπανών.
Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» και κάλυψης μέρους της δαπάνης.
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου και ειδ. συμβούλου Δημάρχου στον Δήμο Bayonne
της Γαλλίας.
Αποδοχή πρότασης για βελτίωση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου Βέροιας» Ν. Ημαθίας και τροπ/ση της αριθ. 672/2009.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 407/2009 απόφασης Δ.Σ. περί απόρριψης
αιτημάτων πολιτών και έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων".
Έγκριση της αρ. 2/2010 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) για ψήφιση του προϋπολογισμού της, έτους 2010.
Έγκριση της αρ. 1/2010 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας» για ψήφιση του προϋπολογισμού της, έτους 2010.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. και
της Πνευματικής & Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα για την υλοποίηση του
προγράμματος «Νεολαία σε Δράση».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 6/2007 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση
παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 13/2009 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών επιτροπών
Δημοτικού Συμβουλίου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 21/2010 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση δημοτικού
υπαλλήλου στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών.
Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος του εθελοντή
Σχολικού Τροχονόμου.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Φιλαθλητικού Ομίλου Ράχης και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών
«ΔήμοςΝΕΤ».
Έγκριση μετακίνησης δημ. συμβούλου στην Κοζάνη για τη συμμετοχή της στην 2η
Περιφερειακή Ημερίδα Αιρετών Γυναικών για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Απόρριψη αιτήματος Μ. Τσακνάκη για διαγραφή οφειλών της από πρόστιμα και
προσαυξήσεις ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους
2009 περί εισφοράς σε χρήμα.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμο 2% &
5% έτους 2003» οικονομικού έτους 2008.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμο 2% &
5% έτους 2004» οικονομικού έτους 2009.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 15ου θέματος «Έγκριση ή μη διαγραφής
βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου».
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην E.
Tενεκετζίδου.
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου
«Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και
παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας & Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων πόλης».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 5ης συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 1ης
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συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων &
σκάλας 6ης συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή γραμματοθυρίδων
Γεωργιανών».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Συντήρηση-επισκευή
τσιμεντοστρωμένων & ασφαλτοστρωμένων οδών πόλης».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Συντήρηση-επισκευή
τσιμεντοστρωμένων & ασφαλτοστρωμένων οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Σήμανση σχολικών διαβάσεων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προμήθεια-κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών
κολόνων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση κτιρίου Φιλοπτώχου».
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Τριανταφυλλιάς
Τσορακλίδου.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Έγκριση ή μη άσκησης
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Μ. Φουρκιώτη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Επί αιτήσεως Π. Γκαβανά
κ.λ.π. για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 230α-Ο.Τ. 231α)».
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 161β (οδοί ΚόδρουΚ. Μάνια-Αφών Μανάκια).
Έγκριση καταρχήν σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του
Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος «Έγκριση ή μη
τροποποίησης της αριθ. 626/2009 απόφασης Δ.Σ. περί μείωσης τελών καθαριότηταςφωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με αναπηρία,
πολύτεκνους, τρίτεκνους κ.λ.π.».
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας αφών
Καραμπεϊδου και ψήφιση πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Δ.
Μεϊμαρίδη και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση τροποποίησης αποφάσεων Δ.Σ. περί καθορισμού συμβιβαστικά τιμής μονάδας
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων για την κατασκευή της γέφυρας αδελφών
Κούσιου.
Εξουσιοδότηση ειδικού ταμία του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την είσπραξη μέρους
μηνιαίου μισθώματος του Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς από την «Τουρισμός-Ψυχαγωγία
Ε.Π.Ε.» με επιφύλαξη διεκδίκησης από τον Δήμο του υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής οφειλών του Κων/νου Καδόγλου από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής οφειλών της «Στραβέλλας Αθανάσιος & Σία Ε.Ε.» από χρηματικό
κατάλογο του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής οφειλών του Κ. Ανδρεάδη από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δ. Γρηγοριάδη από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Έγκριση της αριθ. 4/2009 πράξης του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου Βέροιας»
για παραχώρηση-μεταβίβαση ενός λεωφορείου στον Δήμο Βέροιας.
"΄Εγκριση ανάληψης υπό την αιγίδα του Δήμου του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας.
Εγκριση συνδιοργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για τις ψηφιακές
και διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών
(Παράρτημα Ν. Ημαθίας) και κάλυψης μέρους των δαπανών.
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Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης-σεμιναρίου με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία
Χορού και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης σχολείου Κριτών Κολύμβησης-Χρονομετρητών με το Ναυτικό
Αθλητικό Σύλλογο Ημαθίας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας τζούντο με τον Α.Σ. «Ολυμπιακή Ελπίδα» και κάλυψης
μέρους των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων καράτε με τον Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε
και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στα «Παιδιά της Άνοιξης» για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στο Τοπικό Τμήμα του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση κάλυψης της δαπάνης δράσης του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου.
Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες της «Επίκαιρα Εκδοτική
Α.Ε.».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 116/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 141/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 125/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 117/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 2ου
Νηπιαγωγείου-2ου Δημοτικού Βέροιας".
Αποδοχή παραίτησης & ορισμός μέλους Δ.Σ. του Ζωγιοπούλειου Ιδρύματος.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της ασφάλισης οχημάτων του
Δήμου.
Έγκριση παραλαβής Α΄ φάσης της μελέτης «Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στο Δ.Δ. Ασωμάτων».
Έγκριση της αριθ. Γ/οικ.521/19-2-2010 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικού-Πολεοδομίας του
Δήμου για διάλυση της σύμβασης με κοινή συναίνεση του έργου «Έργα Αντιθορυβικής
Προστασίας στο Δήμο Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Δ.Δ. Ράχης».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ολοκλήρωση αίθουσας τελετών Ταγαροχωρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ολοκλήρωση αποδυτηρίων γηπέδου Γεωργιανών».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων των οικοδομών επί της Πλατείας Ωρολογίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Κατασκευή κερκίδας και αποδυτηρίων γηπέδου Ασωμάτων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση
δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τριποτάμου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης
και Τ.Δ.».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών
στην περιοχή Γιοντζαλίκια».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυροπροστασίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
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«Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Συντήρηση αναμεταδοτών περιοχής Ξηρολιβάδου, Κουμαριάς»".
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Συντήρηση και επισκευή διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων».
Έγκριση πρακτικών παραλαβής προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού για το παγοδρόμιο και
τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας καυσίμων και επιστροφής των εγγυητικών
επιστολών.
Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της προμήθειας απορριμματοφόρων
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Κατασκευή πάρκων και παιδικών χαρών».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ολοκλήρωση πάρκου-παιδικής χαράς Μέσης».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Διαμόρφωση χώρου αθλητικού πάρκου στο Δ.Δ. Γεωργιανών».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Συντήρηση νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Συντήρηση νεκροταφείων πόλης».
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης, εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Λαμία & Αθήνα και
ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης, εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου & δημ. συμβούλου στην Αθήνα και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης δημ. συμβούλου στη Λάρισα και στην Αθήνα και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου & Ειδ. Συνεργάτη Δημάρχου στη Μπαγιόν της
Γαλλίας και ψήφιση πιστώσεων.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου & του Α.Π.Θ. για την
εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού
τοπίου στη Βέροια».
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. και του
Επιμελητηρίου Ν. Ημαθίας.
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Μ. Φουρκιώτου.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση κίνησης εκ νέου της διαδικασίας δημοπράτησης της εκποίησης ακίνητης
περιουσίας & μηχανολογικού εξοπλισμού της συγχωνευθείσας δημ. επιχείρησης «Εξόρυξης
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Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου».
Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών στον Δήμο Βέροιας.
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Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανιάς για καταρχήν συναίνεση Δ.Σ. χορήγησης άδειας
διενέργειας ερευνητικών εργασιών εντοπισμού κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση
«Λοφότοπος» ή «Κερασιές» από την εταιρεία «ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.».
Απόρριψη αιτήματος Α. Ζούκη για διαγραφή οφειλών του από χρηματικό κατάλογο του
Δήμου.
Έγκριση διαγραφής οφειλών του Θ. Ντουφόπουλου από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Έγκριση μετάταξης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε κενές θέσεις
άλλου κλάδου του Δήμου.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης αρχαιολόγου Ι.Δ.Ο.Χ. (2 μηνών) για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου.
Αποδοχή εν μέρει αιτήματος απασχολούμενων με πρόγραμμα stage και έκφραση θέσης
Δ.Σ. υπέρ της χορήγησης σε αυτούς βεβαίωσης ότι καλύπτουν προσωρινές ανάγκες του
Δήμου.
Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας για έγκριση των
απολογισμών τους έτους 2009.
Ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθ. 7 του
Ν. 2323/95 περί ίδρυσης κ.λ.π. λαϊκών αγορών και κατάργηση της αριθ. 12/2010 απόφασης
Δ.Σ.
Έγκριση της αριθ. 4/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Βρεφονηπιακός &
Παιδικός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους
2010.
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την αναβίωση του λαϊκού εθίμου «Χελιδονίσματα»
& παραχώρησης ισογείου χώρου Δημαρχείου για έκθεση φωτογραφικού υλικού και
κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στη Ν.Ε. του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφικού & αρχειακού υλικού του
Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή
τοιχίων στην οδό Ν. Σιδηροπούλου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση
αγροτικών δρόμων Βέροιας και Τ.Δ.».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Στεγάνωση κτηρίου
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και
διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Καστανιάς-Μ. Σάντας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης και Δ.Δ.».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ασφαλτόστρωση οδών πόλης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 4ο και 6ο
Γυμνάσιο Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 6ο και 13ο
Δημοτικό Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 3ου &
14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας-Υποέργο ‘Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων’».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μονοπατιών παλαιού
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οικισμού Ξηρολιβάδου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μονοπατιών παλαιού
οικισμού Κ. Βερμίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΕΕ Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Υπολειπόμενες εργασίες στο Μουσείο Αγροτικής Λαογραφικής και Πολιτιστικής
κληρονομιάς Βλάχων στο Ξηρολίβαδο».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου
του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρησηαποκατάσταση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου
στάθμευσης και αναψυχής οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου & του Α.Π.Θ.
(Επιτροπή Ερευνών) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος «Ρυθμιστικό σχέδιο των
πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη Βέροια».
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανιάς για γνωμοδότηση κατά της παραχώρησης
κοινόχρηστης έκτασης στη Μ. Ιωσηφίδου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Έγκριση παροχής δικαιώματος διέλευσης οχημάτων του Κ. Βενιαμίδη από κοινόχρηστη
δημοτική έκταση.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Έγκριση ή μη λύσης της
σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης &
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων.
Έγκριση χορήγησης άδειας έναρξης ερευνητικών εργασιών εντοπισμού μαρμάρου στον Γ.
Μπακρυνιώτη.
Καθορισμός θέσης τοποθέτησης περιπτέρου του Νικολάου Κόγια.
Αποδοχή αιτήματος Συλλόγου Βλάχων της Βέροιας και έγκριση καταρχήν μετονομασίας
της οδού Κόδρου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 11/2009 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση
παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. «Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 127/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση της αριθ. 7/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Πνευματική & Ολυμπιακής Στέγης
Δημητρίου Βικέλα» για τροποποίηση του προϋπολογισμού του, έτους 2010.
Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Laktasi της Βοσνίας
& Ερζεγοβίνης και κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας και ψήφιση πίστωσης.
Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του
έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου,
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή Κλειστού
Κολυμβητηρίου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 5ο Δημοτικό
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Σχολείο Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής & απόδοσης λογαριασμού του
έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας».
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη δρόμων 3ης & 4ης συνοικίας
(Δημοκρατίας, Πολυτεχνείου, Ανδριανουπόλεως)».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη οδών Εργοχωρίου».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη δρόμων 7ης & 8ης συνοικίας».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδού στον
συνοικισμό Μέσης».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση
αγροτικών δρόμων».
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή
Γιοντζαλίκια».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση οδών,
πεζοδρομίων».
Έγκριση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ» και υποβολής της πρότασης στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης
Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημάρχου Βέροιας,
Κωνσταντίνου Ζαμπούνη.
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και καταρχήν ονοματοδοσίας οδού πόλης στη μνήμη του
τ. Δημάρχου Κ. Ζαμπούνη.
Ορισμός παρατηρητών του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.
Έγκριση ανακήρυξης της Dame Wendy Hall σε «Επίτιμη Δημότισσα της πόλης των
Βεροιέων».
Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου με σκοπό τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 125/2008 απόφασης Δ.Σ. περί συγχώνευσης δημ. επιχειρήσεων και σύσταση νέας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο
Βέροιας Ν. Ημαθίας.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Επί εισηγήσεως Δ.Ε. για
τροποποίηση της αριθ. 633/2000 απόφασης Δ.Σ. για την επέκταση των ορίων της α΄ λαϊκής
αγοράς Βέροιας».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 6/2007 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση
παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 136/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 2ου
Γυμνασίου Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 144/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
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Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού
Λυκείου-4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 137/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 5ου Γενικού
Λυκείου Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 641/2008 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 1ου
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) - Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) - 3ου Εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) - Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 118/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 1ου
Γυμνασίου-7ου Γυμνασίου Βέροιας".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 117/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 2ου
Νηπιαγωγείου-2ου Δημοτικού Βέροιας".
Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Επιμελητηρίου
Ημαθίας".
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Μ.
Τσίτσα κ.λ.π. & ψήφιση πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Σ. Μαργαριτίδη κ.λ.π.
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
στον Η. Ελευθεριάδη.
Εγκριση ανάληψης υπό την αιγίδα του Δήμου του Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα
Παραβατική συμπεριφορά-βία-κακοποίηση ανηλίκων».
Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας & το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας και κάλυψης μέρους της δαπάνης.
Εγκριση συνδιοργάνωσης του 16ου Ράλι «Φίλιππος» με τη Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας
και κάλυψης μέρους της δαπάνης.
Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζοχωρίου «Η
ΑΘΗΝΑ» και κάλυψης μέρους της δαπάνης.
Εγκριση συνδιοργάνωσης πολιστιστικών (μουσικών) εκδηλώσεων με το Σύλλογο Φίλων
της Μουσικής και κάλυψης μέρους της δαπάνης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων στην Πνευματική & Ολυμπιακή
Στέγη Δημητρίου Βικέλα για την πραγματοποίηση της «Βικελαίας Γιορτής Ποδηλάτου».
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στον Φιλανθρωπικό μη
Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στο Kilkenny Ιρλανδίας στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact II.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ν.Α. Ημαθίας για την
υλοποίηση του έργου «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης δρόμου Βέροιας προς Μέση»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 223 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/06).
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση
εργασιών ύδρευσης Τ.Δ. Τριποτάμου».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων».
Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής της παροχής ασφάλισης οχημάτων του Δήμου,
έτους 2009 και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και
ψήφιση της πίστωσης.
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Έγκριση εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στο Βισμπάντεν Γερμανίας και ψήφιση
πιστώσεων.
Θέση Δ.Σ. για την πρόταση του ΥΠ.ΕΣ περί αλλαγής της ονομασίας του Δήμου Βέροιας με
την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και τη χωροταξική πρόταση για το νέο
διευρυμένο Δήμο Βέροιας.
Έκδοση ψηφίσματος για την έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των πολιτών που
χάθηκαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και έκφραση συμπαράστασης στους αγώνες των
εργαζομένων.
Έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας Πλατάνων».
Έγκριση οριστικής μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ», παραλαβής και υποβολής της στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
Μη αποδοχή αιτήματος τροποποίησης της αριθ. 633/2000 απόφασης Δ.Σ. Βέροιας για
επέκταση των ορίων της α΄ Λαϊκής Αγοράς Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 626/2009 απόφασης περί μείωσης τελών
καθαριότητας & φωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με
αναπηρία, πολυτέκνους κ.λ.π.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Αποδοχή διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Α., έγκριση σύναψης σύμβασης
χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του, τροπ/ση ετήσιου προγράμματος δράσης &
προϋπ/σμού Δήμου έτους 2010 & ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή.
Έγκριση της αριθ. 7/2010 απόφασης Δ.Σ. της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης
Αθλητισμού-Παιδείας-Περιβάλλοντος (ΔΗΚΕΑΠΠ) Βέροιας για έγκριση ισολογισμού και
έκθεσης πεπραγμένων έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 14/2010 απόφασης Δ.Σ. της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της, έτους 2009.
Αποδοχή αιτήματος κατοίκων της οδού Ρωσσοπροσφύγων και έγκριση καταρχήν
μετονομασίας της οδού.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων Ν.
Ημαθίας & του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την εφαρμογή
προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης από εισφορά σε χρήμα ιδιοκτησίας
Γ. Μπολοτάκη και συμψηφισμός αλληλοϋποχρεώσεων.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης από εισφορά σε χρήμα ιδιοκτησίας Γ.
Μπολοτάκη και συμψηφισμός αλληλοϋποχρεώσεων.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μ. Ανδρεάδη κ.λ.π. & εξόφληση της οφειλής με
δόσεις.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος
ιδιοκτησίας Ι. Καλλιγά κ.λ.π.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Ι. Κιατίπη
και ψήφιση πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης από εισφορά σε χρήμα ιδιοκτησίας
Μ. Παππά και συμψηφισμός αλληλοϋποχρεώσεων.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης της Πλ. Ωρολογίου στην USB Rrojekt Management O.E.
για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία παιδότοπου-παγοπίστας.
Αποδοχή αιτήματος για λύση της μίσθωσης του κυλικείου του Δημαρχείου και κίνησης της
διαδικασίας εκ νέου εκμίσθωσής του.
Έγκριση ανανέωσης άδειας εγκατάστασης καντίνας της Τ. Κωνσταντινίδου.
Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας εκδηλώσεων μνήμης
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της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κάλυψης μέρους των δαπανών & παραχώρησης
της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Ομίλου Ρυθμικής Γυμναστικής
και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για την
πραγματοποίηση ανθοκομικής έκθεσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημαρχείου στην Ελληνική Αιματολογική
Εταιρεία. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας για την
προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση δύο ξυλοκατασκευών (κιόσκι).
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Η/Μ Τμήματος Δήμου.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Επιστημονική
υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται
κατά τη συμπλήρωση των ατνίστοιχων πεδίων των εντύπων των ΟΣΔ και ΣΧΥ στο πλαίσιο
του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Προετοιμασία και
υποστήριξη της υποβολής του φακέλου αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα
«ΕΞΟΥΚΟΝΟΜΩ».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της
στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Επισκευή συστήματος μέσης τάσης στο Χώρο Τεχνών».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρησηαποκατάσταση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία-Β΄ φάση».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Ανάπλαση και διαμόρφωση Πλατείας Ωρολογίου Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων και ηλεκτρονικών πληροφοριακών
πινακίδων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Εγκατάσταση συστήματος υπηρεσιών τηλεματικής στις εισόδους της πόλης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Κατασκευή στέγης στο 16ο Νηπιαγωγείο και 16ο Δημοτικό σχολείο» (αρ.
μελέτης 129/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Συντήρηση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Δ. Ράχης-Τριποτάμου-Γεωργιανών» (αρ.
μελέτης 116/2000).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ανάπλαση-Κατασκευή δρόμων-γεφυρών-τσιμενταυλάκων Ράχης» (αρ. μελέτης
126/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Βελτίωση χώρων πάρκων και χώρων αναψυχής Ράχης» (αρ. μελέτης
125/2000)»".
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Κατασκευή περίφραξης και ζώνης προστασίας ενεργών χωματερών» (αρ.
μελέτης 107/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διανοίξεις-κρασπεδώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών 7ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
40/2000)».
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 3ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
43/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 2ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
44/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 4ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
48/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 8ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
49/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 12ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
51/2000».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 12ης συνοικίας» (αρ. μελέτης
51/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ξηρολιβάδου» (αρ. μελέτης 95/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις Κουμαριάς» (αρ. μελέτης 3/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Αγ. Βαρβάρας» (αρ. μελέτης 2/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Βέροιας-Αγ. Βαρβάρας-Μέσης» (αρ.
μελέτης 35/2000)».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων» (αρ. μελέτης 78/2000).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διάνοιξη δρόμου Γεωργιανών-Λευκόπετρας» (αρ. μελέτης 57/2000)».
Έγκριση εξόδων μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας Δήμου στον Δήμο Λακτάσι (Laktasi) της
Βοσνίας & Ερζεγοβίνης και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στη
Θεσσαλονίκη και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης Ειδ. Συνεργάτη Δημάρχου & υπαλλήλου του Δήμου στο
Κιλκένι (Kilkenny) Ιρλανδίας και φιλοξενίας και ψήφιση πιστώσεων».
Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου Δ.
Κασαμπαλή.
Έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων εναντίον ανθρωπιστικής
βοήθειας στη Γάζα.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης δημ. συμβούλων για συμμετοχή τους στη συνεδρίαση
της 7-6-2010 στον ΔΗΒΡΕΣΤΑ «Θ.Ζωγιοπούλου».
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί
& Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βέροιας» Ν. Ημαθίας.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Αποδοχή εισήγησης Τ.Σ. Καστανιάς και γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της χορήγησης άδειας
διενέργειας ερευνητικών εργασιών εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος μαρμάρου
στον Γ. Κωνσταντινίδη.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
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Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 225/2006 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό
χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 282/2009 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση
αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. του ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. ‘Θ. Ζωγιοπούλου’.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 223/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών), με σκοπό την εκπόνηση του
Προγράμματος «Ρυθμιστικό σχέδιο των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στη Βέροια».
Έγκριση καταβολής και καθορισμός ύψους αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.
Έγκριση χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης.
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Π.Κ.Μ. για μη ανάκληση απόφασης παραχώρησης
οικοπέδων στην πρώην Κοιν/τα Ράχης για τη δημιουργία παιδικής χαράς.
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για Ν.Π.
του Δήμου.
Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που έχουν την έδρα τους στο
Δήμο Βέροιας.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων
ιδιοκτησίας Α. Μπαϊραμίδου και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού στον Π. Τσίρη και διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού
από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Επιβολή και καθορισμός ύψους προστίμου στη Μαρία Βλάχου για ουσιώδη τροπ/ση
υγειονομικών όρων άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Επιβολή και καθορισμός ύψους προστίμου στην ΒΙΟΠΑΛΜΟΣ Ε.Π.Ε. παραβάτη
αυθαίρετης διαφήμισης.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Κ. Κουλακιώτη.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους Δήμο.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδων από 1-11-2009 έως
31-12-2009 & από 1-1-2010 έως 30-4-2010.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» &
τροπ/σης προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης & παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του
Δημαρχείου για την πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΣΤ΄
ΠΑΥΛΕΙΑ».
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του πάρκου Εληάς στη Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας
«Αντιθέσεις» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών «Πρόσβαση» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων στην Κ.Ε.Π.Α. για την πραγματοποίηση
μουσικών εκδηλώσεων.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής
Προβολής Λάρισας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στην Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Ημαθίας για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης.
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Έγκριση ανάληψης υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωσης της Δ/νσης Α΄θμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Εύξεινο Λέσχης Βέροιας και κάλυψης μέρους
της δαπάνης.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο μηνιαίο Πανελλαδικό
Αυτοδιοικητικό περιοδικό «Πόλη και Πολιτική».
Εγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Μακεδονικά
Νέα» και ψήφιση πίστωσης.
Εγκριση μετάβασης δημοτικής συμβούλου στον Δήμο Χερσονήσου Κρήτης για τη
συμμετοχή της στην 5η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών της ΚΕΔΚΕ.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και
ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στις Σέρρες και
ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης δημ. συμβούλου στην Αθήνα και ψήφιση της
πίστωσης.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή Ανάθεσης &
Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και Εκπόνησης Μελετών (Ν. 3316/2005).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη δρόμων 1ης, 2ης & 14ης
Συνοικίας» και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη οδών Γεωργιανών» και
διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Διάνοιξη οδών Κουμαριάς» και
διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων Μ. Μπότσαρη»
και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία του έργου και διαπίστωση υπέρ της
αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Στεγανοποίηση
αίθουσας Ευξείνου Λέσχης».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αμμοχαλικόστρωσησυντήρηση αγροτικών δρόμων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Καθαρισμός ρέματος Γεωργιανών».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών 9ης συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
αγροτικών δρόμων Βέροιας και Τ.Δ.».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Πλακόστρωση
μονοπατιών και σκαλοπατιών Τ.Δ. Κ. Βερμίου-Ξηρολιβάδου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη και
κατασκευή τοιχείων στην οδό Ν. Σιδηρόπουλου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανάπλαση Δημοσίων
χώρων Ασωμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυροπροστασίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση-επισκευή διαιρούμενων κλιματιστικών
μονάδων».
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Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 1ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 5ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και σκάλας 6ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Κατασκευή γραμματοθυρίδων Γεωργιανών».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Σήμανση σχολικών διαβάσεων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Προμήθεια-κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κολόνων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Συντήρηση-επισκευή τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών
πόλης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Συντήρηση-επισκευή τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών
Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Συντήρηση κτηρίου Φιλοπτώχου Αδελφότητος Βέροιας».
Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου στην ΠΚΜ της πρόσκλησης 40
«Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 και ορισμός της ΑΝΑΕ ως φορέα λειτουργίας και
συντήρησης της πράξης με σκοπό την κατασκευή «Ψηφιακού Πολιτιστικού Κέντρου
Μακεδονίας».
Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 768/2004 απόφασης Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης
τμήματος δημοτικού ακινήτου στην «Οικολογική Ομάδα Βέροιας».
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Π.Κ.Μ. για ανάκληση απόφασης παραχώρησης
οικοπέδου στην πρώην Κοιν/τα Καστανιάς για τη δημιουργία παιδικής χαράς.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης-επικαιροποίησης της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τροπ/σης Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης & προϋπ/σμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση της αριθ. 17/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για
την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής.
Έγκριση της αριθ. 49/2010 απόφασης του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί»
Δήμου Βέροιας περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για την υπογραφή σύμβασης
έκδοσης εγγυητικής επιστολής.
Έγκριση χορήγησης άδειας εγκατάστασης σταθερής καντίνας στην Ε. Τουπεξή.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ
«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» και καταβολής υπόλοιπου ποσού.
Έγκριση αναστολής έκδοσης απόφασης για συγκρότηση επιτροπής σχετικά με πρόταση
δημοτών για αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. & του
Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) για τη διαχείριση & αξιοποίηση του G.I.S. και τροπ/σης
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Έγκριση ή μη
τροποποίησης των αριθ. 381/1997 & 509/2006 αποφάσεων Δ.Σ. και παραχώρησης
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κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης στους Μαρίνο και Νικόλαο Χονδρολίδη».
Αποδοχή αιτήματος της «Τουρισμός-Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» για λύση της μίσθωσης του
δημοτικού αναψυκτηρίου Εληάς.
Αποδοχή αιτήματος της «Χρήστος Μπακαλίδης & Σία Ε.Ε.» για λύση μίσθωσης κατ/τος
της δημοτικής αγοράς.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Αποδοχή επιχορήγησης και έγκριση τροποποίησης
προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 67β.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στ;
Ο.Τ. 52δ-Ο.Τ. 38α-Ο.Τ. 38γ.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 525 (περιοχή οδού Δ. Καραολή).
Καθορισμός ερυθράς στο Ο.Τ. 342 (τμήμα οδού Τζαβέλα).
Καθορισμός ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ.15 - Ο.Τ.33 (οδός Μπαδραλέξη).
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία.
Εγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με την Κ.Ε.Π.Α. εκδηλώσεων και κάλυψης μέρους
των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Λύκειο των Ελληνίδων (Παράρτημα Βέροιας)
και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης ποδηλατικού αγώνα με τον Ποδηλατικό Περιβαλλοντικό
Σύλλογο Βέροιας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Βέροιας
«Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» και ψήφιση πίστωσης.
Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για χρονική
διάρκεια δύο μηνών (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας).
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Έγκριση της αριθ. 10/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Βέροιας επί του
απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 36/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα
Βέροιας» επί του απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 39/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Βέροιας» επί του απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 12/2010 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» επί του απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 9/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας» επί
του απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 14/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Πνευματική και Ολυμπιακή Στέγη
Δημητρίου Βικέλα» επί του απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση της αριθ. 2/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών» επί
του απολογισμού του, έτους 2009.
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Έγκριση της αριθ. 11/2010 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας» επί του
απολογισμού του, έτους 2009.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα ΚΟΚ»
οικονομικού έτους 2008 του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής μέρους βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού
έτους 2008 περί προστίμων ΚΟΚ και επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Όλγα Γιαμά.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Σ. Μωυσίδη.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση λογαριασμών προμήθειας τροφίμων για τη χορήγηση
ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Σύνταξη διαχειριστικού
χάρτη ορίων και χρήσεων δημοτικού δάσους Καστανιάς και δημοτικού δάσους
Χαράδρας/Μπρατινίτσης».
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συλλογή στοιχείων
υπαίθρου για τις ανάγκες των διαχειριστικών μελετών δημοτικού δάσους Καστανιάς και
δημοτικού δάσους Χαράδρας/Μπρατινίτσης».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης Αγ. Βαρβάρας (Α΄ Φάση)».
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση πάρκων πόλης και Τοπικών
Διαμερισμάτων» και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Εξωτερικός αγωγός
αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου
Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση λειτουργιών
Λαογραφικού Μουσείου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου
στάθμευσης και αναψυχής οδού Αρχ. Μακαρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών
δρόμων Βέροιας και Τ.Δ.».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών
ύδρευσης Τ.Δ. Τριποτάμου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή
τοιχείου στην οδό Ν. Σιδηρόπουλου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις Τριποτάμου-Κομνηνίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής Ταγαροχωρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Διανοίξεις-κρασπεδώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών 1ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης πάρκων και παιδικών χαρών».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ανάπλαση-διαμόρφωση δημοσίων χώρων Δ.Δ. Καστανιάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Λαζοχωρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
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του έργου «Διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις Σάντας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή παιδικής
χαράς 3ης συνοικίας».
Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστημάτων
Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων Δήμων Μακεδονίδος και Απ. Παύλου.
Έγκριση καταρχήν παραχώρησης δωρεάν τμημάτων πεζοδρομίων σε κατ/ρχες της πόλης
για την υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καταναλωτή».
Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος για νοσήλια απόρου και ψήφιση πίστωσης.
Έγκριση υποστήριξης του Δήμου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εφαρμογή του προγράμματος
«Καλλικράτης», σχεδίου σύμβασης ανάθεσης έργου και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης &
προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.
Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων στις περιοχές επεκτάσεων.
Απόρριψη ένστασης και εμμονή στην αριθ. 368/2008 απόφαση Δ.Σ. για κίνηση διαδικασίας
τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στα Ο.Τ. 341α-Ο.Τ.
341β.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Φίλοι πέρα από τα σύνορα» για άτομα με
διανοητική στέρηση & τροπ/σης προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2010.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης της
διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης της
διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 8ου θέματος «Έγκριση ή μη λύσης της
μίσθωσης δημοτικής έκτασης Τ.Δ. Καστανιάς και κίνησης της διαδικασίας εκ νέου
εκμίσθωσής της».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Έγκριση ή μη λύση της
μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες και κίνησης της διαδικασίας εκ
νέου εκμίσθωσής του».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης
της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Έγκριση ή μη λύσης της
σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης &
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Έγκριση ή μη οριστικής
ανταλλαγής τμήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Χριστοδούλου κ.λ.π. με τμήμα δημοτικής
έκτασης».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 13ου θέματος «Έγκριση ή μη
παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης-τουριστικής προβολής».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 14ου θέματος «Έγκριση ή μη
παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στη Νομ/κή Αυτ/ση Καβάλας για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης-τουριστικής προβολής».
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Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Μ.
Τσιαμήτρου κ.λ.π. και ψήφιση πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ν. Δημητριάδη.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης Επιστημονικού Συνεδρίου με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Εγκριση συνδιοργάνωσης Συνεδρίου με την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν.
Ημαθίας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
"΄Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό & Τουριστικό
Σύλλογο Μ. Σάντας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων του
Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ «Ιθάκη» και ψήφιση πίστωσης.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου σε
δημόσια έκταση εμβαδού 35.133,29τ.μ. στη θέση ‘Καστρί’ Δ.Δ.Καστανιάς της εταιρείας
‘Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.’».
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της Μ.Π.Ε. διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό
λατομικό χώρο στο Τ.Δ. Καστανιάς από τον Σ. Ταγγίδη.
Έγκριση της αριθ. 37/2010 απόφασης του Ν.Π. «Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Βέροιας»
περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έγκριση της αριθ. 22/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του
έτους 2010.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Χ. Θεοδωρίδου.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδων από 1-5-2010 έως 306-2010.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 556.
Τροποποίηση της εγκεκριμένης ερυθράς των οδών μεταξύ των Ο.Τ.234 – 235- 236-237.
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 161γ (οδοί
Ακαταμαχήτου-Καλλινίκου Μάνια-Βερμίου).
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΚΑ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης &
τευχών δημοπράτησης των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την
εφαρμογή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης &
τευχών δημοπράτησης των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «Σύνταξη Η/Μ μελετών που συνοδεύουν το
ερευνητικό πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ».
Έγκριση & παραλαβή της οριστικής μελέτης «Οικονομική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης
Η/Μ εργασιών που συνοδεύουν το ερευνητικό πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας ενός μικρού
απορριμματοφόρου.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου
ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου (Σέλι) Β΄ Φάση».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 249/2010 απόφασης περί εκτέλεσης με αυτεπιστασία του
έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» ως προς τις ειδικότητες του έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 250/2010 απόφασης περί εκτέλεσης με αυτεπιστασία του
έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ως προς τις ειδικότητες του έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 250/2010 απόφασης περί εκτέλεσης με αυτεπιστασία του
έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ως προς τις ειδικότητες του έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση
μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επέκταση δικτύου
ύδρευσης Δ.Δ. Ράχης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κ. Βερμίου (Α΄ Φάση)».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, απόδοσης λογαριασμού και επιστροφής των
εγγυητικών επιστολών του έργου «Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των
απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση των
αντίστοιχων πεδίων των εντύπων των ΟΣΔ και ΣΧΥ στο πλαίσιο του προγράμματος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, απόδοσης λογαριασμού και επιστροφής των
εγγυητικών επιστολών του έργου «Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του
φακέλου αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Έκδοση ψηφίσματος για την εκδημία της Μεγάλης Δωρήτριας του Δήμου Κορνηλίας
Καραναστάση.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 138/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση της αριθ. 23/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για
την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Έγκριση της αριθ. 51/2010 απόφασης του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Βέροιας» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για την υπογραφή σύμβασης
έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τη Θρακική Εστία Βέροιας και κάλυψης μέρους
των δαπανών.
Έγκριση τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης «Λειτουργική Ενοποίηση
Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και
δεδομένων του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης» και
υποβολής της πρότασης.
Εγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο
Φίλων ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. Δήμου Βέροιας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 16ου θέματος «Έγκριση ή μη λύσης της
σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης &
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 27ου θέματος «Επί αιτήματος Ε. Κολιού
για αντικατάσταση παλαιού ναΐσκου στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου».
Έγκριση εν μέρει ανάκλησης & τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 381/1997 απόφασης
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Δ.Σ..
Έγκριση των αριθ. 59 & 61/2010 αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. περί αναπροσαρμογής
(μείωσης) διδάκτρων τμημάτων της επιχείρησης και τροπ/σης του Κανονισμού διάθεσης
χώρων και προσφοράς υπηρεσιών της προς τρίτους.
Έγκριση Κανονισμού χρήσης της Πλατείας Ωρολογίου.
Έκφραση καταγγελίας προς την διοίκηση του Ιδρύματος «Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά»
και αναβολή λήψης απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή
του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Γνωμοδότηση υπέρ της προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για
την σχεδίαση Πύργου στην Πλατεία Ωρολογίου και έγκριση κίνησης της σχετικής
διαδικασίας.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του τάφου διαρκούς χρήσης στον οποίο είναι ενταφιασμένη
η Κ. Καραναστάση & και δωρεάς χρηματικού ποσού στο τμήμα Φιλαρμονικής της ΚΕΠΑ.
στη μνήμη της.
Εγκριση της αριθ. 12/2010 απόφασης του Ν.Π. «Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας» περί αποδοχής
δωρεάς μηχανήματος οφθαλμολογικού ελέγχου.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης του κανονισμού χορήγησης αδειών σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 297/2010 απόφασης περί μείωσης τελών καθαριότητας &
φωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με αναπηρία,
πολυτέκνους κ.λ.π.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης
της διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης
της διαδικασίας εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 13ου θέματος «Έγκριση ή μη λύσης της
μίσθωσης δημοτικής έκτασης Τ.Δ. Καστανιάς και κίνησης της διαδικασίας εκ νέου
εκμίσθωσής της».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 14ου θέματος «Έγκριση ή μη λύση της
μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες και κίνησης της διαδικασίας εκ
νέου εκμίσθωσής του».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 15ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης
της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 17ου θέματος «Έγκριση ή μη οριστικής
ανταλλαγής τμήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Χριστοδούλου κ.λ.π. με τμήμα δημοτικής
έκτασης».
Απόρριψη αιτήματος Α.Τ.Ε. Bank και Ε.Α.Σ. Βέροιας για μείωση των δημοτικών τελών
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Α.Σ.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση καταρχήν τοποθέτησης stands δωρεάν διανομής εφημερίδων-περιοδικών τύπου
free press.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Π.Κ.Μ.
Έγκριση ονομασίας οδών, διόδων και πλατειών οικισμού Ξηρολιβάδου.
Εμμονή στην αριθ. 583/2009 απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής αιτήματος κατοίκων της οδού
Αγ. Ιερουσαλήμ για μετονομασία της & εν μέρει ανάκλησης της αριθ. 240/2009 απόφασης
Δ.Σ.
Eγκριση καταρχήν καθορισμού θέσης τοποθέτησης Μνημείου Βλάχων Ηρωϊδων στο Τ.Δ.
Κ. Βερμίου.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος του εθελοντή
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Σχολικού Τροχονόμου.
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
στον Σ. Κοτσιφύτη.
Έγκριση μείωσης οφειλόμενων ποσοτήτων ξυλείας και αντίστοιχων χρηματικών ποσών του
ξυλέμπορου-μισθωτή δημοτικού δάσους Καστανιάς Γ. Λαφάρα.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ε. Κοντογιαννίδου και Μ. Γεωργακάκη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων
ιδιοκτησίας Α. Βαλαβάνη.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους «Πρόστιμα ΚΟΚ»
του Δήμου.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους
2008 περί προστίμων ΚΟΚ και επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στο Βασίλειο Βρανά.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους
2008 περί προστίμων ΚΟΚ και επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Αντωνία
Κανουτά.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Permeti Entela.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίας Βαρβάρας» και
διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς
νερού από πηγές Λευκόπετρας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Ανακατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων φωτισμών».
Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της προμήθειας driver διαγραμματισμού και
μικροεξαρτημάτων και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση &
επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κ. Βερμίου (1η φάση)».
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκλήρωση εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου
και ταφή απορριμμάτων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικής
χαράς 1ης Συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή παιδικής
χαράς 5ης Συνοικίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Κατασκευή
τοιχείου-Ασφαλτόστρωση οδού Πυθίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση
πλατείας Κομνηνίου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου
αναψυχής στη Λευκόπετρα».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή
νεκροταφείου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου
ηρώου στην Αγ. Βαρβάρα».
Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για τη συμμετοχή του Δήμου στην
πρόσκληση 20.1 του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2010-2013».
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε προτάσεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σύναψης
αντιστοίχων μνημονίων συνεργασίας.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης της Πλ. Ωρολογίου στην USB Project Management O.E. για την
προσωρινή κατασκευή παγοδρομίου & χριστουγεννιάτικου χωριού.
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & ειδικής συνεργάτιδάς της Π. Θεολογίδου στη Λιέγη
Βελγίου στο ετήσιο συνέδριο του Urbact.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 341/07 απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (οδός
Ιεραρχών).
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 219β (οδός Βενιζέλου-Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη).
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 122 (οδός Αντ. Καμάρα-Παλαιά Μητρόπολη).
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στα
Ο.Τ. 493, 498, 501, 501α (περιοχή Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής).
Έγκριση σύστασης τοπικών ομάδων Στήριξης & Έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Urbact ΙΙ-Links και μετακίνησης συντονίστριας προγράμματος μετά της εκπροσώπου της
Ε.Δ.Α. (Π.Κ.Μ.) στο Freiberg Γερμανίας .
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (δημιουργία κυκλικών κόμβων).
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
Έγκριση λύσης της μίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Τ.Δ. Καστανιάς και κίνησης της
διαδικασίας εκ νέου εκμίσθωσής της.
Έγκριση λύσης της μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες και κίνησης
της διαδικασίας εκ νέου εκμίσθωσής του.
Έγκριση κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου.
Έγκριση οριστικής ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα ιδιοκτησίας Ι.
Χριστοδούλου κ.λ.π.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της Πλ. Δημαρχείου στον Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων Παιδιών με Δυσλεξία & Μαθησιακές δυσκολίες Ν. Ημαθίας για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στον
Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Α.Π.Θ. για τη
συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη
του Διαδικτύου».
Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Βέροιας με τον Δήμο Ούζιτσε Σερβίας και υπογραφής
του σχετικού Υπομνήματος Κατανόησης & Συνεργασίας 2010-2011.
Αποδοχή πρότασης Δήμου Ευρωπού Ν. Κιλκίς και έγκριση καταρχήν αδελφοποίησής του
με τον Δήμο Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 194/2010 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για
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την οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στον
Δήμο Βέροιας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης πολύτεκνης άστεγης οικογένειας ROM και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου «Αντίθεσις-Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας».
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και ψήφιση
πίστωσης.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 120/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση εξόδων μετάβασης συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νεολαία σε
δράση» και των συνοδών τους στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας και ψήφιση της
πίστωσης.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και
ψήφιση της πίστωσης.
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-7-2010 έως 318-2010.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της μερικής ανάκλησης απαλλοτρίωσης για τη βελτίωση του
τμήματος της Εθνικής Οδού Νότιας Περιφερειακής Βέροιας-παραλλαγή Νοσοκομείου από
Χ.Θ.0+000έως 3+379,21 Ν. Ημαθίας.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 32ου θέματος «Έγκριση ή μη άρσης
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
στο Ο.Τ. 670 (Μ. Μπότσαρη-Αθ. Διάκου)».
Έγκριση μη εφαρμογής άμεσα του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας σε σχέση με
ρυμοτομούμενο κτίσμα οικοδομής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 338 (Κουντουριώτου-Εγνατίας).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση της
στατικής επάρκειας του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών
οδού Φιλιππουπόλεως».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 250/2010 απόφασης περί εκτέλεσης με αυτεπιστασία του
έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ως προς τις ειδικότητες του έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Κρασπέδωση οδού Μ.Μπότσαρη» και
διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Αποπεράτωση οδού Δημοκρατίας» και
διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Βέροιας»
και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου
«Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου
Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου
του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
πλατείας και οδών Τ.Δ. Ξηρολιβάδου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
οδών Τ.Δ. Καστανιάς».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Ολοκλήρωση γηπεδικών εγκαταστάσεων Κουμαριάς».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
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του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδού Πτολεμαίων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών & κατάστασης γενομένων δαπανών
του έργου «Κατασκευή και μεταφορά φυτωρίου».
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου, διαχειριστικής
περιόδου 2009.
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δωρεάν τμημάτων πεζοδρομίων σε καταστηματάρχες
της πόλης για την υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Καταναλωτή».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2010.
Έγκριση ανάληψης υπό την αιγίδα του Δήμου του 20ου Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου (Σεμιναρίου) της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Μ. Ευφημιανίδου.
Αποδοχή εν μέρει αιτήματος της «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.».
Έγκριση καταρχήν ανταλλαγής τμημάτων ιδιοκτησίας Ι. Ταρατσίδη κ.λ.π. με δημοτικό
οικόπεδο.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 125/2008 απόφασης Δ.Σ. περί συγχώνευσης δημ. επιχειρήσεων και σύσταση νέας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο
Βέροιας Ν. Ημαθίας.
Έγκριση κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου «Εληά».
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων στον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το
Παιδί» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης-επικαιροποίησης της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 181/2010 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΑΝ.Α.Ε. και του Επιμελητηρίου Ν.
Ημαθίας.
Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ. 670 (Μύλος Ντάλη).
Έγκριση χορήγησης άδειας εγκατάστασης στον Α. Αβραμίδη για την διενέργεια
ερευνητικών εργασιών λατομείων μαρμάρου.
Έγκριση προγράμματος εορτασμού επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους
Τούρκους και κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Δήμο.
Έγκριση απόδοσης τιμητικών διακρίσεων & υποδοχής προσκεκλημένων επίσημων
αντιπροσωπειών αδελφών πόλεων και κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Ορισμός δικαιούχων υπαλλήλων και απόδοση επιδόματος για την απασχόλησή τους για την
εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
Έγκριση της αριθ. 25/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για
την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Έγκριση της αριθ. 25/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για
την υπογραφή σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Έγκριση της αριθ. 55/2010 απόφασης του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Βέροιας» περί εξουσιοδότησης του προέδρου του για την υπογραφή σύμβασης
έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ενεχυρίασης μετρητών.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 119/2007 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου του
Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου "Σχολική Επιτροπή 3ου
Νηπιαγωγείου-14ου Νηπιαγωγείου-3ου Δημοτικού-14ου Δημοτικού Βέροιας".
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Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 641/2008 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 134/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση της αριθ. 54/2010 απόφασης του Ν.Π. «Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Βέροιας»
περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έγκριση της αριθ. 59/2010 απόφασης του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Βέροιας» περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 20ου θέματος «Έγκριση ή μη αποφάσεων
Δ.Σ. Νομικών Προσώπων του Δήμου περί τροποποίησης των προϋπολογισμών τους, έτους
2010».
Έγκριση της αριθ. 15/2010 απόφασης του Ν.Π. «Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας» περί
τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έγκρισης απόφασης Ν.Π. του Δήμου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους
2010.
Έγκρισης απόφασης Ν.Π. του Δήμου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους
2010.
Αποδοχή γνωμοδοτήσεων νομικού συμβούλου και της επιτροπής διερεύνησης της
δυσλειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου.
Επικαιροποίηση της αριθ. 469/2005 απόφασης Δ.Σ. για έγκριση παραλαβής τελικής φάσης
της πολεοδομικής μελέτης «Επέκταση σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε. 18 του Γ.Π.Σ.
(περιοχή Εργοχωρίου)».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων
εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 249/2010 απόφασης περί εκτέλεσης με αυτεπιστασία του
έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» ως προς τις ειδικότητες του έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή δικτύων
ύδρευσης Αγ. Βαρβάρας- Α΄ Φάση».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Κάτω Βερμίου (Σέλι) Β΄ Φάση».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
κεντρικής οδού Ξηρολιβάδου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Φωτισμός και
ελαιοχρωματισμός Δικαστικού Κτηρίου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Εξωτερικός αγωγός Λαζοχώρι-Ταγαροχώρι-Κρεββατά».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού του έργου
«Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων (1η Φάση)».
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας μικρού απορριμματοφόρου προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ».
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Θες/νίκη και
ψήφιση της πίστωσης.
Αποδοχή αιτήματος της «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.».
Κατανομή των κοιν/στων δημοτικών χώρων για την προβολή των συνδυασμών κατά την
προεκλογική περίοδο των δημοτικών & περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010
και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους.
Αποδοχή όρων υλοποίησης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του
προγράμματος ‘Καλλικράτης’» και ανάληψη δέσμευσης του Δήμου για υλοποίησή του.
Έκδοση ψηφίσματος για την εκδημία της Μεγάλης Δωρήτριας του Δήμου Ελισάβετ
(Βούλα) Χατζίκου.
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Έγκριση της αριθ. 31/2010 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θ. Ζωγιοπούλου’» περί τροπ/σης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Έγκριση ή μη έκδοσης
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Φ. Τσαντεκίδη».
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2010.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Έγκριση ή μη απευθείας
εκμίσθωσης δημοτικής λατομικής έκτασης στη θέση ‘Καστρί΄Τ.Δ. Καστανιάς στον Γ.
Μπακρυνιώτη».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Έγκριση ή μη
παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου Ασωμάτων στον Αθλητικό Σύλλογο Τριποτάμου».
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στο Τοπικό Τμήμα Βέροιας του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
στον Μ. Ιακωβίδη
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 526/2010 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού συμβιβαστικά
τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Μ. Τσιαμήτρου κ.λ.π. και ψήφιση
πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων δημοτικών
εκτάσεων στην ιδιοκτησία των Ευάγγελου Παπαδόπουλου και Ευδοξίας Ιωαννίδου.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Στέφανου & Νικολάου Παυλίδη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Α. Αφεντουλίδη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μιχαήλ & Θεοφορίας Κινικλή.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Ε.
Κουμποθανάση και ψήφιση πίστωσης
Έγκριση παράτασης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης κτιρίων, μηχανολογικού
εξοπλισμού και επίπλων ιδιοκτησίας του Δήμου και κίνησης της διαδικασίας εκ νέου
ασφάλισής τους.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών".
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 118/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 126/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 126/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 128/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Εγκριση τροποποίησης της αριθ. 132/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 120/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση διόρθωσης οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2004 περί
«Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών.
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Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Εγκριση της αριθ. 11/2010 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας» περί
τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Έγκριση εξόδων μετάβασης Ειδ. Συνεργάτη Δημάρχου & εκπροσώπου Ε.Δ.Α. της Π.Κ.Μ.
στο Freiberg Γερμανίας και ψήφιση πιστώσεων.
Έγκριση εξόδων μετάβασης συμμετεχόντων στη δράση «Φίλοι πέρα από τα σύνορα» και
ψήφιση πιστώσεων.
Συναίνεση Δ.Σ. για την κατασκευή έργων βελτίωσης της Π.Ε.Ο. Βέροιας-Κοζάνης από την
«Ενεργειακή Πολυμύλου Α.Ε.
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την οδό
Βενιζέλου.
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης για την πλατεία Αγ.
Αντωνίου”.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών
οδού Φιλιππουπόλεως».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών
περιοχής Ηρακλέους».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς
νερού από πηγές Λευκόπετρας».
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της εργασίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων
και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας λεπίδας αποχιονισμού και επιστροφής των
εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας αλατοδιανομέα και επιστροφής των
εγγυητικών επιστολών.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας αυτοκινούμενης σκούπας.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας αυτοκινούμενης σκούπας χωρητικότητας
0,7 κ.μ.
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας αυτοκινούμενης σκούπας χωρητικότητας
1,8 κ.μ..
Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της προμήθειας ενός εκχιονιστικού μηχανήματος
του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας ενός χορτοκοπτικού μηχανήματος.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού
αγωγού ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενή στο Δ.Δ. Γεωργιανών».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικής
οδού Καστανιάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης στήριξης
πύργου Πλατείας Ωρολογίου».
" Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο
πηγών Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση μονοπατιών και
σκαλοπατιών Τ.Δ.Κ. Βερμίου-Ξηρολιβάδου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
εορταστικού φωτισμού πόλης και Τοπ. Διαμερισμάτων (Έργα υποδομής εορταστικού
φωτισμού)».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών
δρόμων Βέροιας & Δ.Δ.».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Μεταφορά κλιματιστικών στον
αύλειο χώρο του Δημαρχείου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Μεταφορά κλιματιστικών στον αύλειο χώρο του
Δημαρχείου».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αναβάθμιση
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ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξηασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών».
Εκδοση ψηφίσματος για την εκδημία του μεγάλου Δωρητή του Δήμου Εμμανουήλ
Κούσιου.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την
αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2010 των δημοτικών υπηρεσιών.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ε. Χασιούρα.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού
του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Κουμαριάς».
Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων και καταρτισμός όρων εκμίσθωσης.
Αναβολή συζήτηση και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Επί αιτήματος
Γ.Μπακρυνιώτη για απευθείας μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Καστρί» Τ.Δ.
Καστανιάς».
Έγκριση συμπλήρωσης της αριθ. 705/2009 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού νέου χώρου
λειτουργίας Β΄ Λαϊκής Αγοράς στα όρια του Δήμου και έγκριση ανάκλησης των αριθ.
635/2007 & 715/07 (εν μέρει) αποφάσεων Δ.Σ., με τον καθορισμό ανώτατου αριθμού
αδειών.
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, προϋπολογισμού & τεχνικού
προγράμματος Δήμου, έτους 2010.
Έγκριση μετονομασίας της οδού Ρωσσοπροσφύγων σε «Εμμανουήλ Κούσιου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Καθορισμός χρήσεων
ακινήτου δωρεάς Βούλας Χατζίκου».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ου θέματος «Ορισμός εκπροσώπου
του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ‘Παναγία Σουμελά’».
Απόρριψη ενστάσεων Α. Μπιντιβάνου κ.λ.π. κατά της αριθ. 454/2010 απόφασης Δ.Σ. για
κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ.67β.
Απόρριψη ενστάσεων Δ. Σιμωτά κ.λ.π. κατά της αριθ. 455/2010 απόφασης Δ.Σ. για κίνηση
διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στα Ο.Τ.52δ
- Ο.Τ.38α - Ο.Τ.38γ.
Αποδοχή ενστάσεων Ι. Πουταχίδη κ.λ.π. και ανάκληση της αριθ. 540/2010 απόφασης Δ.Σ.
για κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας
στο Ο.Τ. 556.
Απόρριψη ένστασης Α. Κατηνά κατά της αριθ. 629/2010 απόφαση Δ.Σ. για κίνηση
διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο Ο.Τ.
219β.
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στο
Ο.Τ. 499 (περιοχή Αγ. Παρασκευής).
Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Βέροιας στα
Ο.Τ. 388, 389, 392, 395, 408α, 408β, 410, 411 (οδός Φωκίωνος).
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-Αιολικό πάρκο (ΑΣΠΗΕ)-ισχύος 36 Mwe, της εταιρείας
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.».
Γνωμοδότηση Δ.Σ. υπέρ της επιβολής περιοριστικών μέτρων (απαγόρευση) βοσκής σε
υλοτομητέες συστάδες δημοτικού δάσους Καστανιάς.
Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών Έργων
«Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δ. Αφεντούλη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Γ.
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Μπεκιαρίδη και ψήφιση πίστωσης.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Εμμανουήλ & Κων/νου Μαρκάκη.
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Σ. Πράπα.
Έγκριση της αριθ. 61/2010 απόφασης του Ν.Π. «Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Βέροιας» περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2010.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 120/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 135/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 119/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 140/2007 απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους
Σχολικής Επιτροπής.
Έγκριση επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στον Γ. Τζιάκα.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 31ου θέματος περί έγκρισης ή μη
διαγραφής οφειλών (τέλος 2%) από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 31ου θέματος περί έγκρισης ή μη
διαγραφής οφειλών (μισθώματα από Αστικά Ακίνητα) από χρηματικούς καταλόγους του
Δήμου.
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και των εξόδων μετάβασης του αντιδημάρχου στην Αθήνα
και ψήφιση της πίστωσης.
Έγκριση εξόδων μετάβασης Δημάρχου & Ειδ. Συνεργάτη στη Λιέγη και ψήφιση
πιστώσεων.
Ορισμός μελών και σύσταση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
ακινήτων των πρώην Δήμων Μακεδονίδος, Βεργίνας, Απ. Παύλου, Δοβρά.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποξήλωση &
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο 4ο Δημ. Σχ. Βέροιας (Υποέργο:
Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων)».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 37ου θέματος «Κατασκευή Γέφυρας
Κούσιου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών
περιοχής Ηρακλέους».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης
οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών
Παπάγου, Πιερίων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διάνοιξη-κατασκευή τοιχείου- ασφαλτόστρωση οδού Πυθίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Ανακατασκευή νεκροταφείου Βέροιας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση πλατείας και
οδών Δ.Δ.Ξηρολιβάδου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Δ.Δ.Καστανιάς».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων οδών Φιλιππουπόλεως και Βάρνας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου ηρώου στην Αγ.Βαρβάρα».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ταφής απορριμμάτων».
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση
περιφερειακής οδού Γεωργιανών».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού
δρόμου προς Καλίγκα».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Κρασπέδωση-Ασφαλτόστρωση οδού Πολυτεχνείου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Πλακόστρωση-Πεζοδρόμηση οδών 5ης -6ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών Δ.Δ. Αμμου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Κατασκευή τοιχείων σκάλας οδών Προύσσης- Σμύρνης».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Κρασπέδωση-Ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων Τριποτάμου-Κομνηνίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Κρασπέδωση-Ασφαλτόστρωση οδού Κ. Ρωμαίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Κομνηνίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη Λευκόπετρα».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Συντήρηση υδραγωγείων Δ.Δ.».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Κατασκευή και μεταφορά φυτωρίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς 6ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Κρασπεδώσεις-πλακοστρώσεις οδών 11ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών 1ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών 3ης συνοικίας».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών 5ης συνοικίας».
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και κατάστασης γενομένων δαπανών του
έργου «Κατασκευή γραμματοθυρίδων Τριποτάμου».
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και κατάστασης γενομένων δαπανών του
έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Σελίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Κρασπέδωση οδού Πτολεμαίων».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και κατάστασης γενομένων
δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση γηπεδικών εγκαταστάσεων Κουμαριάς».
Έγκριση πρακτικού παραλαβής της προμήθειας καυσίμων και επιστροφής των εγγυητικών
επιστολών.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Κατασκευή τοιχίου-κρασπέδωση-πλακόστρωση οδού Άμμου-Αγ. Βαρβάρας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
γηπέδου μπάσκετ Μ. Σάντας».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση
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οδών πόλης».
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση
εργασιών οδού Φιλιππουπόλεως».
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κρασπέδωση οδών
περιοχής Ηρακλέους».

