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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας

2

Έγκριση της αριθ. 188/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί
κατάρτισης και ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μακροχωρίου και 7ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας του παραπάνω Ν.Π.
Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ. Βέροιας, έτους 2021.
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας
Έγκριση υπογραφής της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων και εξουσιοδότησης του
Δημάρχου.
Έγκριση α) υποβολής αιτήματος στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δύο καταστημάτων του οικισμού
εργατικών κατοικιών ΒΕΡΟΙΑ ΙΙ, β) ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της
Δημοτικής Αγοράς Βέροιας από κοινού στο «Σωματείο Τουριστικών Γραφείων και
Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν.Ημαθίας – Ο Μέγας Αλέξανδρος» και στον
«Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας», β) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 232/2019 απόφασης του
Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε συστάδες που
θα υλοτομηθούν στο συνιδιόκτητο δάσος «Μικρού Μερά» για την περίοδο 2021-2022
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Ι.Σιδηρόπουλου κλπ. εφάπαξ ή σε δόσεις
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Β.Κοράβου κλπ. εφάπαξ ή σε δόσεις.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 293/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί γνωμοδότησης
του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 20212022.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ),
ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Κοινότητας με τους
αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση
δημοτικών ακινήτων
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή
διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την
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εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής οικοπέδου του υπ’ αριθ. Ο.Τ. 9 της Κοινότητας
Αγίας Μαρίνας
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βιοκλιματική
αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ου, 8ου και 12ου δημοτικών Σχολείων και 2ου Γυμνασίου
Δήμου Βέροιας)»
Έγκριση της ΑΜ 1/2021 οικονομοτεχνικής μελέτης εφαρμογής του έργου «Κατασκευή
ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του
Δήμου Βέροιας»
Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου
Θέση σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας
οικονομικά αδύναμης δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών
Γεύσεων».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 636/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την
αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.
69/2013 απόφασής του
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Έγκριση α) αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης της πράξης
«Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο
ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης α) του υπ’ αριθ. 167 αγροτεμαχίου του
οικισμού Ταγαροχωρίου και β) χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου στο
Αεραθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ».
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς
Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2020
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Βέροιας
Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και του αναπληρωτή του, ως
εκπρόσωπος-διαχειριστής e-banking
Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 20 του άρθρου 59 του
ν.4497/2017
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας,
επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της
επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση
βλαβών τσιμενταυλάκων Τ.Κ. Πατρίδας)»
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Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοιχίου
στην οδό Αγαμέμνονος)»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου
Βέροιας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην Κοινότητα Καστανιάς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Απ.Παύλου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Βεργίνας (2018)»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε Απ.Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε
Μακεδονίδος (2018)»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στο κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δοβρά»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή τοιχίου επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας»
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για
ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Κοινοτήτων Καστανιάς και Τριποτάμου για το
έτος 2021
Αποδοχή προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και Ι.Γερουλίδη
Έγκριση παροχής α) εξόδων φιλοξενίας και β) οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά
αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021
Έγκριση α) προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Δήμου Βέροιας έτους 2021,
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων του
έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» και
β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης α) του υπογείου χώρου στάθμευσης της
Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) του υπαιθρίου χώρου στάθμευσης επί των οδών
Θερμοπυλών και Δημοσθένους της πόλης Βέροιας
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης
υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 148 αγροτεμαχίου του
οικισμού Λαζοχωρίου της Κοινότητας Βέροιας
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Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Έγκριση ή μη κίνησης
διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1246 αγροτεμαχίου της Κοινότητας
Βέροιας»
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία
ΟΛΓΑΝΟΣ στην Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων
συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη
δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους
δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2021)
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας»
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 79/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας
οικονομικά αδύναμου δημότη
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 317/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 318/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και καθαριότητας
οικονομικά αδύναμου δημότη
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 373/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης
δημότισσας
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 374/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης
δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο
και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Έγκριση έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της
Κοινότητας Βέροιας
Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για την Ίδρυση Ποντιακού Μουσείου και Κέντρου
Ποντιακών Μελετών και Ερευνών
Επί πρότασης του δημοτικού συμβούλου Παύλου Παυλίδη, επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ», για την αποστολή συγχαρητήριας επιστολής στον
Πρωθυπουργό για τη σθεναρή στάση του Υπουργού Εξωτερικών κατά τις πρόσφατες
συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εξαίρεση των έργων του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας από
την υπ’ αριθ. 6302/8-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών
Έγκριση χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού
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προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Έγκριση ή μη α)
συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην ενεργειακή κοινότητα με την επωνυμία
«Ενεργειακή κοινότητα περιορισμένης ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ» και β) ορισμού
εκπροσώπου».
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους
2021-2022
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε
Κοινότητες του Δήμου Βέροιας
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αγροτικός Αστέρας Αγίας
Βαρβάρας»
Έγκριση σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και
παγετού
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Σταθμός
Βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία, υποκατηγορίας Α2–Ομάδα 12η,
με κωδική ονομασία «ΑΡΑΠΗΣ» της εταιρίας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ. 60β της πόλης
της Βέροιας
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή
κυκλικών κόμβων»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγράμμιση
οδών και διαβάσεων»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κ.Βερμίου»
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ.
701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας»
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της
μελέτης «Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών Δήμου Βέροιας»
και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων
(Γεωτεχνική)»
Παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Φιλανθρωπικό Μη
Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της
Άνοιξης»
Παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος
Μακροχωρίου στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΤΟ Ημαθίας)
Έγκριση κοπής τριών (3) ατόμων κυπαρισσοειδούς (αριζόνα) στον συνοικισμό
Πανοράματος
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 282/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης και ταφής
οικονομικά αδύναμου δημότη
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 212/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων διακομιδής, κηδείας και τέλους
ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 256/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής
οικονομικού βοηθήματος για την καταβολή εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου
δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
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Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων της
Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ)
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021
Έγκριση α) έκτακτης επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ.) «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας και
β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την εγγραφή της στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2021
Έγκριση καταρχήν τέλεσης των πολιτικών γάμων στον Δήμο Βέροιας, χωρίς την
καταβολή του αντιστοίχου τέλους, κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους
Έγκριση καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου
Βέροιας
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 227/2020 απόφασης του Δ.Σ. και β) συναίνεσης
για τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την παραλαβή προϊόντων και τη διάθεσή τους μέσω του
Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Έγκριση ή μη α) κατάργηση υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης
λογισμικού ΚΕΠ Υγείας, β) σύναψη σύμβασης για την αναβάθμιση του λογισμικού
συστήματος, γ) δέσμευσης του Δ.Σ για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου
επομένων ετών πίστωσης για τη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και δ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη
δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους
δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2021)
Έγκριση καταρχήν απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2367 αγροτεμαχίου
της Κοινότητας Βέροιας
Έγκριση καταρχήν διοργάνωσης Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας στον Δήμο
Βέροιας
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στους κ.κ.
Παναγιώτη και Πέτρο Κουκουτσίδη
Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Μακροχωρίου»
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο 2ετούς
διάρκειας για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της
Δημοτικής περιουσίας στο κτηματολόγιο» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής
της
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αστικής
κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή
του γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) στην οδό Άρεως του Δήμου Βέροιας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.
(2018)»
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή
μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου»
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
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στον Γεώργιο Δούλου
Έγκριση κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσοειδούς κι ενός (1) ατόμου πλατάνου στην
Κοινότητα Ριζωμάτων
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο
Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «118 ου
Φεστιβάλ των Ρόδων»
Αποδοχή αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης για τη φιλοτέχνηση κοινοχρήστου χώρου από μαθητές του
Θέση σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενου οχήματος αποσκευών του Δήμου και
εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
Παραχώρηση χρήσης της οδού Ελιάς στο σωματείο «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα»
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.)
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας και ταφής
οικονομικά αδύναμης δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής
εξέτασης, κηδείας και ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας
Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Πανημαθιακός Σύλλογος
ΚΑΡΑΤΕ Βέροιας»
Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021
Αποδοχή εισήγησης Ο.Ε. επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (Α΄ Τρίμηνο 2021).
Έγκριση αγοράς από τον Δήμο Βέροιας, στο ποσοστό που του αναλογεί, των μετοχών
των πρώην Ε.Α.Σ. Βέροιας, Νάουσας Αλεξάνδρειας, στην εταιρία με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.»
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 641/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την
αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Θ.Τσαντεκίδη κλπ. σε δόσεις
Έγκριση α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου στον όροφο του δημοτικού
κτιρίου Αναστασίου Μπέκα, στην Εταιρία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού
Ν.Ημαθίας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) τροποποίησης της αριθ. 109/2006 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης
συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο
Πόλεων με Ποτάμια», β) εξουσιοδότησης του δημάρχου και γ) ορισμός εκπροσώπου
του Δήμου ως τακτικού μέλους στη Γενική Συνέλευση
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την
αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των
παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας»
Έγκριση εκποίησης άχρηστου μεταλλικού υλικού (scrap) από δημοτικά ακίνητα
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Α΄θμια Επιτροπή
Αμπελοοινικών Θεμάτων
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Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάστασηαποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάστασηαποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά,
Δ.Ε. Μακεδονίδος»
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ»
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Όμιλος Κλασικού
Αθλητισμού Βικέλας Βέροιας»
Έγκριση κοπής δύο (2) ατόμων πεύκου, δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και έξι (6) ατόμων
κυπαρισσιού στον αύλειο χώρο του δημοτικού καταστήματος Λυκογιάννης
Έγκριση κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου
Παλατιτσίων
Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στο Σωματείο Μόνιμων και
Συμβασιούχων στα Κ.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας
Παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου στον Γυναικείο
Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Βέροια»
Έγκριση εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της Κοινότητας
Τριλόφου.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας πολιτισμού
«ΔΡΕΖΙΝΑ».
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) στο Δημοτικό Σχολείο
Βεργίνας Παλατιτσίων.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας
Εκπ/σης.
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 188/2015 (Ορθή Επανάληψη)
απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων
Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ.2367 αγροτεμαχίου της
Κοινότητας Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότητης του
Δημάρχου.
Έγκριση α) παράτασης της εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου Βέροιας και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον
Φ.Σισμανίδη.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2022.
Έγκριση σχεδίου ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους
προστασίας από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 54 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Βέροιας στην περιοχή Κρεββατά.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 82, 83 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του
αγροκτήματος Πατρίδας.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 652ζ εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Κουλούρας.
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Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου
Βέροιας».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική
οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών
και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε.
Μακεδονίδος».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση
κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας».
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Β.Χριστοφορίδη.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς στην Κομουνιστική Νεολαία Ελλάδας
(Κ.Ν.Ε.).
Έγκριση απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητευομένων και
σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.ΕΠΑ.Σ.) και καθορισμός του αριθμού τους, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 665 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Διαβατού.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς στο αθλητικό σωματείο «OFF ROAD
TEAM».
Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτίσματος στο Ο.Τ. 91 της
πόλης Βέροιας.
Έγκριση απευθείας αγοράς της υπ’ αριθ. 6 ιδιοκτησίας της πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ.
270Α της πόλης Βέροιας.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Καθορισμός του ελαχίστου περιεχομένου της από τον νόμο προβλεπόμενης σχετικής
προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
Έγκριση α) τροποποίησης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δ.Βέροιας και της
εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και του
παραρτήματος αυτής και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της οριοθέτησης των ρεμάτων Διώρυγας 66 και
ποταμού Λουδία στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’
αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 169/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δωρεάν
παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 463 στο Σύλλογο Κοινωνικής
Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
γηπέδου Τριποτάμου».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα Δήμου
Βέροιας».
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση
αγροτικών δρόμων».
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 328 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Μακροχωρίου.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 988, 989, 990, 1013 εκτός σχεδίου
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γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 279, 280 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια
του αγροκτήματος Μακροχωρίου.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 792, 793 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια
του αγροκτήματος Μακροχωρίου.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής
εξέτασης, κηδείας και ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Αγίων Αναργύρων στο 3ο Σύστημα Προσκόπων
Βέροιας.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην πρωτοβουλία της ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας για την ενίσχυση πυρόπληκτων Δήμων και β) καθορισμού του ποσού
συμμετοχής.
Έγκριση α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου
«Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο
στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και β) εξουσιοδότησης
του Δημάρχου.
Έγκριση α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου
«Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό
αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’
αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
Έγκριση τροποποίησης-μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ.436/2012 απόφασης του Δ.Σ,
περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτηρίου της δωρεάς Βούλας
Χατζήκου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν.Ημαθίας και στο Λύκειο
Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας.
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων
συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια όλων των σχολικών
μονάδων του Δήμου Βέροιας.
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη
δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους
δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2021).
Αποδοχή εισήγησης Ο.Ε. επί της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2021, για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 30/6/2021 (Β΄ Τρίμηνο 2021).
Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με
την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.
Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 10β του δημοτικού δάσους
Καστανιάς.
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε
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υλοτομηθείσες συστάδες του συνιδιόκτητου δάσους Καρά Τσαΐρ, κατά την περίοδο
ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης.
Έγκριση προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα
της πόλης» του αδελφοποιημένου Δήμου Ούζιτσε Σερβίας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αετοί Βέροιας
Καλαθοσφαιρικό Σωματείο».
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Ελιάς στον Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αυτοκινήτου
Βέροιας.
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δ.Φωτόπουλο.
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων στο Κίνημα Αλλαγής.
Επί πρότασης του δημοτικού συμβούλου Γ.Μελιόπουλου για τη συζήτηση θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης.
Έγκριση απευθείας αγοράς τμήματος οικοπέδου στο Ο.Τ. 487Α της πόλης Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του
Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα μετάφρασης των Οθωμανικών
Κωδίκων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Ημαθίας.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης
προσωρινής ανάληψης των υποχρεώσεων της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ
Ζωγιοπούλου», από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
Αποδοχή ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την υλοποίηση της πρότασης «Ωρίμανση μελετών
Δήμου Βέροιας», η οποία είναι ενταγμένη στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
Έγκριση ρύθμισης οφειλής του Δήμου Βέροιας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε δόσεις.
Έγκριση ονομασίας ανώνυμης οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Καστελλορίζου.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της «Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τροποποίησης-ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου
μαρμάρου, έκτασης 73.282,36 τ.μ., καθώς και συνοδών εγκαταστάσεων διαχείρισης
εξορυκτικών αποβλήτων και θραύσης αδρανών υλικών, στην θέση «Ξυλάλογο» της
περιοχής Ξηρολίβαδο της Δ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Βέροιας, Π.Ε.Ημαθίας».
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της
Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων
με Λίμνες».
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού
Κυψέλης Δήμου Βέροιας».
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση
ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής του Δήμου Βέροιας».
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αρδευτικό δίκτυο
οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
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«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου
Βέροιας».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 860 και 861 εκτός σχεδίου
γεωτεμάχια του αγροκτήματος Βέροιας.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 470 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Τριλόφου.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1613 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Βέροιας.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 32 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Βέροιας.
Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης.
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γ.Γιακουμόπουλο.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος
Ρωμαίος».
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
Έγκριση προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Εργαστήριο Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Έγκριση α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών
χώρων Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη διακοπή χρηματοδότησης του Προγράμματος
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)
Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε ιδιώτες.
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Σύλλογο Κοινωνικής
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ».
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
Μη αναπροσαρμογή α) του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του
Δήμου και β) του τέλους χρήσης των θέσεων στην Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας
Ριζωμάτων.
Μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κλπ.
Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης.
Μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης.
Μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και του τέλους εισόδου οχημάτων στο
Πεζοδρομημένο Εμπορικό Κέντρο.
Μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής.
Εν μέρει αναπροσαρμογή του τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας
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Μη αναπροσαρμογή του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση οριστικής ανταλλαγής οικοπέδου στο Ο.Τ. 349 με οικόπεδα ιδιοκτησίας
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωσης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων στον Δασικό Συνεταιρισμό
Εργασίας «ΟΡΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
Παραλαβή της τελικής φάσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης
στην Π.Ε. 2 του Γ.Π.Σ. (οδός Δημοσθένους).
Έγκριση έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Παραρτήματος
ΡΟΜΑ της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας».
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στη Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ
Ημαθίας
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας
Έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του
Δ.Βέροιας
Έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του
Δ.Βέροιας.
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Βέροιας ετών 2021-2023.
Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια των γενικών
απογραφών κτηρίων, πληθυσμού και κατοικιών 2021
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
σχολικού έτους 2022-2023
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
σχολικού έτους 2022-2023.
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη
δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους
δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2021)
Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές
δαπάνες-θέρμανση
Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας προς το Ελληνικό Δημόσιο
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη
δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του υπ’ αριθ. 7 οικοπέδου του Ο.Τ. 2 της
Δημοτικής Κοινότητας Μετοχίου
Έγκριση α) υπογραφής συμφωνητικού λύσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
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Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
«Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας»
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
«Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,4 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΗ
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ»
Έγκριση α) εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης υπολειμμάτων ξύλου, κατόπιν
συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισής τους και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από πλημμύρες
Μη εφαρμογή άμεσα ρυμοτομικού σχεδίου πόλης και χορήγηση άδειας εκτέλεσης
εργασιών μικρής κλίμακας στον Γ. Λαζό για το ακίνητό του που βρίσκεται σε χώρο
πρασίνου.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας τμήματος
του υπ’ αριθ. 988 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου
Αποδοχή αιτήματος της Φιλοζωικής Γερμανικής Οργάνωσης Tierinsel – Umut Evi
e.V. για την εθελοντική παροχή εργασιών στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδεσπότων Ζώων
Βέροιας
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού
γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαιθρίου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της
πόλης της Βέροιας» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή
τοιχείων αντιστήριξης»
Αποδοχή προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που
δεν έχουν αξία του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης
Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης
Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Κάτου
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Δ.Τζίμπουλα
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής
περιόδου 2020
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2022.
Έγκριση α) καταβολής και β) καθορισμός του ύψους των εξόδων παράστασης του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ».
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’
αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ),
ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
Ορισμός α) εκπροσώπου του Δήμου και β) υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας και
του αναπληρωτή του, ως χρήστη της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της
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Ελλάδος.
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή
διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας με
τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση
δημοτικών ακινήτων
Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοτομίας δημοτικών αλσών για την καταπολέμηση
προσβολών από φλοιοφάγα έντομα
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ»
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

