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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας»
«Εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας»
«Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας»
«Εκλογή 4 τακτικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής».
«Εκλογή 4 αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής».
«Καθορισμός θητείας αντιδημάρχων Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου κ. Ε.Λελεκάκη στην
Αθήνα ».
«Έγκριση μετακίνησης του προέδρου του .Σ και των δημ. συμβούλων κ. κ.
Ε.Παναγιωτίδη, Γ.Χιονίδη και Π.Αγαθαγγελίδη στην Αθήνα ».
«Ορισμός μέλους διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης Τοπικής
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και τροποποίηση της υπ’ αρίθ. 11/95 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Αντωνία
Παντή».
«Έγκριση αναπομπής του 2ου θέματος «Επί εγγράφου Ιονικής Τραπέζης υποκαταστήματος Βεροίας, σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Δημητρίου
Ηλιάδη» στο Σ.Σ της 6ης Συνοικίας».
«Ορισμός μελών επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου ».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου
σταυλισμού ζώων».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή
απομάκρυνσης εκτρεφομένων ζώων».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Α΄/θμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π. ».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Β΄/θμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π. ».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή
γνωμοδότησης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».
«Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις επιτροπές γνωμοδότησης νέων γεωργών».
«Ορισμός τριών δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές
παραλαβής προμηθειών».
«Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 300.000 δρχ.».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή
παραλαβής έργων πάνω από 300.000 δρχ. ».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή
παραλαβής προμηθειών υλικών που ενσωματώνονται σε έργα».
«Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών του Δήμου ».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και εκπροσώπων συνοικιών του Δήμου με τους
αναπληρωτές τους για την επιτροπή οριστικών διανομών Βέροιας».
«Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή
εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων».
«Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή
επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο στοιχείων
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για την απόδοση τελών παρεπιδημούντων και τέλους 5% ».
«Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή
κρίσεως αυθαιρέτων κατασκευών του άρθρου 17 του Ν. 1337/83».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της
επιτροπής εξατομίκευσης ζημιών».
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου
δηλώσεων καλλιέργειας βαμβακιού».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 21ου θέματος «Σφράγιση ή μη καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δέσποινας Ζέρβα» ».
«Έγκριση της αρ. 82/96 απόφασης .Σ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων για τους υδραυλικούς της
ΔΕΥΑΒ» ».
«Καθορισμός τιμής οικοπέδων σε νεοενταχθείσες περιοχές στο σχέδιο πόλης Βέροιας για
τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. ».
«Καθορισμός τιμής για τα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα και τα ακίνητα των συν/σμών
του Δήμου για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και απόδοση λογ/σμού του έργου
«Πεζοδρόμηση οδού Κλεισθένους» ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και απόδοση λογ/σμού του έργου
«Πλακόστρωση - Κρασπέδωση Λ.Στρατού» ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια - τοποθέτηση
εορταστικού φωτισμού» ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση - επέκταση
τηλεφωνικού κέντρου» ».
«Έγκριση ασφάλισης και ανανέωσης ασφάλειας των αυτοκινήτων, μηχανημάτων και
δικύκλων του Δήμου στην ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» Δήμου Βέροιας ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Τεχνικών Εργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» » Δήμου Βέροιας ».
«Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης
«Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ» Δήμου Βέροιας».
«Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός Θεανώς Ζωγιοπούλου ».
«Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Δήμου Βέροιας» ».
«Ορισμός προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας».
«Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
«Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα δίκαια αιτήματα των αγροτών».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Θέση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την υπ’ αρίθ. 154/22-12-1996 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου»
«Αποδοχή αίτησης Νανάς Γιαννακίδου για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
«Αποδοχή αιτήματος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας για λύση μίσθωσης
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καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Βέροιας».
«Έγκριση αναστολής οικοδομικών εργασιών στα Ο.Τ 436, 438, 439α, 439β και 440».
«Έγκριση αναπομπής του 4ου θέματος «Αίτηση των Μαρίας Μαυροματίδου και
Μαριάνθης συζ. Αντ. Στράλη για μετατόπιση περιπτέρου» στο Σ.Σ της 1ης Συνοικίας».
«Έγκριση της υπ’ αρίθ. 17/96 απόφασης του Σ.Σ της 1ης Συνοικίας για απόρριψη της
αίτησης Ελευθερίας Χας Δημητρίου Μπαντή για καθορισμό θέσης τοποθέτησης του
περιπτέρου της».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 162/94 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στους
Σταύρο και Ελένη Θεοδωρίδη».
«Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο
Ο.Τ 430, 429 και 432».
«Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγισης κατ/τος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Γεωργίου Νεοφυτίδη».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 10ο θέματος «Σφράγιση ή μη κατ/τος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παύλου Παυλίδη».
«Έγκριση μη σφράγισης κατ/τος του Αθανασίου Στραβέλλα».
«Έγκριση μη σφράγισης κατ/τος της Στέλλας Τούσα».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 13ου θέματος «Σφράγιση ή μη κατ/τος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Κωνσταντίνου Χουρσουζίδη»».
«Έγκριση διαγραφής από τον Γ΄ χρηματικό κατάλογο μέρους βεβαιωθέντος ποσού
οικονομικού έτους 1992 και ολοκλήρου του βεβαιώθεντος ποσού οικονομ. έτους 1993
«περί προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών».
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση λογ/σμών δημοσίων δαπανών».
«Ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί στην εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ για τη φροντίδα παιδιών
και οικογενειών στην αρρώστια και στο θάνατο» ».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 598/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 600/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 617/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 616/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 611/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διάνοιξη - Κρασπέδωση Ασφαλτόστρωση οδού Πιερίων» ».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτισμού πάρκων και
παιδικών χαρών» με αυτεπιστασία» .
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δικτύου φωτισμού πόλης και συνοικισμών»
με αυτεπιστασία» .
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με αυτεπιστασία» .
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος» ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας « δύο
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» ».
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Φορτηγού αυτοκινήτου»
και επιστροφής εγγυητικών επιστολών».
«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Αυτοκινούμενης
σκούπας» και επιστροφής εγγυητικών επιστολών».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 24ου θέματος «Εκδοση ή μη
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πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χρήστου Καλομενίδη από κοιν/στη
δημοτική έκταση»».
«Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων έτους 1995 της δημοτικής επιχείρησης
«Τοπικής Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων έτους 1995 της δημοτικής επιχείρησης
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων έτους 1995 της δημοτικής επιχείρησης
«Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου Γ΄ Τριμήνου 1996 για εργασίες και προμήθειες».
«Έγκριση μετακίνησης και εξόδων μετάβασης του Δημάρχου και δημ. συμβούλου στην
Αθήνα και καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσής τους».
«Έγκριση εξόδων μετάβασης του Προέδρου του .Σ κ. Κων/νου Ασλάνογλου,
καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης ».
«Έγκριση εξόδων μετάβασης δημοτικών συμβούλων και καθορισμός ημερήσιας
αποζημίωσης».
«Καθορισμός ημερήσιας αποζ/σης του Δημάρχου, έγκριση εξόδων διανυκτέρευσης του
Δημάρχου και του δημ. συμβούλου κ. Κων/νου Βαφείδη και ψήφιση των σχετικών
πιστώσεων».
«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για αποστολή επιστολής στα Μ.Μ.Ε και έκδοση
ψηφίσματος σχετικά με τις κυνομαχίες».
«Εκφραση αγωνίας και ευχής του ΔΣ για την απεργία των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπαίδευσης».
«Έγκριση μετάβασης 4μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου στην Πάρο».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η Γενική Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας που
διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ν. Ημαθίας».
«Επιβεβαίωση χειρισμών Δημάρχου, .Σ και του .Σ της ΔΕΤΟΠΟΚΑ σχετικά με το
θέμα των Οικολόγων»
«Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπ’ αριθ. 154/22-12-96 απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρούμενη υποβάθμιση του θεσμού της
Νομαρχιακής Αυτ/σης».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθ. 198/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
σχετικά, με τον Κανονισμό Καθαριότητας».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση
Ευθυμίας Γιαννοπούλου για εξόφληση οφειλής της προς το Δήμο με δόσεις» ».
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής της Κατίνας Γιαννοπούλου προς το Δήμο με δόσεις».
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων Χρήστου Δημάκου προς το Δήμο με δόσεις».
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«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Χάρη και Σταύρου Ιωσηφίδη προς το Δήμο με δόσεις».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Αίτηση Γεωργίου
Μισοκεφάλου για καθορισμό συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης της
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του» ».
«Έγκριση απόδοσης ποσού δρχ. 45.495 στον Κων/νο Ξυδόπουλο».
«Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης της απαλλοτριούμενης
ιδιοκτησίας Ιερόθεου Ραφαηλίδη και συμψηφισμός του
προκύπτοντος ποσού με το ποσό που οφείλει η ιδιοκτησία του από εισφορά σε χρήμα»
«Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Το προσωπικό των ΟΤΑ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών νεκροταφείων» ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Τοποθέτηση θέρμανσης στο Ι.Ε.Κ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Κατεδαφίσεις ρυμοτομουμένων κτισμάτων» ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση - επισκευή τσιμεντοστρωμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών» ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων» ».
«Απόδοση λογ/σμού του έργου «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών συνοικισμών»
«Έγκριση ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ακαταμαχήτου».
«Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης προς τιμήν του πεζογράφου Αντωνίου
Σαμαράκη».
«Ορισμός μελών επιτροπής διοίκησης δημοτικού γυμναστηρίου Βέροιας (Μπάσκετ
Εληάς)».
«Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π. 5/86 για το Δήμο
Βέροιας και την περιφέρειά του ».
«Έγκριση 1ου (τακτοποιητικού) συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Στέγαστρο Επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Μέσης» ».
«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαμόρφωση - Διαπλάτυνση
στη συμβολή Κουντουριώτη και Κυδωνοχωρίου».
«Έγκριση 1ου (τακτοποιητικού) συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση
χώρου πρασίνου κ.λ.π. στην οδό Καπετανίδη» ».
«Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο SANTAREM της Πορτογαλίας».
«Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στο εξωτερικό».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Γνωμοδότηση για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής
Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας».
«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και καθορισμός ημερήσιας
αποζημίωσης».
«Έγκριση ανανέωσης της εγγραφής του Δήμου στην περιβαλλοντική οργάνωση
EYROPA NOSTRA και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 233 ».
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ 219α ».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον Πρόεδρο της Πολιτικής Ανοιξης κ. Αντώνη
Σαμαρά για να παραστεί στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στη Βέροια».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκδήλωση αποκαλυπτηρίων αφιερωματικής πλάκας
στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας και κάλυψη των σχετικών δαπανών».
«Έγκριση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στις πόλεις Καζανλάκ και Στάρα Ζαγόρα
της Βουλγαρίας & ορισμός 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου»
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της μαθήτριας του 14ου Δημοτικού Σχολείου
Δέσποινας Χριστούλη»
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«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Σφράγιση ή μη
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Χρήστου Σοφιανίδη».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Σφράγιση ή μη
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος των Μαρίας και Παρασκευής Κοντοπούλου»
«Έγκριση επιστροφής ποσού 553.256 δρχ. στην Μαρία Καλαϊτζίδου»
«Έγκριση απόφασης Συνοικιακού Συμβουλίου 12ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου της Μαρίας Μυλωνά».
«Έγκριση απόφασης Συνοικιακού Συμβουλίου 3ης Συνοικίας για καθορισμό θέσης
τοποθέτησης περιπτέρου της Ολγας Καραούλα».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 615/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής
«Έγκριση αποφάσεων ΔΣ Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας για έγκριση των
απολογισμών τους έτους 1996»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών οδών» με
αυτεπιστασία».
«Έγκριση 1ου (τακτοποιητικού) συγκριτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή
στέγης στο 9ο και 16ο Δημοτικό Σχολείο».
«Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού
Πιερίων».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας «Μεταλλικών κάδων».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου της αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας στην οδό 10ης Μεραρχίας και οικισμό Μπαρμπούτας (Χάβρα) στη
ΔΕΗ».
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
«Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ , το ποτάμι της Βέροιας,
Λιανοβρόχι και Μαρούσια».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’ ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας»
«Έγκριση μετακίνησης του αντιδημάρχου κ.Μ.Ποτουρίδη στην Αθήνα και καθορισμός
ημερήσιας αποζημίωσής του»
«Έγκριση μετακίνησης του αντιδημάρχου κ.Κ.Πουλασουχίδη στην Αθήνα και
καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσής του»
«Έγκριση της αρ. 3/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και εντύπων για τις ανάγκες
της ΔΕΥΑΒ».
Έγκριση της αρ. 4/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιδών»
«Έγκριση της αρ.6/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης»
«Έγκριση της αρ. 7/97απόφασης .Σ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για τα γραφεία του βιολογικού
καθαρισμού και Ταμείου της ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση της αρ. 8/97απόφασης .Σ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χειμερινών ρούχων για το προσωπικό της
ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση της αρ. 9/97απόφασης .Σ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων».
«Έγκριση της αρ. 13/97 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Βεροίας - Τμήμα
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ΜΕΣΣΗ» αναδόχου Δημητριάδη Χρήστου, ΕΔΕ».
«Έγκριση παραχώρησης θέσεως ελευθέρας στάθμευσης στην κλινική ΕυαγγελισμόςΣόλωνος Αντωνιάδη και αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος «Έγκριση ή μη
παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε υποκαταστήματα τραπεζών».
«Καταδίκη δημοσιεύματος της εβδομαδιαίας εφημερίδας Ν.Ημαθίας «Ελεύθερο Βήμα»
«Αποδοχή της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 123/97 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας»
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων Γεωργίου Ανθίτση προς το Δήμο με δόσεις».
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 162/88 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την
παραχώρηση κοιν/στων δημοτικών εκτάσεων στην Σοφία Σιδηροπούλου»
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Αντωνίου και Αθανασίου Κουτσαντά προς το Δήμο με
δόσεις».
«Έγκριση τοποθέτησης από την Λέσχη LIONS της προτομής του Εθνομάρτυρα
Μητροπολίτη Βεροίας ΑΡΣΕΝΙΟΥ,σε κοιν/στο δημοτικό χώρο».
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Κυνοφιλικού Ομίλου Μακεδονίας (Κ.Ο.ΜΑΚ)
«Συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «Συνεδριακό κέντροΘέατρο-Δήμου Βέροιας»
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στο
Ειδικό σχολείο- 8ο Δημοτικό Σχολείο-3ο-4ο Λύκειο» και απόδoση λογ/σμού».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευήαντικατάσταση πλαστικών δαπέδων 3ου-14ου Δημοτικών Σχολείων» και απόδοσης
λογ/σμού».
«Έγκριση προμήθειας προγράμματος (Η/Υ) «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ελληνικού Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/σης
Ε.Π.Ε., εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο παραπάνω πρόγραμμα και ψήφιση της
σχετικής πίστωσης».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου στην οδό Ιουστινιανού με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη-Κρασπέδωση -Ασφαλτόστρωση οδών
Εργοχωρίου» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία»
«Eγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολιτιστικού
κέντρου Λαζοχωρίου» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πάρκων-παιδικών χαρών» με
αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή 3ου & 14ου Δημοτικού Σχολείου με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου με πρόχειρη δημοπρασία»
«Έγκριση αγοράς βιντεοκασέτας συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Νοέμβριος 96) και εγγραφής
του Δήμου μας ως συνδρομητή στο περιοδικό «Σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση».
«Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 338»
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 516
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 165»
«Έγκριση τροποποίησης - συμπλήρωσης κανονισμού Δημοτικής Αγοράς Βέροιας»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροπ/ση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
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«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου Δ’ τριμήνου 1996 για εργασίες και προμήθειες»
«Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου παράτασης οικονομικού έτους 1996 για εργασίες και
προμήθειες»
«Έγκριση της αρ.2/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων υδραυλικών της ΔΕΥΑΒ».
«Eγκριση της αρ. 10/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας»
«Εκφραση συμπαράστασης στα δίκαια αιτήματα των επιτυχόντων - μη διορισθέντων του
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 8ης-9ης Απριλίου 1995 για πλήρωση γενικών
θέσεων στο Δημόσιο».
«Έγκριση έκδοσης απόφασης σχετικά με τις πρόσφατες ζημίες (παγετοί) που έπληξαν τις
αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ.102/97 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για
αντικατάσταση μέλους της 4μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου που θα μεταβεί στην
Πάρο.»
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα ΟΤ 58β-58δ-58στ
(Διατηρητέα περιοχή Κυριώτισσας).
«Διόρθωση της αρ. 397/96 απόφασης του ΔΣ για καθορισμό ΟΓ-ΡΓ στο ΟΤ 116 (οδός
10ης Μεραρχίας)»
«Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των ΟΤ 315α και 315β»
«Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 596/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση απονομής τιμητικής πλακέτας σε προσωπικότητες της π. Ε.Σ.Σ. .».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος «Επιχορήγηση
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων»
«Έγκριση διαγραφής αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων»
«Έγκριση 2ου Σ.Π. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού
Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση-πεζοδρόμηση οδών 7ης
Συνοικίας» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση - ασφαλτόστρωση οδών περιοχής
Αγ.Κυριακής» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο
Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ Δήμου Βέροιας»
«Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση «Τοπικής
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας»
«Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Εργων «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 16ου θέματος «Τροποποίηση ή μη της
υπ’ αριθ. 106/97 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»
«Έγκριση εξόδων μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Καζανλάκ και
Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας».
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« Έκφραση δυσαρέσκειας σχετικά με την πραγματοποίηση συναυλίας στην πράσινη
γραμμή στην Κύπρο».
«Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Κ.Ε.Π.Κ.Α Κινητής Εκθεσης με τίτλο «Το Πανηγύρι
της Οικολογίας» και κάλυψη των σχετικών δαπανών»
«Αποδοχή αίτησης Κυριακής Αγιαννίδου για λύση μίσθωσης κατ/των Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
«Γνωμοδότηση υπέρ της κίνησης διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμμένου ρυμοτομικού
σχεδίου της πόλης στο Ο.Τ 38β».
«Έγκριση κάλυψης εξόδων παράθεσης γεύματος στα μέλη του επιστημονικού
συμβουλίου EYROPA NOSTRA»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του Π.Δ/τος των ΖΟΕ περιοχής Δήμου Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ των επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης σε γήπεδα που
εμπίπτουν σε δύο Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου».
«Έγκριση αφαίρεσης των διαφημιστικών πινακίδων από τις οδούς Μητροπόλεως και
Βενιζέλου (πλευρά ελεγχόμενης στάθμευσης) και αναβολή λήψης απόφασης για
απομάκρυνση των διαφημιστικών πινακίδων από τα υπόλοιπα σημεία του κέντρου της
πόλης».
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 455α/95 απόφασης .Σ για « Έγκριση κανονισμού
χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας».
« Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων».
« Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας και χορευτικού συγκρ/τος του Δήμου
στο Καζανλάκ Βουλγαρίας και μετάκληση αντιπροσωπείας του Δήμου Καζανλάκ».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με απόφαση 9ου ΣΣ για βράβευση αριστευσάντων
μαθητών της συνοικίας».
«Πρόταση για υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου για το έτος 1997.
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- ασφαλτόστρωση και κατασκευή
πεζοδρομίων οδών «4ης Συνοικίας» με αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- επισκευή τσιμεντοστρωμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών» με αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων οδών» με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- ασφαλτόστρωση οδών 9ης Συνοικίας» με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη- κρασπέδωση- ασφαλτόστρωση οδών 2ης
Συνοικίας» με αυτεπιστασία»
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 76β ( οδός
Κοντογεωργάκη)
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα ΟΤ 240-256 (περιοχή
Εθν. Σταδίου)»
«Νομιμοποίηση της αρ. 5/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια βαλβίδων αερισμούμειωτών πίεσης-φίλτρων κλπ».
Νομιμοποίηση της αρ. 15/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Απόρριψη αίτηση της εταιρείας
ΑΡΜΟΣ για αύξηση τιμών υλικών και Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποχέτευσης».
«Νομιμοποίηση της αρ. 47/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση απολογισμού
ΔΕΥΑΒ οικονομικού έτους 1996».
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«Νομιμοποίηση της αρ. 48/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση ισολογισμού ΔΕΥΑΒ
οικονομικού έτους 1996».
Noμιμοποίηση της αρ. 50/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση Τεχνικού
Προγράμματος ΔΕΥΑΒ έτους 1997».
Νομιμοποίηση της αρ. 57/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση προμήθειας υλικών
Χημείου και Βιολογικού Καθαρισμού με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».
«Έγκριση της αρ. 49/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Ψήφιση Κανονισμού Αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση της αρ. 55/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση τροπ/σης Κανονισμού
Υδρευσης ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση της αρ. 58/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση τροπ/σης καισυμπλήρωσης
της υπ’ αριθ. 88/87 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ».
« Έγκριση της αρ.59/97 απόφασης .Σ της ΔΕΥΑΒ « Έγκριση αύξησης τελώνσύνδεσης
εργοταξιακής παροχής, τελών εγγύησης για τους ενοικιαστές και τελών τοποθέτησης
υδρομέτρων της ΔΕΥΑΒ».
«Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Γ. Χιονίδηστην
Κων/πολη».
« Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο ακινήτου ιδιοκτησίας των Γεωργίου,
Δημοσθένη, Στεργίου Αναστασίου και Αναστασίας συζ. Ιωάν. Λότσιου».
«Έγκριση τροπ/σης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων (περιοχών ΚοντογεωργάκηΕλλης) του Δήμου».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 3ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας και
σφράγιση κατ/τμος υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΟΕ Λαβδάνης Χρ. κλπ.»
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας και
σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χαρίκλειας Βασιλειάδου».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας
και σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δημητρίου Σαπουνάκη».
«Έγκριση μελέτης ανάπλασης-διαμόρφωσης οδού Μητροπόλεως»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Τουτολού, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης & λειτουργίας»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παναγιώτη Κουμτσίδη,που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης & λειτουργίας»
«Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. και της Π.Μ. πόλης Βέροιας σε τμήμα
του ΟΤ 551δ».
«Έγκριση απόφασης Συνοικιακού Συμβουλίου 1ης Συνοικίας για μετατόπιση περιπτέρου
της Μαρίας Μαυροματίδου».
«Έγκριση απόφασης Σ.Σ. της 1ης Συνοικίας σχετικά με τη χορήγηση άδειας λιανικής
πώλησης σιγαρέττων στην Μαρία Γαλέτα»
«Έγκριση απόφασης ΣΣ της 4ης Συνοικίας σχετικά με τη μεταφορά άδειας λιανικής
πώλησης σιγαρέττων του Χρήστου Μελιόπουλου»
«Έγκριση απόφασης ΣΣ της 9ης Συνοικίας υπέρ της χορήγησης άδειας εκμ/σης
περιπτέρου στον Μάρκο Κουρούς και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής του».
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης θέσης στάθμευσης του αναπηρικού αυτ/του της
Βασιλικής Παρισοπούλου».
« Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας στην οδό Ακροπόλεως».
«Έγκριση συνδιοργάνωσης με τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης του Πανελληνίου Μαθητικού
Διαγωνισμού Θεάτρου και Ζωγραφικής».
«Έγκριση διάθεσης ποσού 32.197.050 δρχ. από το δάνειο που συνήψε ο Δήμος από το
Τ.Π & για αποζ/ση ρυμ/μένων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη των οδών Κ. ΡωμαίουΕυριπίδου και Ηλέκτρας».
«Γνωμοδότηση επί της αρ. 60/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1/97 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ».
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« Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και απόδοση
λογαριασμού του έργου «Διάνοιξη- κρασπέδωση- ασφαλτόστρωση οδού Πιερίων».
«Καθορισμός ερυθράς των οδών μεταξύ των Ο.Τ 106-107 και 110-107».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
« Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’ ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Θ. Ζωγιοπούλου».
« Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μητροπόλεως με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του ακινήτου ιδιοκτησίας
Δημητρίου και Ευσταθίου Κιαμελίδη που βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους (περιοχή Μπαρμπούτας)
«Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας και μη σφράγιση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος
του Αλέξανδρου Μαργαρίτη».
« Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως συνοδών στην αποστολή μαθητών Α/θμιας
εκπαίδευσης σε κατασκηνώσεις του Δήμου Στροβόλου Κύπρου».
«Έγκριση αγοράς βιβλίων του Γιάννη Τσαλουχίδη».
«Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Μουσουλμανική μειονότητα και εθνική συνείδηση»
του Ναθαναήλ Παναγιωτίδη».
«Μη έγκριση προβολής του Δήμου μας σε τουριστικό οδηγό».
« Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
« Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών».
«Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο διεθνούς αγώνος βάδην στο στάδιο «Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ».
«Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για ανάθεση της μελέτης τροποποίησης
Γ.Π.Σ και ΖΟΕ του Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Εριέττα Χατζηγεωργίου».
«Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης κατ/ματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Ελισάβετ Τσαμήτρου
«Αποδοχή αίτησης Απόστολου Μπλατσιώτη για λύση μίσθωσης κατ/μάτων Δημοτικής
Αγοράς Βεροίας»
«Αποδοχή αίτησης Αναστασίας Μιχαλούση για λύση μίσθωσης κατ/μάτων Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας».
«Αποδοχή αίτησης Ελένης Δάσιου για λύση μίσθωσης κατ/μάτων Δημοτικής Αγοράς
Βεροίας».
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης θέσης στάθμευσης του αναπηρικού αυτ/του της Συμέλας
Κοτρίδου»
Απόρριψη ενστάσεων Γεωργίου Τρούπκου κλπ. κατά της υπ’ αριθ. 439/96 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασίας τροπ/σης
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 26 του οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας.
«Έγκριση απόφασης Σ.Σ της 3ης Συνοικίας υπέρ της χορήγησης άδειας εκμ/σης
περιπτέρου στην Ελευθερία Μπαντή και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής του».
«Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας και μη σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος της ΟΕ Λαβδάνης Χρ. κλπ».
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«Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας και μη σφράγιση κατ/ματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δημητρίου Σαπουνάκη».
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατ/ματος της Δημοτικής Αγοράς στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος HORIZON της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
«ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ».
« Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των Σάββα Σακαλή και
Λεωνίδα Καραφουλίδη από κοιν/στη δημοτική έκταση».
«Απόρριψη ενστάσεων Θεοφάνη Πιστοφίδη και Γεωργίου Καδόγλου κατά της υπ΄αρίθ.
430/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στα Ο.Τ 470, 473α,β και 484ζ».
«Απόρριψη αιτήματος ΕΑΣ για παραχώρηση χώρου στάθμευσης των οχημάτων της επί
της παρόδου Βερμίου και οδού Κονίτσης».
«Έγκριση μη πεζοδρόμησης τμήματος της Λεωφόρου Ανοίξεως κατά τη θερινή περίοδο
έτους 1997».
«Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Στρόβολο και
εξουσιοδότηση Δημάρχου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ανταλλαγών των
δύο Δήμων.»
«Έγκριση υλοποίησης προγράμματος ανταλλαγών Δήμων Βέροιας και Στροβόλου
Κύπρου περιόδου 1996-97».
«Καθορισμός Ερυθράς στο ΟΤ 296 (οδός Ηρακλείτου)».
«Έγκριση κατ’αρχήν αγοράς ενός απορριμματοφόρου και ενός επιβατικού αυτ/του, από
το ελεύθερο εμπόριο».
«Ορισμός μελών επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής ενός απορριμματοφόρου και
ενός επιβατικού αυτ/του».
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο συνεργείο του ΕΛΓΑ για την εκτίμηση των
ζημιών της φυτικής παραγωγής».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας».
Νομιμοποίηση της αρ. 52/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Καταρτισμός όρων για τη
δημοπράτηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣΑγωγός αποχέτευσης από Κρεββατά (Εργ. κατοικίες) έως οικ. Λαζοχωρίου Βεροίας».
«Νομιμοποίηση της αρ. 53/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Καταρτισμός όρων για τη
δημοπράτηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-Αγωγός ύδρευσης από
Μελεάγρου έως οικ. Κρεββατά (εργ. κατοικίες)».
«Νομιμοποίηση της αριθ. 54/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Καταρτισμός όρων για τη
δημοπράτηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-Αγωγός από δεξαμενή πόλης
Πρ. Ηλία έως Προμηθέα».
«Νομιμοποίηση της αρ. 61/97 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒ «Έγκριση διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια
μικροϋλικών ύδρευσης για τις ανάγκες των έργων της ΔΕΥΑΒ».
«Αποδοχή προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών».
«Aπόδοση λογαριασμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου Α’ τριμήνου
1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Έγκριση αθλοθέτησης τουρνουά ποδοσφαίρου και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια
των κυπέλλων».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση-διαπλάτυνση στη
συμβολή των οδών Κουντουριώτου-Κυδωνοχωρίου».
Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των ΟΤ 48 και 45-47 (οδός Τυρταίου).
«Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής
Επιχείρησης Τεχνικών Εργων του Δήμου Βέροιας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 1ης Εταιρικής
χρήσης (21/6/95-31/12/96)».
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«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚρασπέδωσηΠεζοδρόμηση Κεντρικής οδού συν/σμού Μέσης».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού
δρόμου προς συνεργείο Μπιλαδέρη"
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών
δρόμων προς εργοστάσια «Γκουγκουλιάνα» και «Γιώτη».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Κυψέλης» με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Μ.Ασίας
και παρόδων» με αυτεπιστασία».
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 488/91 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Συνοικιακά Συμβούλια»
«Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών».
«Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 553/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».
«Έγκριση εξόδων μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη στην
Αλεξανδρούπολη και καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης».
«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα».
«Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου κ.
Γ.Χιονίδη για τη μετακίνησή τους στην Κων/πολη και ψήφιση της πίστωσης».
«Kαθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου που πήγε
στο Καζανλάκ Βουλγαρίας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομουμένων οικοπεδικών
τμημάτων ιδιοκτησίας Καλλιόπης χας Χρήστου Μαυρουδή και ψήφιση σχετικής
πίστωσης»
«Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης για τη δολοφονική επίθεση που
δέχθηκαν δύο αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας»
«Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων εθνικής μνήμης και διαμαρτυρίας για την Κύπρο».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Οίκοθεν διαδικασία
σχετικά με αιτήσεις για νέες παραχωρήσεις (εκτός σχεδίου) και για περιπτώσεις που
υπάρχουν πρωτοκόλλα διοικητικής αποβολής».
«Απόρριψη αίτησης Βασιλείου Καισαρίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Aπόρριψη αιτήσεων Σταύρου και Σοφίας Κουλούρα για παραχώρηση κατεχόμενης
κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Αίτηση Γεωργίου και
Στέλλας Μπούρα για παραχώρηση κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Ιωάννη Λαζαρίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος «Αίτηση Αντωνίου
Οικονόμου για παραχώρηση κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Στυλιανού Παπαδόπουλου για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Θεμιστοκλή Σαμανίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Μιχαήλ
Τάκη»
«Απόρριψη αίτησης Γεωργίου Φασίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Γεωργίου Χριστοδούλου για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Μιχαήλ Μαυροματίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης»
«Απόρριψη αίτησης Στεργιανής Τολιοπούλου για παραχώρηση εντός σχεδίου
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κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Αικατερίνης Τζέτζια για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης».
«Απόρριψη αίτησης Ιωάννη Τσιαβού για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής
έκτασης»
«Απόρριψη αίτησης Σοφίας συζ. Αναστασίου Πεχλιβανίδου για παραχώρηση
κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 17ου θέματος «Αίτηση Δαμιανού
Ευφημιανίδη για παραχώρηση κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 18ου θέματος «Αίτηση Ηρακλή
Γεωργιάδη για παραχώρηση κοιν/στης δημοτικής έκτασης»
«Απόρριψη αιτήσεων Χρήστου Τσιρίδη για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης»
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Ιωάννη
Φουρκιώτη»
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στους
Ευστράτιο και Κυριακή Παπαδοπούλου»
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοιν/στου δημοτικού χώρου στη ΔΕΗ για εγκατάσταση
υποσταθμού διανομής εσωτερικών χώρων στο προαύλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου
(πρώην Ελλ. Γυμνασίου)».
Απόρριψη αιτήματος ΔΕΗ για παραχώρηση κοιν/στου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση
υποσταθμού διανομής εσωτερικών χώρων στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και
Κάππου.
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στους
Πουχρόνη Γεωργιάδη και Ευαγγελίας συζ. Βησσαρίωνα Μπανιά»
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στην
Μιράντα συζ. Αθανασίου Δίντση».
«Έγκριση παραχώρησης κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εντός σχεδίου πόλης
στον Σωκράτη Κωνσταντόγλου».
«Έγκριση παραχώρησης κατεχόμενης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εντός σχεδίου στον
Χαράλαμπο Κωνσταντόγλου»
«Aπόρριψη αίτησης Ελένης Μεϊμαρίδου για παραχώρηση κατεχόμενης κοιν/στης
δημοτικής έκτασης»
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 29ου θέματος «Αίτηση Ευμορφίας
Νταβουρίδου για παραχώρηση κοιν/στης δημοτικής έκτασης».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Γεώργιο
Πράπα»
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Ιωάννη
Πράπα»
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 32ου θέματος «Αίτηση
Παύλου Σιδηρόπουλου για παραχώρηση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στους Αφούς
Φάκα «Σέλι» ΑΕ».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στην Φωτεινή
Φιλιππίδου»
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στους
κλ/μους Νικολάου Χονδρολίδη».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στην Ουρανία
Σιδηροπούλου».
«Έγκριση παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου πόλης στον Ιωάννη
Τσικίνα».
«Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Θωμά Κουρμπετλή και
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παραχώρησης κοιν/στης δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου».
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης θέσης στάθμευσης του αναπηρικού αυτ/του της Αθηνάς
θυγ. Ιωάννη Τζένου».
«Αποδοχή αίτησης Κυριακής Τσικίνα για λύση μίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 41ου θέματος « Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Τσακελίδη»
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 42ου θέματος « Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κων/νου Κασάπη»
«Εκδοση απόφασης .Σ σχετικά με απόφαση 6ου Σ.Σ για χορήγηση άδειας λιανικής
πώλησης σιγαρέττων στον Παναγιώτη Γεωργιάδη».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση απολογισμού Δήμου έτους 1996».
Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας έτους 1996.
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας έτους 1996»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό του Γ΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βέροιας»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1997»
«Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του Γ.Π.Σ και της Π.Μ πόλης Βέροιας στα Ο.Τ 551α,
β,γ,δ, 553α,β, 384 η οποία αφορά επέμβαση στη ρυμοτομία, με ταυτόχρονη δημιουργία
του Ο.Τ 551ε, επιβολή χρήσεων και μετατροπή των κοινοφελών και κοιν/στων χώρων σε
οικοδομήσιμους».
«Γνωμοδότηση υπέρ της διατήρησης αξιολόγων κτισμάτων πόλης Βέροιας».
«Καθορισμός ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το ΟΤ 303 (οδοί Ηροδότου-Περδικάρη
- Μοναστηρίου)».
«Καθορισμός ερυθράς των οδών που περιβάλλουν το ΟΤ 354β (περιοχή Βοσπόρου)».
«Διόρθωση της αρ. 560/90 απόφασης του .Σ για καθορισμό ΟΓ-ΡΓ στο ΟΤ 517-520
(Κόμβος Πιερίων - Παπάγου)».
«Έγκριση μελέτης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού «ΒΕΡΟΙΑ V» του Ο.Ε.Κ και
επιβολή όρων και περιορισμών δόμησής του»
«Προσδιορισμός χρονικά μετάκλησης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Καζανλακ
της Βουλγαρίας στη Βέροια».
«Καθορισμός ύψους προστίμου στους παραβάτες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και
στάσιμου εμπορίου»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 455α/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας σχετικά με την έγκριση κανονισμού χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Δήμου και
εξουσιοδότηση Δημάρχου».
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση οδού Κεντρικής από
πλατεία Πλατάνων έως Λέσχη Αξιωματικών» με αυτεπιστασία
«Απόρριψη πρότασης του δημ. συμβούλου κ. .Ζαμάνη για συζήτηση του θέματος
σχετικά με τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 από την Αθήνα».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης Ευάγγελο Γιαννόπουλο
για να επισκεφθεί την πόλη μας και ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη».
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«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον πρόεδρο του Α.Ο.Ε.Κ. Θανάση Χανακούλα για
να επισκεφθεί την πόλη μας και ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι
Δημοσίων Εργων Κων/νο Λαλιώτη για να επισκεφθεί την πόλη μας και ανακήρυξής του
σε επίτιμο δημότη».
«Εκφραση ευχαριστιών και συγχαρητηρίων στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης μελέτης
του Συνεδριακού κέντρου- Θεάτρου Δήμου Βέροιας».
«Έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του Πρόδρομου Τσαμπουλατίδη για τον
αδόκητο θάνατο της αγαπημένης τους κόρης Κλεάνθης».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον πρόεδρο του ΔΗΚΚΙ κ.Δημήτριο Τσοβόλα για να
επισκεφθεί την πόλη μας».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στον πρόεδρο της Ν. . κ.Κων/νο Καραμανλή για να
επισκεφθεί την πόλη μας».
«Έγκριση αποστολής πρόσκλησης στην πρόεδρο του ΚΚΕ κα Αλέκα Παπαρήγα για να
επισκεφθεί την πόλη μας».
«Καθορισμός του χώρου παρέλασης της πόλης».
«Απόρριψη αίτησης Αικατερίνης Βάχλα για απαλλαγή υποχρεώσεών της από μισθωμένο
κατ/μα της δημοτικής αγοράς και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής»
«Aποδοχή αίτησης Δημητρίου Τσαμπασλίδη για λύση μίσθωσης κατ/τος Δημοτικής
Αγοράς Βέροιας».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βεροίας στην Ελπίδα
Μεταξά»
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βεροίας στον Ιωάννη
Καλλιγά».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Ευθύμιο
Χαραλαμπίδη»
«Έγκριση αποσφράγισης κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Βασιλείου
Βλαχόπουλου λόγω αλλαγής δραστηριότητας».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Σφράγιση ή μη
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ελισσάβετ Εμμενίδου».
«Eγκριση ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας των Σάββα, Σπύρου και Γεωργίου
Θεοδωρίδη με δημοτικό οικόπεδο.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος «Αίτηση Γεωργίου
Ξανθόπουλου για ανάκληση της υπ’ αριθ. 525/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό θέσης περιπτέρου του Θεόφιλου Κορωνά».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος «Αίτηση Δημητρίου
Παπαγιαννοπούλου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης καντίνας στην είσοδο της
πόλης».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε προπαρασκευαστική διημερίδα με θέμα: «Ιδρυση
Δικτύου Υποστήριξης Οικισμών Κηρυγμένων ως Ιστορικών Διατηρητέων Μνημείων».
«Γνωμοδότηση για την κατάταξη εποχιακού προσωπικού σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου».
«Έγκριση ρύθμισης σε δόσεις οφειλών από βεβαιωμένα δημοτικά τέλη κλπ».
«Έγκριση ρύθμισης σε δόσεις οφειλών από τέλη 5%, τέλος παρεπιδημούντων και
φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων».
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση επιστροφής ποσού 65.000 δρχ. στον Δημήτριο Τσαμπασλίδη».
«Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών».
«Έγκριση επιστροφής ποσού 520.312 δρχ. στην Κυριακή Δεμερτζίδου».

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

467
468
469

«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 1996 του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού
Θ. Ζωγιοπούλου»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 1996 του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου
Βέροιας»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 1996 του Γ΄ Δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού Βέροιας»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 1996 του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Βέροιας»
«Γνωμοδότηση για τον απολογισμό έτους 1996 του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β΄
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βέροιας»
«Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 1996 της δημοτικής επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας»
«Τροποποίηση συστατικής πράξης νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου2ου Λυκείου Βέροιας»
«Τροποποίηση συστατικής πράξης νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή 10ου
Νηπιαγωγείου- 10ου Δημοτικού- 5ου Γυμνασίου Βέροιας»
«Σύσταση νομικού προσώπου στο Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
1ου Λυκείου Βέροιας».
«Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου Β’ τριμήνου 1997»
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδού Αθ. Διάκου» με
αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς λαχαναγορά»
με αυτεπιστασία».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου και ταφή απορριμμάτων» με
αυτεπιστασία».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού
έμπροσθεν οικίας Γεωργίου Γερόπουλου στον συν/σμό Μέσης».
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού
έμπροσθεν οικίας Αθανασίου Τσαντήλα στον συν/σμό Μέσης».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων»
«Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπάνης δημοσίων σχέσεων»
«Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση σχετικής
πίστωσης».
«Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης
δημοτικών συμβούλων για τη μετάβασή τους στην Κύπρο».
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δρχ. 130.265 για εξόφληση δαπάνης συμμετοχής του
Δήμου στη διοργάνωση της DIRECTORIA V».
«Έγκριση δαπανών διαμονής του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου κ. Γ. Χιονίδη στην
Κων/πολη και ψήφιση της σχετικής πίστωσης».
«Εμμονή στην υπ’ αριθ.314/97 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»
«Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων, κατά το χρόνο εκτέλεσης των δημοτικών
έργων, σε τμήματα των οδών Πιερίων, Κεντρικής και Μαυρομιχάλη».
«Θέση του .Σ σχετικά με τον αποκλεισμό του Ν. Ημαθίας από επιχορηγήσεις
επιχειρήσεων που επλήγησαν εξαιτίας του EMBARGO στην πρώην Γιουγκοσλαβία και
FYROM»
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Λειτουργία
δημοτικής αγοράς Βέροιας»
«Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης
ιδιοκτησίας Γεωργίου Μισοκέφαλου».
«Αποδοχή αίτησης Καλλιόπης Χας Χρήστου Μαυρουδή για τροπ/ση της υπ’ αριθ. 344/97
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απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου»
«Έγκριση ανανέωσης συμβολαίου για χορήγηση νερού στην ΟΕ Αθ. ΓιαννουσόπουλοςΣτ.Κεσόγλου από πηγή του δημοτικού δάσους Χαράδρας».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Αίτηση Δημητρίου Παπαγιαννοπούλου
για χορήγηση άδειας εγκατάστασης καντίνας στην είσοδο της πόλης».
«Απόρριψη αίτησης Πολυχρόνη Γεωργιάδη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης του
αναπηρικού του αυτ/του».
«Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας στην οδό Μούμογλου»
«Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης οικοσκευής στον Κων/νο Σαββουλίδη»
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Βασιλείου & Εμμανουήλ Στεργιόπουλου προς το Δήμο
με δόσεις».
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 525/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον
καθορισμό θέσης τοποθέτησης περιπτέρου του Θεόφιλου Κορωνά».
«Απόρριψη ένστασης Γεωργίου Αδαλόγλου κατά της υπ’ αριθ. 521/96 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση τροποποίησης της παραπάνω απόφασης».
«Eκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 9ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας»
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 9ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του
αθλητικού τμήματος ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ της συνοικίας».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 9ου Σ.Σ για οικονομική ενίσχυση του Μ.Σ
«ΜΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 11ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του
Α.Μ.Σ. «ΕΡΜΗΣ» Ταγαροχωρίου»
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 12ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του ΑΣ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» Μέσης».
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μ.Σ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Το θεσμικό καθεστώς των Δημάρχων και των
Προέδρων Κοινοτήτων» του Ιωάννη Θεοδώρου.
«Έγκριση προβολής του Δήμου μας στο Internet μέσω του νέου server του Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ».
«Έγκριση κατ’αρχήν αδελφοποίησης του Δήμου Βέροιας με την πόλη Medgidia της
Ρουμανίας»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997»
«Aναβολή λήψης απόφασης επί του 22ου θέματος «Καθορισμός του απαιτούμενου
αριθμού των θέσεων στάθμευσης αυτ/των στα διοικητικά όρια του Δήμου».
«Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των ΟΤ 219α-219β (οδός Αγ. Ιωάννη)»
«Καθορισμός ερυθράς της οδού μεταξύ των ΟΤ 318-674 (οδός Σάμου-περιοχή κάτω
Εληάς)».
«Έγκριση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία»
«Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα (Ανακεφαλαιωτικού) του έργου «Διάνοιξηκρασπέδωση οδών 1ης Συνοικίας»
«Απόρριψη αιτήματος Χριστιανικού Αποστολικού Κινήματος για παραχώρηση χώρου
στην πλατεία Εληάς»
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Λειτουργία Δημοτικής Αγοράς
Βέροιας»
«Αποδοχή αίτησης Ιορδάνη Ιωακειμίδη για λύση της μίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής
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Αγοράς και έγκριση απευθείας εκμίσθωσης νέου»
«Αποδοχή αίτησης Γεωργίου - Ιωάννη Βασιλείου για λύση της μίσθωσης κατ/ματος
Δημοτικής Αγοράς και έγκριση απευθείας εκμίσθωσης νέων».
«Αποδοχή αίτησης Αρετής Υφαντίδου για λύση της μίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής
Αγοράς και Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης νέου».
«Αποδοχή αίτησης Αντωνίας Παντή για λύση της μίσθωσης κατ/ματος Δημοτικής
Αγοράς και Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης νέου».
«Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του αυτού 1ου θέματος «Αίτηση
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για παραχώρηση κατ/μάτων Δημοτικής Αγοράς».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην
Αικατερίνη Μποστανίτη».
«Απόρριψη αίτησης Κορνηλίας Σιαμίκου για αλλαγή μίσθωσης κατ/ματος της Δημοτικής
Αγοράς».
«Eγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ευδοξία
Μπαντούρα».
«Aπόρριψη αίτησης Αντωνίου Μαρμαρά για μίσθωση κατ/ματος της Δημοτικής
Αγοράς».
«Γνωμοδότηση υπέρ του απαιτούμενου αριθμού των θέσεων στάθμευσης αυτ/των στην
πόλη Βέροια καθώς και σε όλες τις περιοχές,εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου της και εντός νομίμως υφισταμένων οικισμών, που περιλαμβάνονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου».
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής του Στυλιανού Μαλέζογλου προς το Δήμο με δόσεις».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Αίτηση Ευστρατίου Χατζηπάντου και
Γεωργίου Αθανασιάδη για μετατόπιση του περιπτέρου Πολυξένης Γκουγκουλιάνα
(Πιερίων 60)»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του
Α΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βέροιας».
«Έγκριση ανανέωσης της ασφάλισης κτιρίου οδού Μητροπόλεως 47, επίπλων και
μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου».
«Απόρριψη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας και της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας».
«Έγκριση προγράμματος εορτασμού επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας από τους
Τούρκους και κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Δήμο».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 1η Εκθεση Φορέων Τ.Α., Δημοσίου, Κοινωνικού
Τομέα και Προμηθευτών του Δημοσίου «POLIS 97» και ψήφιση της σχετικής
πίστωσης».
«Eγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση εμβλημάτων και λαβάρων των Δήμων που
διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς και προμήθειας της ειδικής έκδοσης».
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
«Έγκριση επιστροφής ποσού 6.537 δρχ. στον Γρηγόριο Τσεκούρα».
«Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών».
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας».
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Αποθήκης Γραφείου στον αύλειο χώρο της
εκκλησίας συν/σμού Λαζοχωρίου» με αυτεπιστασία και τροπ/ση προϋπολογισμού Δήμου
έτους 1997».
«Εκφραση συλλυπητηρίων του ΔΣ για το θάνατο του Α.Αδαλόγλου και έγκριση
διάθεσης ποσού 50.000 δρχ. στο γηροκομείο κλπ».
«Απόρριψη πρότασης του δημ. συμβούλου κ. Π.Αγαθαγγελίδη για συζήτηση του θέματος
σχετικά «Ι.Καποδίστριας»
«Απόρριψη πρότασης του δημ. συμβούλου κ. Π.Αγαθαγγελίδη για συζήτηση του θέματος
σχετικά με τη συνένωση του 3ου και 14ου σχολείου»
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Αδάμ
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Υφαντίδη»
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στην Ζωγράφα
Καρασαλή».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση του ΣΣ της 6ης Συνοικίας για μετατόπιση
περιπτέρου Δημητρίου Βαρύτιμου και παραχώρησης χρήσης κοιν/στων χώρων στην
ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε προγράμματα «Αθλησης για
όλους» περιόδου 1997-98 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη
στην Αθήνα».
«Καθορισμός θέσης άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στη
Βέροια και έγκριση χορήγησης άδειας στον Δημήτριο Παπαγιαννόπουλο»
“Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών κοιν/στων εκτάσεων”
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 4ου θέματος «Αίτηση Μαρίας
Τυφλίδου για αλλαγή μισθώσεως κατ/ματος Δημοτικής Αγοράς Βέροιας».
«Αποδοχή αίτησης Κορνηλίας Σιαμίκου-Κοτσυφίτου για λύση της μίσθωσης κατ/ματος
Δημοτικής Αγοράς και έγκριση απευθείας εκμίσθωσης νέου».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στον Χρήστο
Σπυριδωνίδη»
«Έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας σε κατοικημένη περιοχή για να
προσδιορίζει τη θέση του φαρμακείου Αναστασίας Μπομπορίδου».
«Απόρριψη αίτησης ΟΕ Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ για τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας
σε κατοικημένη περιοχή».
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Σφράγιση ή μη
κατ/ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Χαράλαμπου Τσανασίδη».
«Απόρριψη αίτησης συλλόγου Βεροιέων Θεσ/νίκης για οικονομική ενίσχυση»
«Eγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
«Έγκριση ανάληψης από το Δήμο της διοργάνωσης μέρους των πρωταθλημάτων της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας περιόδου 1998».
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στην Γυμναστική Ενωση Βέροιας»
«Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας- φωτισμού».
«Αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας»
«Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης»
«Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων»
«Αναπροσαρμογή δικαιώματος λαϊκής αγοράς»
«Μη τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού νεκροταφείου»
«Έγκριση τροπ/σης της υπ’ αριθ. 106/97 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με απόφαση 10ου Σ.Σ για μη παραχώρηση της χρήσης
του γηπέδου Λαζοχωρίου στον Α.Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
«Αποδοχή εισήγησης Σ.Σ. της 3ης Συνοικίας για οικονομική ενίσχυση του Μ.Σ. «Η
ΚΑΛΛΙΘΕΑ».
«Aποδοχή εισήγησης ΣΣ της 1ης Συνοικίας για οικονομική ενίσχυση του ΜΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
«Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων 17ης Νοεμβρίου».
«Αποδοχή επιχορήγησης, τροπ/ση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
έτους 1997
«Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Γ΄
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βέροιας»
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β’ ΚΑΠΗ
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Δήμου Βέροιας».
«Eγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 596/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 597/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής και ανάκληση της υπ’ αριθ. 535/96
όμοιάς του.»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 598/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 599/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 630/96 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 602/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 603/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 605/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Eγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 606/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής».
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 609/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 613/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 616/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 618/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής»
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 619/95 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
για αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής»
«Καθορισμός ανωτάτου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων των Συνοικιακών
Συμβουλίων»
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κατ/μάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Γλωσσών (Κ.Ε.Γ)
«Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας»
«Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων».
«Έγκριση δαπανών οδοιπορικών εξόδων και καθορισμός ημερήσιας αποζ/σης μελών
επίσημης αντιπροσωπείας για τη μετάβασή τους στο Στρόβολο Κύπρου».
«Έγκριση εξόδων μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Στρόβολο Κύπρου»
«Έγκριση τροποποίησης των όρων δόμησης στα ΟΤ 436,437,438,439α,439β και 440 του
σχεδίου πόλης Βέροιας».
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης (4) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Βέροιας στις
«Μακεδονικές εκδόσεις ΕΠΕ»
«Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κατ/τος της Δημοτικής αγοράς Βέροιας στον
Παρασκευά Συναχειρίδη».
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συγκρότηση διοίκησης του νομικού προσώπου
«Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Βέροιας».
«Καταρτισμός και ψήφιση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του νομικού προσώπου
«Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Βέροιας»
«Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Alberobello της Ιταλίας»
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Π.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
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«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του «Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
«Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο λαϊκής συνέλευσης της ΝΑ στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών»
«Θέση του ΔΣ σχετικά με την κατασκευή γέφυρας Κουλούρας-Μελίκης»
«Έγκριση ανάθεσης τεχνικού συμβούλου στη δημοτική επιχείρηση τεχνικών έργων «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
«Υποβολή μήνυσης κλπ. σε βάρος των ιδιοκτητών ανθρακοκαμίνων»
«Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σωτηρίου Τερζή που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας»
«Απόρριψη ένστασης Κων/νου Τσατσά κλπ. κατά της υπ’ αριθ. 401/97 απόφασης και
αποδοχή της ένστασης Ευγενίας Καλογερίδου»
«Απόρριψη της ένστασης της Αρτέμιδος Καλογήρου κατά της υπ’ αριθ. 298/97 απόφασης
του ΔΣ».
«Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της αναρριχητικής ορειβατικής Λέσχης Βέροιας και
κατασκευή τεχνικού τοίχου αγωνιστικής αναρρίχησης».
«Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο
ΟΤ 86 (Κεντρικής και Λεωνίδου)
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση του 9ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 14ου Δημοτικού Σχολείου».
“Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για το έτος
1998”
«Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο για την πρακτική άσκησή τους».
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο των ιστορικών διατηρητέων μνημείων και
ψήφιση της σχετικής πίστωσης»
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997».
«Αποδοχή επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 1997».
«Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας».
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 209 (οδός
Βενιζέλου)».
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 221 (παρ.
Μ.Αλεξάνδρου)».
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής μεταξύ των ΟΤ 332α,327α
& 327β (οδός Κυκλάδων)»
«Έγκριση παράτασης διάρκειας της δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων «Ο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
«Έγκριση μετάβασης επιτροπής στην Αθήνα και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών
έργων του Δήμου»
«Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της ΔΕΤΟΠΟΚΑ και της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης για την παρουσίαση του κ. Βασιλικού»
Eκφραση συλλυπητηρίων του ΔΣ για το θάνατο της Ευδοξίας Δηλαβερίδου και έγκριση
διάθεσης ποσού 50.000 δρχ. στο ειδικό δημοτικό σχολείο Βεροίας»
«Έγκριση καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο ΟΤ 34β».
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 1ου θέματος «Αίτηση Σοφίας Κοτρίδου κλπ. για
καθορισμό συμβιβαστικά της τιμής μονάδας αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης
ιδιοκτησίας και κατάργηση δίκης»
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
«Έγκριση οφειλής του Θεοχάρη Κόλβατζη για εξόφληση οφειλής του προς το Δήμο με
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δόσεις»
Απόρριψη αίτησης Παπαδόπουλου Στέφανου για εκποίηση κοινόχρηστης έκτασης
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Αίτηση Καλαμπούκα
Νικολάου για κίνηση διαδικασίας τροπ/σης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλης στο ΟΤ 336β».
Απόρριψη αίτησης Ζαχαρία Στεφανίδη για χορήγηση άδειας-πώλησης οικοσκευής
«Απόρριψη αίτησης Σέργιου Εμινίδη για χορήγηση άδειας πώλησης οικοσκευής»
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής της Δήμητρας Αστανάστα προς το Δήμο με δόσεις»
«Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Αφών Σίσσα προς το Δήμο με δόσεις»
«Eγκριση εξόφλησης οφειλής της Σοφίας Καζαντζίδου προς το Δήμο με δόσεις»
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θεοπίστης Γκαντά, που
λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ευάγγελου Μανωλόπουλου,
που λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων πάρκων και δικτύων πόλης» με αυτεπιστασία»
Έγκριση προγράμματος συνεργασίας των Δήμων Βέροιας και Στροβόλου περιόδου 19981999
«Έγκριση 3ου ΣΠ και 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ολοκλήρωση κλειστού γυμναστηρίου
1ου Γυμνασίου» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου»
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 9ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του Μ.Σ.
«Δημόκριτος».
«Έκδοση απόφασης ΔΣ σχετικά με εισήγηση 5ου ΣΣ για οικονομική ενίσχυση του Μ.Σ.
Μικρασιατών Βέροιας».
«Αναβολή λήψης απόφασης επί του 18ου θέματος «Έγκριση ή μη αγοράς βιβλίου του
Αχιλλέα Ανθεμίδη»
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 19ου θέματος «Έγκριση ή μη αγοράς
βιβλίου του Χάρη Τσιρκινίδη»
«Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση
επιτροπής μαθητικών κατασκηνώσεων».
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1997
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997»
«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους
1997»
«Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο ποσών»
«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου «Ασφαλτόστρωση οδών συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων»
«Έγκριση εξόδων μετακίνησης αντιπροσωπείας στο Alberobello Ιταλίας και ψήφιση
πίστωσης».
Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων έτους 1996 της δημοτικής επιχείρησης
«Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» του Δήμου Βέροιας
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου Γ΄ τριμήνου 1997
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων σχέσεων
«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοιν/στου δημοτικού χώρου στη ΔΕΗ δίπλα από την
εκκλησία της Κυριώτισσας για εγκατάσταση υποσταθμού»
«Παροχή εγγύησης στην δημοτική επιχείρηση ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για λήψη εγγυητικής
επιστολής από Τράπεζα»
«Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Ν.Α.».
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στο αμαξοστάσιο για την συντήρηση
των οχημάτων ανακύκλωσης»με αυτεπιστασία
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«Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδού Ακροπόλεως και παρόδων» με
αυτεπιστασία»
«Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 1998»
«Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του δημοτικού βρεφονηπιακού
σταθμού Θ.Ζωγιοπούλου Βέροιας έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ Βρεφονηπιακού
Σταθμού Βέροιας έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Γ΄ Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Βέροιας έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Α΄ Δημοτικού παιδικού
σταθμού Βέροιας έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Β΄ Δημοτικού παιδικού
σταθμού Βέροιας έτους 1998»
«Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού του Γ΄ Δημοτικού
παιδικού
σταθμού Βέροιας έτους 1998»
Έγκριση προϋπολογισμού της δημοτικής επιχείρησης «Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και
Αναψυκτήρια» έτους 1998
«Έγκριση προϋπολογισμού της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Βέροιας έτους 1998»
«Έγκριση προϋπολογισμού της δημοτικής επιχείρησης «Γραφείο τελετών Δήμου
Βέροιας» έτους 1998»
«Έγκριση προϋπολογισμού της δημοτικής επιχείρησης Τεχνικών έργων Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
έτους 1998»
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 1997
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του
Γ΄Δημοτικού
Βρεφονηπιακού σταθμού Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του
Β΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β΄Δημοτικού
παιδικού σταθμού Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Θ.Ζωγιοπούλου
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της δημοτικής επιχείρησης Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια Δήμου Βέροιας έτους 1997
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Βέροιας
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 1997 του Β΄Δημοτικού
παιδικού σταθμού Βέροιας
«Αποδοχή παραχώρησης χρήσης διατηρητέου κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου
τουριστικής ενημέρωσης-πληροφόρησης και λαογραφίας και έγκριση πρωτοκόλλου
συνεργασίας του Δήμου Βέροιας ΔΕΤΟΠΟΚΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΛΑΧΩΝ»
«Έγκριση κατ’ αρχήν σύναψης δανείου από το Τ.Π. και Δανείων»
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών

