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Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
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Έγκριση α) προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας
έτους 2020.
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Μετάλλου και
Παρεμφερών Υλικών Ν.Ημαθίας
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στον Σύλλογο «Φίλοι του ποταμού
Τριπόταμου Βέροιας».
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην εφημερίδα «Η ΕΠΟΧΗ».
Έγκριση σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και του Δ.Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας»,
το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
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 εκτίμηση της
εν ζωή αξίας ζώων.
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 5ου θέματος «Θέση του Δ.Σ. επί πράξης του
Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας».
Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν
παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου του Ο.Τ. 9 της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Έγκριση απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βέροιας
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης ΠανόραμαΓιοτζαλίκια-Φλαμουριές με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση
για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316»
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον
Ιωακείμ Σιδηρόπουλο
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην
Elena Grancharova
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας»
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας ατόμου με την
ιδιότητα του πρόσφυγα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά
αδύναμου δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά
αδύναμης δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στη δράση «Επιδότηση ενοικίου» του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 441/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) συμμετοχής
του Δήμου στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό-πλειστηριασμό για την πώληση μετοχών της
εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», της υπό εκκαθάριση τελούσας Δευτεροβάθμιας Αγροτικής
Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας» και
β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας,
έτους 2020.
Απόρριψη αιτήματος της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS OE» για την αναστολή
εκτέλεσης προσβαλλόμενων πράξεων
Αποδοχή αιτήματος της Μ.Παυλίδου για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς από οφειλή του
Δήμου και κατάργηση δίκης.
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης
του Δημάρχου.
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2320 αγροτεμαχίου της κοινότητας
Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Καθορισμός ημερομηνίας για την εφάπαξ καταβολή οφειλών των Σ.Μ. Χατζηνικολαΐδου κλπ.
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Καθορισμός ημερομηνίας για την εφάπαξ καταβολή οφειλών των Α.Τσιαμήτρου κλπ.
Καθορισμός ημερομηνίας για την εφάπαξ καταβολή οφειλών των Κ. και Ο. Γραμματικοπούλου
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Κ.Ζιώγαλα κλπ. σε δόσεις
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των Π.Σεμερτζίδη και Β.Ορδουλίδου σε δόσεις
Έγκριση εξόφλησης οφειλής της Ε.Σαλονικίδου σε δόσεις
Έγκριση εξόφλησης οφειλής του Π.Κηρυττόπουλου σε δόσεις

38

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία του
υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του
Δημαρχείου στον Φιλανθρωπικό Μη
Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας
(ΚΕΜΑΕΔ).
Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στους συνδιοργανωτές εκδήλωσης
στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου
Παραχώρηση της χρήσης του πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Έλλης στο Σωματείο
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 80/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) δωρεάν παραχώρησης
κατά πλήρη κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον
Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Έγκριση α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 259/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης
Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου
Βέροιας και β) ορισμού μελών και συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου
Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., για την
αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
Έγκριση α) ένταξης της Δ.Ε. Μακεδονίδος στο πρόγραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής
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εταιρίας «HOPEGENESIS» και β) θέσης του προγράμματος υπό την αιγίδα του Δήμου
Έγκριση α) αποδοχής συμμετοχής του Δ.Βέροιας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον
Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», β) μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό
του Δήμου της επιπλέον δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου και δ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων
φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της
Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας) για την τροποποίηση α) του τεχνικού δελτίου και β) της απόφασης ένταξης της
πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Βέροιας».
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
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 2020).
Ορισμός μελών και συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στον Δήμο Βέροιας
Έγκριση α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 707/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ.,
περί ορισμού μελών και συγκρότησης επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου και β) ορισμού μελών
και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
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
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ., για τον ορισμό ενός
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας
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 ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2019
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής
στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Περικλέους 2 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού
των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας, β)
καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου της
Κοινότητας Πατρίδας
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην περιοχή Σαραντόβρυσες
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές
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ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2020
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες
συστάδες του ιδιωτικού δάσους Γεωργιανών, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής
Μελέτης
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες
συστάδες του συνιδιόκτητου δάσους «Καραγεωργίου», κατά την περίοδο ισχύος της
Διαχειριστικής Μελέτης
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
των δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών
Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για
το χρονικό διάστημα από 16/10/2019 ως 30/12/2019
Έγκριση κοπής δέντρων εντός αυλείων χώρων σχολικών συγκροτημάτων
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Ελιάς στο 3ο Γυμνάσιο Βέροιας
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασκιωτών «Το
Παλαιόκαστρο»
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και
καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη
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 καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της Κοινότητας
Τριλόφου
Έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική
Επιτροπή Επαναπατριζομένων, Ελλήνων-Ποντίων»
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά
Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Έγκριση τροποποίησης-μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ. 316/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί
έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης
υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 752/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί
ορισμού μελών, θητείας & συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου
Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 575/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση
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μέλους της συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του
Π.Ο.Υ.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Τροποποίηση της
με α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ – τμ. Βέροια- σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3 – επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών
έργων (διευθέτηση ρεμάτων), καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας της
Κυριακάτικης Αγοράς της Κοινότητας Ριζωμάτων
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την
απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου
Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους
προνοιακών επιδομάτων
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω
μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
αγροτικών δρόμων».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Λαζοχωρίου-Ταγαροχωρίου (2007)».
Ορισμός μέλους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών
δρόμων Δήμου Βέροιας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της
δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης
Ελλάδας
Παραχώρηση χρήσης τμήματος α) της πλατείας Δημαρχείου και β) του 1ου ορόφου του
Δημαρχείου στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Ελιάς στον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό
Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης».
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 αδύναμη δημότισσα
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση
στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και
συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση α) λύσης της εκμίσθωσης γραφείου του 1ου ορόφου οικοδομής επί των οδών
Μ.Αλεξάνδρου 17 και Π.Τσαλδάρη, β) αποπληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών και γ) μη
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος της Κοινότητας Βέροιας.

121
122

123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144

Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών
κόμβων»
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρίας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον Τριπόταμο του
Δήμου Βέροιας (Περιβαλλοντική Ταυτότητα: ΠΕΤ: 1911218426)», (υποκατηγορία Α2, Ομάδα
10η-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 8), Φορέας του έργου: «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε.».
Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθ. 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37/2020 αποφάσεων του Δ.Σ.,
για τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας καταβολής των οφειλών.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί
καθορισμού ημερομηνίας για την εφάπαξ καταβολή οφειλών των Α.Τσιαμήτρου κλπ.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 93/2020 απόφασης του Δ.Σ, για τον καθορισμό της
αρδευτικής περιόδου έτους 2020 των Δημοτικών Ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας και
Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της έκτακτης μετάθεσης της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς της Κοινότητας Μακροχωρίου.
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, στα πλαίσια της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και
κοινωφελών χώρων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας»
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Κοινότητες του
Δήμου Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων α)
«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και β) «Δομή
παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκποίηση τμήματος δρόμου που εμπίπτει εντός του υπ’ αριθ.
2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 791/2019 απόφασης του Δ.Σ. και β) φακέλου δημόσιας
σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική
μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της
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 2020).
Έγκριση σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών από δασικές πυρκαγιές στον
Δ.Βέροιας
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων και επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία
Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση, κατασκευή
αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για
το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 ως 31/1/2020.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για
το χρονικό διάστημα από 1/2/2020 ως 29/2/2020.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων καθαριότητας και
απολύμανσης οικονομικά αδύναμης δημότισσας
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Ορισμός μελών επιτροπής για την τροποποίηση-προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Ορισμός πολιτικά υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και
διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και
προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έγκριση κατασκευής και σήμανσης χώρου στο χωνευτήριο του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Βέροιας και ενημέρωσης των δημοτών
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί
10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου
Δημοτικών Σχολείων Βέροιας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δοβρά»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ενδοδημοτική οδοποιία ΔΕ Βέροιας (2016)»
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σ.Φ.
Έγκριση α) υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών
σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση-διαρρύθμιση
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου»
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 407/2009 απόφασης του Δ.Σ., για την τροποποίηση του
κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) συνέχισης συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο Δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη
Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με την ονομασία «CIVINET CY-EL» και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 737/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υποβολής
αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019
πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», β)
δέσμευσης του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση της μελέτης του έργου «Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του
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Δήμου Βέροιας»
Έγκριση α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Διαμόρφωση χώρου
πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας», β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη
από τον προϋπολογισμό του Δήμου της επιπλέον δαπάνης που θα απαιτηθεί για την
ολοκλήρωση της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας στην περιοχή μεταξύ
των Ο.Τ. 117 και 118, β) τήρησης όλων των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας και γ)
εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας
Αποδοχή εισήγησης της Δ.Ε.Π. για την αναστολή εκτέλεσης των υπ’ αριθ. 470 και 471/2015
αποφάσεων του Δ.Σ. για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 10ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης-επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 719/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί
ορισμού α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 577/2019 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση
μέλους της επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη-διαμόρφωση
κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην Κοινότητα Καστανιάς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση
αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι στο Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδας.
Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. κατά της απόφασης της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί.
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
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.
Έγκριση καταρχήν απευθείας αγοράς οικοπέδου μετά κτίσματος-εκπαιδευτηρίου στο Ο.Τ. 91
της πόλης Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Καθορισμός ύψους των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης» Δήμου
Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 640/2019 απόφασης του Δ.Σ., για τον
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 641/2019 απόφασης του Δ.Σ., για τον
ορισμό μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον
καθαρισμό περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας
Συναίνεση του Δ.Σ. για τη μεταφορά του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας» από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 12 διαμερίσματος οικοδομής στη συμβολή των
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οδών Μ.Αλεξάνδρου 17-Π.Τσαλδάρη στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων
εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ,
στον Σύλλογο Αποφοίτων Ωδείων-ΤΕ (Σ.Α.Ω.-ΤΕ)
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος της
Κοινότητας Παλατιτσίων, στον Σύλλογο Παλατιτσιωτών
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ριζωμάτων,
στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ριζωμάτων Βέροιας
Έγκριση απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητευομένων και
σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ.Ι.Ε.Κ.) και καθορισμός του αριθμού τους, για το σχολικό έτος 2020-2021
Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2021
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας»
Έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης σήμανσης των οδών Βλάχων Ηρωίδων και Ακροπόλεως
για τη σύνδεσή τους με τη γέφυρα Αφών Κούσιου
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση
του παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα
στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας
Κουμαριάς»
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία
αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία στο
αγρόκτημα Τριλόφου»
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού
Χαράδρας».
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική
οδοποιία Βέροιας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»
Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία
Παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας
«Ευστάθιος Χωραφάς» για την προβολή δραστηριοτήτων του
Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων στον Σ.Κιάτση
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 114/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κάλυψης
εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Βέροιας
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
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Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς στην Κομουνιστική Νεολαία Ελλάδας (Κ.Ν.Ε.).
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς στο αθλητικό σωματείο «OFF ROAD TEAM»
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της ίδρυσης Πυροσβεστικού Κλιμακίου και τη δημιουργία
αμαξοστασίου στον αύλειο χώρο του υπ’ αριθ. 355β οικοπέδου της Κοινότητας Ριζωμάτων
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της προσαρμογής της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020 και του μετασχηματισμού της σε
Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για την άσκηση αγωγής και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Έγκριση α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρίας «Μπορούμε Saving Foods-Covid 19» στα πλαίσια του προγράμματος
«Είμαστε Οικογένεια-Covid 19» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σε συμμόρφωση με
την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, επί ακινήτου
φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, που εμπίπτει στο Ο.Τ. 90, με
αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου χώρου και μετατροπής του σε οικοδομήσιμο
Έγκριση φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων
ζώων συντροφιάς
Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους
προνοιακών επιδομάτων
Αποδοχή προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, στην
Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 65/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) απευθείας
εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής στη συμβολή των οδών
Μητροπόλεως και Περικλέους 2 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης
και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του
καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας Κουμαριάς
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 2020).
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση
στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)»
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού ΣυκιάςΠαλατιτσίων (Γεωτεχνική)»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
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Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για
την υγρομόνωση δώματος Α΄ Στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες
διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση
βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή
χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο Μουσικό
Σχολείο Βέροιας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων
υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
Έγκριση α) ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού ανά Κοινότητα στο όνομα του
Δήμου Βέροιας, στο πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την κατάθεση της πάγιας
προκαταβολής και β) ορισμού υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Δ.Ζυγουλιάνα
Παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του
Έγκριση ονομασίας οδού της Κοινότητας Κ.Βερμίου σε οδό Αστερίου Κουκούδη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί
επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Απόρριψη αιτήματος του Γ.Πέιου για τη μετονομασία οδού της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μ.Τ.
Έγκριση α) καταβολής των εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη και β) απαλλαγής από
το τέλος ταφής
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για
τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»
Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση της Κοινωφελούς επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δ.Βέροιας για την τροποποίηση του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης
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
Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (Διάρκειας δέκα (10) μηνών)
Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (Διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών)
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Αποδοχή αιτήματος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας
(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) για την υπογραφή διακήρυξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για
τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από την εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.»
Έγκριση έκδοσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
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Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ.
στον Δήμο Βέροιας, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Βέροιας
Ορισμός προέδρου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 577/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και
συγκρότηση της επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του «Πολιτιστικού Συλλόγου TANGO EMOCION»
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης
«Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» και καθορισμού
του τρόπου δημοπράτησής της
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας»
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
αγροτικών δρόμων»
Έγκριση καταρχήν ονομασίας ανώνυμης οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Καστελλόριζου
Έγκριση α) διατήρησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Σταδίου 21 στην
Κοινότητα Βέροιας και β) μετατόπισης περιπτέρου του Λ.Καρασαββίδη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης
και ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Κέντρο Υγείας Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου στο «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων-Πρόσκοποι
Βέροιας»
Παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Αγίων Αναργύρων στο 3ο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Βέροιας
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 (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς,
β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Έγκριση προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικούπολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 20212022
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 20212022
Αποδοχή αιτήματος του σωματείου εκμισθωτών σχολικών κυλικείων δημοσίων σχολείων Π.Ε.
Ημαθίας για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4735/2020
Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2020 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δ.Βέροιας, περί αλλαγής λειτουργίας του τμήματος φωτογραφίας
Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας», περί έγκρισης λειτουργίας
εργαστηρίων παιδιών με ΥΛΑ, κινηματογράφου και φωτογραφίας θεάτρου και τροποποίησης
του προϋπολογισμού του
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Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την
παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από την εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Ο.Ε.»
Έγκριση α) απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των
επιχειρήσεων του Δήμου Βέροιας, που διακόπτουν τη λειτουργία τους και β) καθορισμού του
ποσοστού μείωσης των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων του Δήμου
Βέροιας, που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (help desk) για την
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαλλαγής από αναλογούντα τέλη καθαριότητας και
φωτισμού και μείωσης του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 9ου θέματος «Έγκριση ή μη α) έκπτωσης της
εταιρίας «Λατομεία Καστανιάς ΕΠΕ», β) βεβαίωσης αποζημίωσης χρήσης, γ) κατάπτωσης των
εγγυητικών επιστολών και δ) αποκατάστασης των χώρων εξόρυξης υλικών και κατασκευής
έργων προστασίας του λατομικού χώρου»
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Αρχοντικού Σαράφογλου στο Λύκειο
Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας
Υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας) για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης και της απόφασης ένταξης της
πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο
Βέροιας»
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών με τους
αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των
παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας στον Δήμο Βέροιας»
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 640/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., για
την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 288/2020 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί
έγκρισης α) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων
ζώων συντροφιάς, β) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης καταρτιζομένης του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βέροιας
Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση WC και
αποδυτηρίων στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και στο Γυμναστήριο του ΕΠΑΛ Βέροιας»
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών
δρόμων»
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 19ου θέματος «Αποδοχή ή μη παραίτησης
δημοτικού συμβούλου και ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και
συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού
σταθμού στην Κυψέλη»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση
γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του κτιρίου της κοινωνικής
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υπηρεσίας, στο οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο
Θέση σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων απολύμανσης και
καθαριότητας οικονομικά αδύναμου δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Βέροιας».
Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για την άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την
προστασία του πληθυσμού από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
Διαπίστωση μη νομιμότητας της ανανέωσης παράτασης της μίσθωσης και έγκριση α) αγωγής
για την απόδοση του μισθίου κατά της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.», β)
βεβαίωσης χρέωσης παγίων μισθωμάτων ως αποζημίωση χρήσης, γ) κατάπτωσης των
εγγυητικών επιστολών και δ) αποκατάστασης χώρων εξόρυξης και κατασκευής έργων
προστασίας του
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα
πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
πόλης της Βέροιας».
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης
ένταξης της πράξης «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της
Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 263/2020 απόφασης του Δ.Σ., για την
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και ερευνητικών
φρεάτων σε δημοτικούς χώρους στα πλαίσια γεωτεχνικής μελέτης της μελέτης «Μελέτη Οδικού
Άξονα Εγνατία Οδός Βέροια Νάουσα Σκύδρα–Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Έδεσσας, (Τμήμα Εγνατία
Οδός – Πατρίδα)» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 293/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί α) ανάκλησης της αριθ.
135/2015 απόφασης του Δ.Σ. και β) έγκρισης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου
με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο»
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 424/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 57/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και
συγκρότησης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στον Δήμο
Βέροιας
Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των
συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω
μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
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παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Έγκριση της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
Αποδοχή αιτήματος παραίτησης δημοτικού συμβούλου από μέλος επιτροπής, ορισμός ενός
δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη» και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 278/2020
απόφασης του Δ.Σ.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της
δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
Παραχώρηση χρήσης μέρους της πλατείας Δημαρχείου στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα παιδιά
της Άνοιξης»
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση
της με αριθ. 170044/2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου
«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 315
MW, στο όρος Βέρμιο Δήμων Βέροιας & Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας Π.Ε.
Κοζάνης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.»
Έγκριση τεχνικής έκθεσης τεκμηρίωσης σκοπιμότητας για την ίδρυση του νέου Κοιμητηρίου
στο Α.Τ. 1147ζ του αγροκτήματος Πατρίδας
Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης
Δήμου Βέροιας»
Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών
Ελιάς και Βενιζέλου του Δήμου Βέροιας
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού
στην Κυψέλη»
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. υπέρ της έκτακτης μετάθεσης της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς της Κοινότητας Μακροχωρίου
Δέσμευση του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από
επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση της πράξης «Ωρίμανση μελετών Δήμου
Βέροιας», εφόσον ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Έγκριση σκοπιμότητας «Μελέτης κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας
Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση
Βράνα-Πέτρα της Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»
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
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
Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού
Μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κλπ
Μη 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 των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία της Κοινότητας
Βέροιας και μη επιβολή αντίστοιχου τέλους στις λοιπές Κοινότητες
Μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής
Μη αναπροσαρμογή του τέλους τέλεσης Πολιτικών Γάμων
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Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας
Μη αναπροσαρμογή του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής
κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
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 2020)
Έγκριση της ΑΜ 137/2020 οικονομοτεχνικής μελέτης εφαρμογής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου
Κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κοινότητας
Πατρίδας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
Μακροχωρίου»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση του
ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο «Δ.Βικέλας»
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της
δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά
αδύναμης δημότισσας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά
αδύναμης δημότισσας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Δέσμευση του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από
επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
Μακροχωρίου», εφόσον ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Θέση σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου
Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου
2019

