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ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
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Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας
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Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022
Έγκριση α) προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας
έτους 2022
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 2022)
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση αστικής
κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή ανοικτού
κλιμακοστασίου στην οδό Καππαδοκίας»
Έκφραση συμπαράστασης του Δ.Σ. στα αιτήματα της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουρισμού
Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Ελλάδας
Έγκριση α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με την Ανώνυμη Εταιρία
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση της αριθ. 60/2021 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί έγκρισης δημιουργίας τμήματος Fitness kids
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας
Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας
«Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο: Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην
παλιά πόλη της Βέροιας»
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν
ζωή αξίας ζώων
Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ. Βέροιας, έτους 2022.
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Έγκριση επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
χιονοπτώσεις και παγετό 2012-2022
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενετρομετρήσεων
σε δημοτικούς οδούς ή χώρους, στα πλαίσια γεωτεχνικής μελέτης της μελέτης του έργου «Αγωγός
μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας»
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βεργίνας Δήμου
Βέροιας»
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Έγκριση α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 155 και 157 αγροτεμαχίων της
Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας, β) καθορισμός ελάχιστου ορίου προσφοράς και
αναπροσαρμογών του μισθώματος και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση α) παράτασης του συμβατικού χρόνου σύστασης ειδικού λογαριασμού της υπηρεσίας
«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 941β και 941γ εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του
αγροκτήματος Τριλόφου.
Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη συμμετοχή της στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,40ΜW» της εταιρείας με την
επωνυμία «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΙΚΕ».
Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα
πλαίσια του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης
υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2022 απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης
Δ.Βέροιας, περί έγκρισης του κανονισμού διάθεσης χώρων, υποδομών και υπηρεσιών
(Κ.Δ.Χ.Υ.Υ.).
Έκδοση ψηφίσματος για την παύση λειτουργίας καταστήματος της τράπεζας EUROBANK στην
πόλη της Βέροιας.
Υιοθέτηση ψηφίσματος του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Π.) για την
επιχειρούμενη περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας.
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του σωματείου σχολικών καθαριστριών
Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων Νομού Ημαθίας για την επικείμενη περικοπή του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δ.Σ.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 266/2021 απόφασης του Δ.Σ για την αντικατάσταση μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
Απόρριψη ένστασης του Ν.Μπιζάκη κατά της υπ’ αριθ. 229/2020 απόφασης του Δ.Σ.
Έγκριση καταρχήν απευθείας αγοράς οικοπέδου στο Ο.Τ. 263 της πόλης Βέροιας.
Συναίνεση του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση εργασιών στο Αρχοντικό Σαράφογλου από το
Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου
στο Ο.Τ. 85 της Δημοτικής Κοινότητας Βεργίνας.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου της δωρεάς Βούλας Χατζήκου στον
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν.Ημαθίας.
Έγκριση α) λύσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας
και Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και β) ανάκλησης των
υπ’ αριθ. 988/2018 και 305/2019 αποφάσεων του Δ.Σ.
Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2021.
Ορισμός α) εκπροσώπου του Δήμου και β) υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας και του
αναπληρωτή του, ως χρήστη της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Α2/10ης Ομάδας
«Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος
250,075MW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ» και συνοδών έργων».
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Νάουσας για απαγόρευση βοσκής σε συστάδες που θα
υλοτομηθούν στο ιδιόκτητο δάσος Σελίου, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης.
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε συστάδες που θα
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υλοτομηθούν στο ιδιόκτητο δάσος Παλατιτσίων, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής
Μελέτης.
Αποδοχή πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε συστάδες που θα
υλοτομηθούν στο ιδιόκτητο δάσος «Έλατα Ξηρολιβάδου», κατά την περίοδο ισχύος της
Διαχειριστικής Μελέτης.
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή-ανακύκλωση υλικών
ακατάλληλων για χρήση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για
το έτος 2022.
Έγκριση α) καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 ως δεκτικού έκδοσης
εντάλματος προπληρωμής και β) ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Βέροιας στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης του
χώρου για την δημιουργία πράσινου σημείου στον Δήμο Βέροιας».
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μεταλλικό στέγαστρο
κερκίδων γηπέδου Αγίας Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγίας Κυριακής Δήμου Βέροιας».
Έγκριση α) οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 1,2,3,4 της σύμβασης και β) του οριστικού
«Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)» του Δήμου Βέροιας
Έγκριση κατάργησης θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της πλατείας Ωρολογίου της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας.
Παραχώρηση χρήσης τμήματος της πλατείας Ελιάς και του πάρκου Αγίων Αναργύρων στον
Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο 3ο Γυμνάσιο Βέροιας.
Έγκριση α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 206/2021 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού
βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων διακομιδής, κηδείας και τέλους ταφής οικονομικά αδύναμης
δημότισσας.
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας άστεγης
δημότισσας.
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.
Έγκριση έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Μακροχωρίου
Έκδοση ψηφίσματος κατά της επικείμενης περικοπής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α.
Έγκριση των αριθ. 29/2018 και 19/2022 αποφάσεων Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί δημιουργίας νέων τμημάτων στο Δημοτικό
Ωδείο Βέροιας
Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Βεργίνας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μη μεταφορά τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας
Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνεςθέρμανση
Δέσμευση του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδιους πόρους, στα πλαίσια
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας» του Πράσινου Ταμείου
Έγκριση α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς, β)
παροχής εθελοντικής εργασίας, γ) φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έγκριση α) απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 30 καταστήματος (Β΄ στάθμης) της Δημοτικής
Αγοράς Δήμου Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του
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Δημάρχου.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 157 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 155 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κουλούρας.
Έγκριση α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μακροχωρίου της ακίνητης περιουσίας του Κληροδοτήματος Τσαρούχη και β)
καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης.
Έγκριση κίνησης διαδικασίας μίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου/ων της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίας Βαρβάρας
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 240/2021 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής ειδικών όρων δανειακής
σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την
υλοποίηση της πρότασης «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας»
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 262/2021 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής ειδικών όρων δανειακής
σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση
του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων
Δήμου Βέροιας»
Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 66 του ν.4849/2021
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου
στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας»
Έγκριση α) καθορισμού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 ως δεκτικού έκδοσης
εντάλματος προπληρωμής και β) ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Βέροιας στην
Τράπεζα Πειραιώς
Έγκριση καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 98 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος
Πατρίδας
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 785 και 793α εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του
αγροκτήματος Μακροχωρίου
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 592β εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Αγίου Γεωργίου
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 380 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος
Διαβατού
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 590 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος
Κουλούρας
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 423/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης
του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό
Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης»
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την παρουσίαση αρχιτεκτονικών
σχεδίων καινοτόμου μονάδας για τη θεραπεία του καρκίνου και τη βιοϊατρική έρευνα στη
νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μέλη του συμβουλίου του ινστιτούτου SEEIIST
Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου στο Ο.Τ. 263 της πόλης Βέροιας
Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί συμμετοχής μαθητών στο σεμινάριο πιάνου με τη
Δ.Ευτυχίδου
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 637/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ. για
την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού
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προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ) Δήμου Βέροιας
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Κοινότητες του
Δήμου Βέροιας
Έγκριση α) απευθείας μίσθωσης ισογείου καταστήματος για την κάλυψη των αναγκών στέγασης
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας, β) αποδοχή των όρων σύμβασης και γ)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε επίδικη
ιδιοκτησία του Ο.Τ. 670 της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Έγκριση εξόφλησης οφειλής της κ. Σ. Κούρτογλου σε δόσεις
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’ αριθ 1147ζ
αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης
δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων στην Ν.Ε ΚΙΝΑΛ Ημαθίας
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)
Παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι στην Ένωση Πολιτών Ημαθίας
Έγκριση της αριθ. 12/2022 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας», περί τροποποίησης προϋπολογισμού της δράσης «3ο
Σχολείο Σκηνοθεσίας», 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του και εγγραφής των συμμετεχόντων
μαθητών στην παραπάνω δράση

Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και επικύρωση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών
όπλων
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022
Καθορισμός θέσεων ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων
στον Δ.Βέροιας
Έγκριση ένταξης του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του
μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και καθορισμός του αριθμού
μαθητευομένων, για το σχολικό έτος 2022-2023
Έγκριση ένταξης του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση μαθητείας της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και καθορισμός του αριθμού
μαθητευομένων, για το σχολικό έτος 2022-2023
Παραλαβή της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της συνολικής μελέτης με τίτλο
«Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής
στην Π.Ε. 23 και σε τμήμα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του
κληροδοτήματος Τσαρούχη της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου
Έγκριση α) ανάκλησης της αριθ. 401/2015 απόφασης του Δ.Σ., β) δωρεάν παραχώρησης της
χρήσης του γραφείου 11 της Δημοτικής Αγοράς και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
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Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου και εξουσιοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 284 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος
Βέροιας
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 516α εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του
αγροκτήματος Κουλούρας
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1211, 1212, 1213 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του
αγροκτήματος Τριλόφου
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου
«Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε περιοχή του Δήμου Βέροιας»

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας στον Δήμο Καζανλάκ
Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ των Ρόδων»
Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου στη Κομμουνιστική Νεολαίας Ελλάδας
Παραχώρηση χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Μικρασιατών Ν.Ημαθίας
Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

