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           ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                           
                   Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ      
 ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ  ΝΑΟΤΑ       

 

ΑΠΟΣΠΑΣΚΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ. 19ης -17/5/2022    Τακηικής 

Σσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Ζ.Π. Λάοσζας 

Αριθμός  Απόθαζης  171/2022 

Θέμα: Έγθξηζε ή κε ηεο ππ’ αξ. 96/2021 απφθαζεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

Γήκνπ Λάνπζαο κε ζέκα : «Έγθξηζε ή κε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2022» 
 
ηε Νάνπζα  θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ζηηο  17 Μαίνπ   ηνπ έηνπο 2022,  εκέξα ηεο εβδνκάδαο 
Σξίηε θαη ώξα 13:00  ζπλήιζε ζε   Σαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε αξ. 
πξση. 6171/13-05-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87) «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και 

ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ 

Ν. 4555/18 θαη ηζρύεη ζήκεξα θαη ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-4-2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2137/30-4-
2022). 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα 
(9) κειώλ ήηαλ παξόληα (δηα πεξηθνξάο) ηα επηά    (7)  κέιε:  

  ΞΑΟΝΛΡΔΠ                          ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Μπαιηαηδίδνπ Θενδώξα  (Πξόεδξνο)                1) Βαιζακίδεο ηαύξνο 

2) Αδακίδεο Παύινο                                                 2) Γνιδνύξεο Θεόδσξνο 

3) Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                          

4) Σζέιηνο ηαύξνο 

5) Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο 

6) Σαζηώλαο Γεώξγηνο 

7) Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο 

        

                                                                                             Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  
αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 
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ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα θαη ε Αλζνπνύινπ Μπξνύια, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ   
πξαθηηθώλ.  
Ζ Πξόεδξνο  εηζεγνύκελε ην 5ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  γηα ηνλ: «’ Έγθξηζε ή κε ηεο ππ’ αξ. 39/2022 
απόθαζεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο κε ζέκα : «4ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022» αλέθεξ Έγθξηζε ή κε ηεο ππ’ αξ. 96/2021 
απφθαζεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Λάνπζαο κε ζέκα : «Έγθξηζε ή κε 
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022» αλέθεξε ηελ ππ αξηζκ 96/2021 
απφθαζε ηνπ ΛΞ ηνπ Γήκνπ   ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
ΘΔΚΑ 2o :«Έγθξηζε ή κε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022» 
                                                                                                                             
Πηε Λάνπζα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, ζήκεξα ηελ 17ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 
2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Ξαξαζθεπή θαη ψξα 15:00κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γ.Π. ηνπ 
Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Λάνπζαο, χζηεξα απφ ηελ 2689/10.12.21 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ζχκθσλα κε ηελ παξ.1ηνπ άξζξνπ 67 
Λ.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/18. 
       Έρνληαο ππφςε ηo αξ.67 ηνπ Λ.4830/21 ζχκθσλα κε ην νπνίν  
«1. Θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ε ιήςε ησλ 
απνθάζεσλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Ν.Ρ.Α. α' θαη β' βαζκνχ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα: α) είηε δηά πεξηθνξάο 
θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87) β) 
είηε κε ηειεδηάζθεςε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γ) είηε δηα δψζεο δ) είηε δηα 
δψζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε. Πηελ πεξίπησζε ηεο δηα δψζεο ζχγθιεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο παξ. 1, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
πγεηνλνκηθά κέηξα. Ππλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο παξ. 1, 
πνπ ήδε έιαβαλ ρψξα κε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο ζεσξνχληαη λφκηκεο.».Απνθαζίζηεθε λα γίλεη κε 
ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 
       Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ 15 κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληεο 14 ήηνη:   
Ξαξφληεο                                                                   Απφληεο 
Αξακπαηδή Πηεξγηαλή, Ξξφεδξνο                              Βαζηιεηάδνπ Άλλα  
Βαζηιεηάδεο Χξήζηνο                                               
Ρξηαληαθχινπ Γεψξγηνο 
Ρζαγθαιίδνπ-Ρζερειίδνπ Ξαξζέλα                                    
Μεξνκεξίηε Εσή            
Οεγφπνπινο Θσλζηαληίλνο                                                      
Ξαζρνχια Καξία                
Ππαζφπνπινο Δπζχκηνο  
Γνχκνο Άγγεινο                                                                   
Αγγειίδνπ Αλησλία     
Πηπεηάλνπ Αλαζηαζία 
Ρδνπβάξαο Βαζίιεηνο                                                     
Εάρνο Πηαχξνο  
Γξεγνξίνπ Ησάλλεο                                                                  
Πηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ν θνο Ινχθαο Γεψξγηνο, σο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθ. Ππκβνπιίνπ, ρσξίο 
δηθαίσκα ςήθνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
Ρν ιφγν πήξε ε πξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη εηζεγήζεθε ην 2ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν: «Έγθξηζε ή 
κε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022» 
Έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 4 ηνπ Ξ.Γ. 185/2007 ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 
    «Ρν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη απφ 
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 
εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απηψλ. Ρν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ησλ 
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ινηπψλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην απηψλ».  
 Ξαξάιιεια αλέθεξε, πσο ιφγσ ησλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, ην ελ 
ιφγσ πξφγξακκα θηλείηαη εληφο πεξηνξηζκέλνπ πιαηζίνπ. 
 
    Πε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξφηεηλε ηελ ςήθηζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 
ηνπ Λ.Ξ. γηα ην έηνο 2022. 
 
    Αθνινχζσο ε Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

         ΤΟ  ΓΗΟΗΘΖΤΗΘΟ  ΣΥΚΒΟΥΙΗΟ 
αθνχ  άθνπζε  ηελ  εηζήγεζε  ηεο  Ξξνέδξνπ, έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε, ην 
έληππν ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη  χζηεξα  απφ δηαινγηθή  ζπδήηεζε 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΘΑΤΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ 
(Θαηά ςήθηζε ν θνο Οεγφπνπινο)  
 

Θαηά ηα λοιπά 
Δγθξίλεη ην πξνηεηλφκελν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ θαη παξνπζηάδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
                       Ζ  παξνχζα  απφθαζε  έιαβε  αχμνληα  αξηζκφ  96/2021. 
 
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά     
 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε :  

 Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 

 Σελ 96/2021 απόθαζε ηνπ Κ.Κ.Π. & Α.  

 ηνπ επηζπλαπηόκελνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Ν.Π. γηα ην έηνο 2022. 

 Σν άξζξν 72 ηνπ Ν 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

Ο θ. Λαθελάλνο ςήθηζε ΟΥΗ θαη ηνπνζεηήζεθε: Ρν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ, δειαδή  ηελ κεηαθνξά αξκνδηφηεηαο απφ ην θξάηνο ζηνπο Γήκνπο ρσξίο πιήξε θαη κφληκε 
ρξεκαηνδφηεζε, ηελ  ππνρξεκαηνδφηεζε, ηελ πνιηηθή ηδησηηθνπνίνεζεο ησλ Β/Λ, θάηη  πνπ έρνπκε 
πνιηηηθά θαηαςεθίζεη. Θαηά θαη ζήκεξα.  
 
ΟΥΗ ςήθηζαλ έλαο(1):Λαθελάλνο Αγγειάθεο 
ΝΑΗ ςήθηζαλ έμη (6): Μπαιηαηδίδνπ Θενδώξα(Πξόεδξνο), Αδακίδεο Παύινο, Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο, 
Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο, Σαζηώλαο Γεώξγηνο, Σζέιηνο ηαύξνο 

 
                                              ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  

           Εγκρίνει ηελ ππ αξηζκ  96/2021  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία 

      «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο», ε νπνία έιαβε ΑΓΑ 6Ξ0ΟΟΚ00-ΕΣΦ 

θαη ε νπνία αθνξά ζηελ «Έγθξηζε ή κε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Λ.Ξ. γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2022» 

 

          Ζ απόθαζε απηή λα ππνβιεζεί ζηελ Πξόεδξν ηνπ Κ.Κ.Π.&Α. Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο γηα ηηο δηθέο ηεο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.       

 

           Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 171/2022 
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Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

 

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                             ΜΠΑΛΣΑΣΕΗΓΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ 
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