
 1

                                                                      
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αρ. Πρωτ.: 1147 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Συνεδρίαση: 1η/22-11-2018 
 Αρ. Πρακτ: 1/2018 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   
από το 1ο/2018 πρακτικό της  συνεδρίασης  

της  ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 
Θέµα: α) Γνωµοδότηση επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού Εσόδων και 
∆απανών του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2019 και β) Γνωµοδότηση επί του 
σχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το 
οικονοµικό έτος 2019. 

Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την 22/11/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00 η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα µέλη της στις 13/11/2018 σύµφωνα µε 
το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010. 
 Συντονιστής της συνεδρίασης ήταν η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
κα Καλυψώ Γούλα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία κηρύχτηκε η 
έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 

Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Εµπορίου 
Παραγωγικότητας Επιχειρηµατικότητας 
Κεντρικής- Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 1 

Εκπρόσωπος Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών 

2 
Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης 2 Εκπρόσωπος ΟΑΣΘ 

3 
Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών 
Σωµατείων Θεσσαλονίκης 3 

Εκπρόσωπος ΕΣΑµεΑ 
Γρ.Βορείου Ελλάδος 

4 
Εκπρόσωπος Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης 4 

Εκπρόσωπος ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου της Ελλάδας 

5 
Εκπρόσωπος Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος 5 

Εκπρόσωπος Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας 

6 Εκπρόσωπος ΚΕΠΚΑ 6 
Εκπρόσωπος Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος 

7 
Εκπρόσωπος Φιλόπτωχου Αδελφότητας 
Ανδρών Θεσσαλονίκης 7 

∆ίκτυο Εθελοντικών 
Οργανώσεων Θεσσαλονίκης 

8 Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 8  Εκπρόσωπος ΑΠΘ 

9 
Εκπρόσωπος Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 9 Εκπρόσωπος ΕΥΑΘ 

10 
Εκπρόσωπος Thessaloniki Convention 
Bureau 10 

Εκπρόσωπος Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 

11 

Εκπρόσωπος Ιστιοπλοϊκού Οµίλου 
Θεσσαλονίκης, Οµίλου Φίλων Θαλάσσης, 
Οµίλου Θαλασσίων Αθληµάτων  11 

Εκπρόσωπος ∆ικηγορικού 
Συλλόγου 

12 
Εκπρόσωπος Πρωτοβουλία Πολιτών 
“Επανάχρηση Θεσσαλονίκης” 12 

Εκπρόσωπος Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

13 

Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος παραρτήµατος 
Κεντρικής Μακεδονίας 13 

Εκπρόσωπος Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας 
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14 
Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζοµένων 
Θεσσαλονίκης 14 

Εκπρόσωπος Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

15 

Εκπρόσωπος Ε∆ΟΘ Ένωσης 
∆ηµοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων 
Θεσσαλονίκης 15  

 ∆εληγιάννης Στυλιανός 
(∆ηµότης) 

16 
Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµατος Κεντρικής 
Μεκεδονίας 16  

 ∆οσόπουλος Βασίλειος 
(∆ηµότης) 

17 Εκπρόσωπος ΟΛΘ 17 Σεβαστίδης Λάζαρος (∆ηµότης) 

18 Εκπρόσωπος ∆ΕΘ 18 Σεµελίδης Σπυρίδων (∆ηµότης) 

19 
Εκπρόσωπος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης 19 Τάσκου Θεοδώρα (∆ηµότης) 

20 Εκπρόσωπος 5 Μουσείων 20 Ηλιαδέλη Αναστασία (∆ηµότης) 

21 
Εκπρόσωπος Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού 21 

Σωτηρόπουλος ∆ηµήτριος 
(∆ηµότης) 

22 

Εκπρόσωπος Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης 22 Ιωσηφίδης Λάζαρος (∆ηµότης) 

23 Εκπρόσωπος ΟΣΕΘ 23 Τράκας Πέτρος (∆ηµότης) 

24 Ζερβούλιας Ανδρέας (∆ηµότης)    

25 Μπραγκατζής Κωνσταντίνος (∆ηµότης)     

26 Παπαδόπουλος Παύλος (∆ηµότης)   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την προϊσταµένη του Τµήµατος ∆.Υ. Λοιπών Συλλογικών 
και Μονοπρόσωπων Οργάνων, την κα Σουλτάνα Καραµάνη  . 

 
Την έναρξη της συνεδρίασης πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης και 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κ. Μπουτάρης και στη συνέχεια το 
λόγο πήρε η συντονίστρια της Επιτροπής και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα 
Καλυψώ Γούλα. Η κα Γούλα αφού ευχαρίστησε τα παρευρισκόµενα µέλη για τη 
συµµετοχή τους, τους γνωστοποίησε το περιεχόµενο των παρ. 2 και 3 του αρθρ.76 του 
Ν.3852/2010, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος κ. 
Παππά, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2018, συνεπικουρούµενος από το Γενικό ∆/ντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Μπελιµπασάκη . 
Το προτεινόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2019 είναι συµβατό µε το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης όπως αυτό εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 729/25-05-
2017 Α.∆.Σ. και έχει στόχους που είναι πραγµατικοί και υλοποιήσιµοι. Πρόκειται για ένα 
Τεχνικό Πρόγραµµα που στοχεύει κατά κύριο λόγο στη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων υποδοµών αλλά και στην υλοποίηση νέων έργων, µε 
έµφαση στη δυναµική τους για την ανάπτυξη της οικονοµίας της πόλης µας, αλλά και 
την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητάς της, δεδοµένης της τρέχουσας συγκυρίας και 
των πιέσεων που δέχεται. Αντανακλά την προσπάθεια των Υπηρεσιών και της 
∆ιοίκησης για την αναζήτηση ευκαιριών και δυνατοτήτων µέσα στο δυσχερές οικονοµικό 
περιβάλλον των ΟΤΑ, ενώ ακόµη η υλοποίησή υποστηρίζεται από τη συνεργασία των 
Τεχνικών Υπηρεσιών και την οικονοµία κλίµακος σε υλικοτεχνική υποδοµή και 
ανθρώπινο δυναµικό, µε την ενοποίηση των εργοταξιακών δοµών και τη σταδιακή 
στροφή προς µια σύγχρονη αντίληψη για ένα ολοκληρωµένο-σφαιρικό σχεδιασµό των 
τεχνικών έργων και τη σύλληψή τους καθ΄όλη την πορεία της ζωής τους. Ακολούθησε 
αναλυτική παρουσίαση όλου του  Τεχνικού προγράµµατος 
. 
Στο δεύτερο µέρος της συνεδρίασης η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Άννα Αγγελίδου-
Πολυχρονιάδου παρουσίασε το προσχέδιο του προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων 
του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2019, συνεπικουρούµενη από την προϊσταµένη του 
τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης κα Μπουρουτζή. 
Η µεθοδολογία σύνταξής του  παραµένει ίδια µε το 2018 αλλά από τον υπολογισµό των 
ιδίων εσόδων έχουµε µείωση κατά 5.100.000,00 ευρώ περίπου.  Ο ∆ήµος καλείται εκτός 
από τις βασικές δαπάνες λειτουργίας του και τις επενδύσεις του να αποπληρώσει και 
χρέη από  οφειλές, πρόστιµα και προσαυξήσεις εκ των γνωστών οικονοµικών 
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σκανδάλων του παρελθόντος. Παρόλα τα µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ Α΄Βαθµού, όπως η ανεπάρκεια πόρων από την Κεντρική 
∆ιοίκηση, οι περικοπές θεσµοθετηµένων πόρων από την Κεντρική ∆ιοίκηση, η κάλυψη 
οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ, το πολύπλοκο νοµοθετικό πλαίσιο κλπ, ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης αναζητά και πετυχαίνει νέες χρηµατοδοτικές πηγές από το ΕΣΠΑ, το 
πρόγραµµα Φιλόδηµος, προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HΟΡΙΖΟΝ, URBACT 
κλπ) κλπ. Ακολούθησε αναλυτική εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού εσόδων και 
εξόδων του 2019. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης να εκφέρουν τις απόψεις τους ως προς αυτά, προκειµένου να 
διαβιβαστούν, γνωµοδοτικά, προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων 
Ακολούθως τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (εκπρόσωποι τοπικών 
φορέων και δηµότες) εξέφρασαν τη θετική τους γνώµη επί των ανωτέρω προσχεδίων 
και του περιεχοµένου τους. 
Όλα τα παραπάνω καταγράφηκαν µαγνητοφωνηµένα στα πρακτικά που τηρήθηκαν και 
µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών, εγκρίθηκε η διαβίβαση αυτών, γνωµοδοτικά, 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση 
και έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2018, κατά τις παραπάνω διατάξεις και κατά το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006, σε 
συνδυασµό προς το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010. 
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, θεωρήθηκε, 
εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και από τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης. 

  
 
                                           

 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

     της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης                    (ακολουθούν υπογραφές) 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Μπουτάρης  

                    ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης  

 

 

 

 

 
 
 Πρακτικά τηρήθηκαν από την προϊσταµένη 
            Του Τµήµατος ∆Υ Λοιπών Συλλογικών & Μονοπρόσωπων Οργάνων 
 
 
 Καραµάνη Σουλτάνα 
 
 
                                           


