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διαμορφώσαμε ένα νέα διοικητικό σχήμα με συνεργασίες και
συγκλίσεις, χωρίς να χαθεί ο ελάχιστος ωφέλιμος πολιτικός
χρόνος, χωρίς να διαπιστωθεί κενό εξουσίας.
Από την αρχή της θητείας καταστήσαμε σαφείς τους
στόχους, τις προτεραιότητες και την ιεράρχηση των
ζητημάτων. Από τον παρόντα απολογισμό θα αντιληφθείτε ότι
ενεργούμε με βάση αυτή τη στοχοθέτηση. Θα δείτε τις
προσπάθειες αναδιοργάνωσης της καθαριότητας, τις
πρόδρομες ενέργειες μίας διοικητικής μεταρρύθμισης και
αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τον πολίτη, την προσπάθεια
ανασυγκρότησης των δημοτικών ΜΜΕ της ΔΕΠΘΕ, την
ανασύνταξη και ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και σειρά άλλων
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της
Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες

καθημερινότητας στο αστικό περιβάλλον.

Κρατάτε στα χέρια σας τον πρώτο απολογισμό της

ευρύτερη έννοια ομπρέλα που εμπεριέχει όλα όσα χρήζουν

Διοίκησής μας που μπορεί να αναφέρεται σε ένα χρονικά

βελτίωσης και ταυτόχρονα με σειρά πρωτοβουλιών

περιορισμένο διάστημα, αυτό του τελευταίου τετραμήνου του

αναδεικνύουμε τη σημασία του δημοσίου χώρου. Οι

2019, αλλά καταδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά, τη

φιλοδοξίες της πόλης πρέπει να αποτυπώνονται στο αστικό

μεθοδικότητα και την επιμέλεια που δείξαμε στα κρίσιμα

περιβάλλον και για το λόγο αυτό καταβάλαμε – και συνεχίζουμε

ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι μία τυπική αλλά και

στην ίδια κατεύθυνση- κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης

ουσιαστική αποτύπωση του έργου και των προσπαθειών που

χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο είτε την επανεκκίνηση

έλαβαν χώρα σε αυτό το διάστημα με στοχευμένες δράσεις και

έργων και παρεμβάσεων που λιμνάζουν χρόνια και είχαν

παρεμβάσεις.

εγκαταλειφτεί είτε την ένταξη νέων, υπερτοπικής σημασίας

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές της άνοιξης του 2019
πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο – εκλογικό

Εισαγάγαμε στο δημόσιο διάλογο την «ευταξία» ως μία

που με την υλοποίησή τους θα αλλάξουν τη ζωή σε ολόκληρες
περιοχές της πόλης.

νόμο που κινητροδοτούσε την αυτόνομη κάθοδο πολλών

Πέραν αυτών, ήδη από το πρώτο αυτό τετράμηνο της

συνδυασμών, αποτρέποντας ευρύτερες προγραμματικές και

θητείας υπηρετούμε με τρόπο συστηματικό μία νέα αντίληψη

πολιτικές συγκλίσεις.

που θέλει το Δήμο Θεσσαλονίκης να παρεμβαίνει με τρόπο

Εμείς, από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε και εν

οργανωμένο και αποφασιστικό σε πλειάδα ζητημάτων που εκ

πολλοίς πετύχαμε να δομήσουμε μία αυτοδιοικητική ατζέντα

πρώτης δεν ανήκουν στις αυστηρά προσδιορισμένες

και να αναδείξουμε σειρά ζητημάτων που απασχολούν την

αρμοδιότητές του αλλά που παράλληλα αποτελούν μείζονες

πόλη για πολλά χρόνια. Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε αυτή

προκλήσεις για τη ζωή στην πόλη. Φέραμε στο Δημοτικό

την ατζέντα σημείο αναφοράς σε ένα πολυδιασπασμένο

Συμβούλιο το ζήτημα της ολοκλήρωσης του Μετρό

πολιτικό σκηνικό διεκδικώντας την ψήφο των Θεσσαλονικέων

Θεσσαλονίκης και την αναδιάταξη των αστικών συγκοινωνιών,

και δίνοντας, προεκλογικά ακόμη τις βασικές κατευθύνσεις της

συγκεκριμένα του ΟΑΣΘ – σε Ειδικές Συνεδριάσεις με

νέας αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου μας.

συμμετοχή φορέων της πόλης ώστε αφενός να υπάρξει

Απαντήσαμε με επάρκεια στον διαφαινόμενο κίνδυνο

θεσμική ενημέρωση και αφ’ ετέρου να προκύψουν

«ακυβερνησίας» λόγω των αριθμητικών και πολιτικών

δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης και διαχείρισης των θεμάτων

δεδομένων που προέκυψαν από την κάλπη του Ιουνίου και

αυτών.
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Επιπρόσθετα εργαστήκαμε στην κατεύθυνση

συγκρότησης, της αντίληψης για την Ιστορία. Είναι θέματα των

αναβάθμισης των εορταστικών χριστουγεννιάτικων

οποίων η εργαλειακή χρήση επέφερε διχασμό στην πόλη και

εκδηλώσεων καθώς θέλαμε να σηματοδοτήσουμε την έναρξη

περιττές διαμάχες. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη ανοιχτή,

ενός νέου μετά-κρισιακού κύκλου στην οικονομία και την

αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό της παρελθόν -μνημεία

κοινωνική ζωή της πόλης και να δώσουμε νέα πνοή στην

πολλών περιόδων άλλωστε είναι ζωντανοί μάρτυρες αυτού-

εμπορική και τουριστική κίνηση καθιστώντας την και χειμερινό

είναι πόλη ευρωπαϊκή με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πεδίο των

προορισμό. Προσεγγίσαμε την υπόθεση αυτή με νέα εντελώς

λειτουργιών αλλά είναι ταυτόχρονα πόλη ελληνική,

φιλοσοφία και σχεδιασμό, κάναμε συμμέτοχους όλους σχεδόν

πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μέλημά μου είναι να ενώσουμε

τους φορείς της πόλης, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και

την πόλη, να ενώσουμε τις δυνάμεις ώστε να διεκδικήσουμε

αποδείξαμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε θέση να διοργανώσει

και να προδιαγράψουμε ένα καλύτερο μέλλον και όχι να

και να υποστηρίξει με αρτιότητα events που αφήνουν

διχάσουμε.

συγκεκριμένο απτό αποτύπωμα και παράλληλα ενισχύουν μια
νέα συλλογική αυτοπεποίθηση καθώς προσομοιάζουν με
αντίστοιχα ευρωπαϊκών μητροπόλεων.

Συμπολίτες,
Η νέα διοίκηση του Δήμου και εγώ ως Δήμαρχος θα
εργαστούμε για όλα αυτά, απαιτείται όμως και η ενεργή

Θεσσαλονικείς,

συμμετοχή όλων. Για να καταφέρουμε να φτάσουμε στα

Υποσχέθηκα από την πρώτη στιγμή πως θα είμαι ο

επίπεδα που όλοι θέλουμε, απαιτείται η συμμόρφωση με τους

Δήμαρχος «που θα κάνει τη δουλειά» θέλοντας να

κανόνες. Με κανόνες που μαζί πρέπει να καθορίσουμε.

σηματοδοτήσω τη στροφή στην καθημερινότητα. Σε θέματα

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις της πόλης είναι πολλά.

που καθορίζουν εν πολλοίς την καθημερινότητα του δημότη,

Είναι όμως εφικτή και ρεαλιστική η βελτίωση, είναι εφικτή και

κατοίκου και επισκέπτη της πόλης. Αυτή η στροφή έχει γίνει

ρεαλιστική η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός της πόλης. Η

αντιληπτή σε πολλά πεδία αλλά αναγνωρίζω ότι απαιτείται

δημοτική περίοδος που διανύουμε αποτελεί μια χρυσή

ακόμη αρκετή δουλειά.

ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη, ευκαιρία που δεσμεύομαι ότι δεν

Υποσχέθηκα πολλή και συστηματική δουλειά πάνω σε

θα χαθεί.

κατευθύνσεις και στρατηγικές επιλογές και αυτό κάνουμε
πράξη μαζί με τους συνεργάτες μου. Σε ύστερο χρόνο, όταν θα

Κωνσταντίνος Ζέρβας

συμπληρωθεί ένα ικανό χρονικό διάστημα, θα αποτυπωθεί σε

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

έναν πληρέστερο απολογισμό έργου η τήρηση μεγάλου
μέρους των προεκλογικών δεσμεύσεων.
Υποσχέθηκα πως βασικό μας μέλημα είναι να
επανεντάξουμε τη Θεσσαλονίκη σε όλους τους ευρωπαϊκούς
και παγκόσμιους χάρτες αξιοποιώντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα, όχι όμως μένοντας σε άυλες έννοιες και
φιλοσοφικές συζητήσεις. Ένταξη που θα φέρει απτά και
μετρήσιμα αποτελέσματα και κυρίως θα αποτυπώνεται στη ζωή
των ανθρώπων.
Ταυτόχρονα όμως ως νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
αντιλαμβάνομαι τον ρόλο αυτό ως ψηφίδα μιας ευρύτερης
πολιτικής διεργασίας. Σε πλείστα όσα θέματα είχε παρατηρηθεί
μία ψυχική απόσταση ανάμεσα στο θεσμό και τους πολίτες.
Θέματα που άπτονται της παράδοσης, της εθνικής
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οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
καθημερινότητας του δημότη.

Σε αυτό το αυστηρά περιορισμένο διάστημα των

Στην κατεύθυνση αυτή συντηρήθηκε και επισκευάστηκε

τεσσάρων τελευταίων μηνών του έτους 2019, από τη στιγμή

μεγάλος αριθμός οχημάτων του στόλου της καθαριότητας

που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση του Δήμου

αυξάνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες, απομακρύνθηκαν

Θεσσαλονίκης, επιχειρήθηκαν άμεσες ενέργειες και

μεγάλες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων από τους

αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που στόχο είχαν αφενός να

δρόμους τις πόλης, εξασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέσα

θέσουν τις βάσεις της μετέπειτα πορείας και αφετέρου να

ατομικής προστασίας των εργαζομένων και προχώρησε

δώσουν το σήμα μιας διαφορετικής προσέγγισης των

σταθερά ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του τομέα στα πεδία

ζητημάτων της πόλης. Κυρίως δε, να φανερώσουν τις

των προμηθειών.

αντικειμενικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τη νέα
ιεράρχηση.

Τέλος εγκαινιάστηκε η συχνή και τακτική δράση των
υπηρεσιών καθαριότητας σε δρόμους, πλατείες και περιοχές

Επιλέγεται η παρουσίασή τους ξεχωριστά καθώς

ιδιαίτερης σημασίας, πρωτοβουλίες που με τα χρόνια είχαν

συγκροτούν μια ενότητα με ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση,

ατονήσει και έδιναν την εντύπωση πλημμελούς ενασχόλησης

πέραν της υπόλοιπης διάρθρωσης του απολογιστικού κειμένου.

έως αδιαφορίας.

1. Ανάκτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Δήμου
Θεσσαλονίκης
Η επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος για το Δήμο

3. Εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ανάπλασης
των πρώην Στάβλων στην Παπάφη μέσω ένταξής του στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Θεσσαλονίκης, ήταν μία από τις πρώτες ενέργειες της

Με πρωτοβουλία και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

Δημοτικής Αρχής καθώς στερούνταν ασφαλιστικής

εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ενός εμβληματικού

ενημερότητας. Η ανάκτηση της οικονομικής αξιοπιστίας του

τεχνικού έργου, αυτού της ανάπλασης των πρώην στάβλων

Δήμου ήταν πρώτιστο μέλημα και η διευθέτηση του ζητήματος

της Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Ο Δήμαρχος

προέκυψε κατόπιν συστηματικών προσπαθειών. Η εξασφάλιση

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας σε συνάντησή του με

της ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

τον Υπουργό Εσωτερικών, στις 22 Νοεμβρίου 2019, διεκδίκησε

ανακοινώθηκε την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στην

και απέσπασε την υπουργική δέσμευση για χρηματοδότηση

32η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κλείνοντας μια

αυτού του έργου πνοής μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων

σημαντική εκκρεμότητα που έθετε εμπόδια στην απρόσκοπτη

Επενδύσεων με το ποσό των 13 εκατ. ευρώ.

λειτουργία του.

2. Ανασχεδιασμός και επανεκκίνηση της καθαριότητας με
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης σε όλα τα επίπεδα
Μια από τις πιο σημαντικές δεσμεύσεις της νέας
Δημοτικής Αρχής ήταν η βελτίωση στα ζητήματα της
καθαριότητας. Προς επίρρωση της απόλυτης αυτής
ιεράρχησης και προτεραιοποίσης των σχετικών ζητημάτων, ο
Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν μεταβίβασε αλλά
διατήρησε τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Οι στόχοι που
τέθηκαν είναι η παραμονή της Θεσσαλονίκης στην πρώτη θέση
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4. Επανατοποθέτηση προτομών Μακεδονομάχων στο
αστικό περιβάλλον

Αλοννήσου, Μυκόνου, Άνδρου και Σιδηροκάστρου. Η «Αστική

Σε μια συμβολική κίνηση αποκατάστασης των προτομών

Γειτονιά» αφορά ένα οικοδομικό τετράγωνο στην καρδιά της

Μακεδονομάχων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1
Δεκεμβρίου 2019 τελετή επανατοποθέτησής τους εντός του
αστικού ιστού. Οι έξι προτομές των Μακεδονομάχων οι οποίες
είχαν απομακρυνθεί από την ομώνυμη πλατεία λόγω των
έργων κατασκευής του μετρό και βρίσκονταν παρατημένες
στην περιοχή των Σφαγείων τοποθετήθηκαν προσωρινά, μέχρι
την ολοκλήρωση των έργων, στην πλατεία Μακεδονομάχων,
στον χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης,
Παύλου Μελά και Στρατηγού Τσιρογιάννη. H εκδήλωση για την
επανατοποθέτηση των προτομών πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος
Μελάς».

Τούμπας αφιερωμένο στο δημότη, τον πολίτη και τον
φιλοξενούμενο. Το σύνθετο κτηριολογικό του πρόγραμμα
περιλαμβάνει βρεφονηπιακό σταθμό, παιδική χαρά, μουσείο για
τους πρόσφυγες της Τούμπας, χώρους εκδηλώσεων,
αναψυκτήριο, υπαίθριο κινηματογράφο, δημοτικό
γυμναστήριο για παιδιά και ενήλικες, δημοτική βιβλιοθήκη αλλά
και ξενώνα φιλοξενίας, κοινωνικά ιατρεία, κέντρο φροντίδας
ηλικιωμένων και ΚΕΠ καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης.
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5. Μειώσεις δημοτικών τελών

αποκλειστικό θέμα συζήτησης το Μετρό διεξήχθη στις 7

Βασική προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου

Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα ήταν η μείωση των

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας κάλεσε όλους

δημοτικών τελών καθώς αφενός η οικονομική και κοινωνική

τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τη δέσμευση ότι το μετρό

πραγματικότητα επίτασσε λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της

της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σύντομα και παράλληλα

μείωσης των βαρών και αφετέρου η διαρκής συσσώρευση

έστειλε το μήνυμα ότι κανείς δεν δικαιούται να διχάζει την πόλη

πόρων λόγω αδυναμίας απορρόφησης και αξιοποίησής τους

και να την καταδικάζει σε στασιμότητα.

από το Δήμο ακύρωνε εν τοις πράγμασι τον ανταποδοτικό τους
χαρακτήρα.

Γνωρίζοντας σε βάθος τα προβλήματα με τις αστικές
συγκοινωνίες και την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, η

Αποδεχόμενο σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το

Δημοτική Αρχή προκάλεσε, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ειδική

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση των ανταποδοτικών

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 κατά 12,5%

σχετικά με τις εξελίξεις στον ΟΑΣΘ. Στόχος αυτής της

με παράλληλη δέσμευση ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης των

πρωτοβουλίας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης να αποτελέσει

πολιτών στους τομείς της καθαριότητας και του

καταλύτη ως προς την εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση του

ηλεκτροφωτισμού θα αναβαθμίζεται διαρκώς μέσα από την

επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΟΑΣΘ.

καλύτερη οργάνωση και την εφαρμογή μοντέλων

Η ανάληψη τέτοιων θετικών πρωτοβουλιών αναμένεται

ορθολογικότερης διαχείρισης στις υπηρεσίες ανταποδοτικού

να συνεχιστεί καθώς εκτιμάται πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης

χαρακτήρα.

μπορεί να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο

Πέραν αυτού, υπερψηφίστηκε ειδικά για τις επιχειρήσεις

ενημερώνοντας, διεκδικώντας και ελέγχοντας σειρά

που πλήττονται από τα έργα κατασκευής του μετρό μείωση

παραμέτρων και δεσμεύσεων προς όφελος των δημοτών και

τελών στο ύψος του 80%.

της ίδιας της πόλης.

6. Διεξαγωγή Ειδικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για σημαντικά ζητήματα της πόλης – πέραν των
αρμοδιοτήτων του Δήμου
Κεντρική στρατηγική επιλογή της νέας Διοίκησης είναι η
ενασχόληση του Δήμου Θεσσαλονίκης με ζητήματα που δεν
βρίσκονται στις στενά προσδιορισμένες αρμοδιότητές του
όμως απασχολούν ευρέως τους δημότες και επηρεάζουν τη
λειτουργία της πόλης. Στην κατεύθυνση αυτή διεξήχθησαν δύο
Ειδικές Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα: α.
την πορεία των έργων του Μετρό και β. το σχέδιο ανάταξης
του ΟΑΣΘ. Σημειώνεται ότι και τα δύο αυτά ζητήματα
εντάσσονται στην ευρύτερη θεματική των αστικών
συγκοινωνιών της πόλης και βρίσκονται πολύ ψηλά στις
έρευνες της κοινής γνώμης.
Στις ειδικές συνεδριάσεις προσκλήθηκαν εκπρόσωποι
όλων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, με στόχο τον
παραγωγικό διάλογο, την έγκυρη παρουσίαση των δεδομένων
και την αναζήτηση λύσεων με τρόπο δεσμευτικό.
Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
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7. Χριστουγεννιάτικες Γιορτές

Με μία νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά στις
Χριστουγεννιάτικες Γιορτές προχώρησε ο Δήμος
Θεσσαλονίκης στοχεύοντας τόσο στην αναβάθμιση της
εικόνας της Θεσσαλονίκης (rebranding) ώστε να αποτελέσει
έναν χειμερινό τουριστικό προορισμό αξιώσεων όσο όμως και
στην ενίσχυση του εορταστικού κλίματος, στη στήριξη του
εμπορικού κόσμου της πόλης και στην προσφορά της
δυνατότητας για ψυχαγωγία και διασκέδαση σε δημότες,
κατοίκους και επισκέπτες.
Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε σε συνδρομές φορέων
της πόλης και του ιδιωτικού τομέα καθώς ανέλαβαν
εξολοκλήρου το κόστος της διοργάνωσης μέσω δωρεών,
γεγονός που απέδειξε στην πράξη πως όταν υπάρχει φιλόδοξο
σχέδιο, διαχειριστική επάρκεια και συνεργασία, η πόλη μπορεί
να φέρει σε πέρας μεγάλες πρωτοβουλίες. Το ταμείο του
Δήμου δεν επιβαρύνθηκε και όλα τα υλικά του στολισμού και
του διακόσμου αποτελούν πλέον περιουσία του και μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τέλος, επιλέχθηκε η πλατεία Αρχαίας Αγοράς ( πρώην πλατεία
Δικαστηρίων) για να φιλοξενήσει τη χριστουγεννιάτικη αγορά,
μια περιοχή με έντονη παραβατικότητα και προϊούσας
υποβάθμισης με απώτερο στόχο την επανένταξή της στις
λειτουργίες της πόλης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
εκεί.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά
έγινε στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών και υπάκουε σε
ρυθμίσεις κανονιστικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, στον άξονα της Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε
πληθώρα εκδηλώσεων με σαφές πολιτιστικό και οικονομικό
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο του
Δήμου κι έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα. Συμβάλλει
στη λήψη αποφάσεων για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της περιοχής του, την αντιμετώπιση τοπικών
προβλημάτων, την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, την
οικονομική ανάπτυξη και τη διοίκηση του Δήμου εν γένει.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διέπονται
από διαφάνεια και από δημοκρατικές διαδικασίες, σύμφωνα με
τον Δημοτικό Κώδικα, τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) και
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2019 έως 31/12/2019
πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις, εκ των οποίων οκτώ
τακτικές κι έξι ειδικές. Συνολικά συζητήθηκαν 435 θέματα.

•

Σύμφωνο συνεργασίας με την Αστική μη

Κερδοσκοπική Εταιρεία “Βυζαντινή Θεσσαλονίκη”, με
σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της Βυζαντινής
Θεσσαλονίκης.

Παρεμβάσεις πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά την ίδια χρονική περίοδο δόθηκε το βήμα του
Δημοτικού Συμβουλίου σε ομάδες πολιτών, σε ενώσεις
εργαζομένων, σε φορείς κ.α., ώστε είτε να τοποθετηθούν σε
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είτε να θέσουν σημαντικά
ζητήματα που αφορούσαν την πόλη καθώς και εργασιακά
θέματα:

•

Παρεμβάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του

Δήμου Θεσσαλονίκης για εργασιακά θέματα.

•
Μνημόνια και Σύμφωνα Συνεργασίας – Προγραμματικές

•

συμβάσεις

•

Παρέμβαση εκπροσώπου εργαζομένων

κοινωφελούς εργασίας σχετικά με τις συμβάσεις τους.
Παρέμβαση εκπροσώπου εθελοντικής χορευτικής

Προγραμματική σύμβαση με το Μουσείο

ομάδας Τριανδρίας για τη φιλοξενία του χορευτικού

Γουλανδρή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της

τμήματος παραδοσιακών χορών στο Πολιτιστικό Κέντρο

ποιότητας της θάλασσας στον Όρμο Θεσσαλονίκης.

Τριανδρίας.

•

•

Προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία του
σταθμού καταγραφής φυσικών αεροαλλεργιογόνων.
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Ανακοινώσεις

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού

εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου

Συμβουλίου ανακοινώθηκαν στο Σώμα επιστολές φορέων,

Θεσσαλονίκης τα εξής οκτώ οκτώ ψηφίσματα:

ερωτήματα Δημοτικών Συμβούλων, απαντήσεις της Διοίκησης

•

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των

ή υπηρεσιακών παραγόντων, υπομνήματα, ψηφίσματα,

εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς και όλων των

προσκλήσεις για εκδηλώσεις, αποφάσεις Δημάρχου,

τραπεζοϋπαλλήλων.

ενημερώσεις υπηρεσιακών παραγόντων, αιτήματα πολιτών ή

•

ομάδων δημοτών ή συλλογικών φορέων.

Ψήφισμα συμπαράστασης στην κινητοποίηση των

μαθητών και των φοιτητών κατά της κλιματικής αλλαγής
με αφορμή την παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα.

Δημοσιογραφική – Τηλεοπτική κάλυψη των

•

συνεδριάσεων

Ψήφισμα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του

Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας για άτομα που διαβιούν στο

Το 2019 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η μετάδοση των

δρόμο, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική

στην περιοχή της δεύτερης Δημοτικής Κοινότητας.

Τηλεόραση όπως και η απευθείας μετάφρασή τους για άτομα

•

με προβλήματα ακοής από δημοσιογράφο της ΔΕΠΘΕ, η οποία

Ψήφισμα με αφορμή την Πράξη Νομοθετικού

Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση

είναι πιστοποιημένη μεταφράστρια της νοηματικής γλώσσας.

αντικαθιστά το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό

Συνεχίστηκε επίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη των

Συμβούλιο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων

συνεδριάσεων του Δ.Σ. από διαπιστευμένους

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) από έμμισθο και διορισμένο Διοικητικό

δημοσιογράφους για το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι

Συμβούλιο.

παρευρίσκονταν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

•

μέχρι το τέλος των συνεδριάσεων.

Ψήφισμα για την τουρκική εισβολή στη Βόρεια

Συρία.

•
•

Ψήφισμα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου

Ψήφισμα σχετικά με τα προβλήματα που ανέκυψαν

Το 2019 συνεχίστηκαν οι εργασίες ψηφιοποίησης στο

σε εργαζόμενους από τους αναμορφωμένους

Γραφείο Ψηφιοποίησης του Ιστορικού Αρχείου του Δ.Σ. για την

οριστικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ του

παροχή ανοιχτής πρόσβασης στις αποφάσεις του Δ.Σ. για την

2018.

περίοδο 1917 – 1995.

•

Ψήφισμα με αφορμή ζητήματα που απασχολούν

τον κλάδο των ΤΑΞΙ σχετικά με τις λεωφορειογραμμές.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο:

•

Ανέθεσε στην Οργανωτική Επιτροπή για τον

εορτασμό της 30ής Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης
της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην
οποία όρισε ως Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων.

•

Ενέκρινε χορηγήσεις οικονομικών ενισχύσεων σε

άπορους δημότες του ΔΘ.
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ζέρβας
Κωνσταντίνος
Δήμαρχος

Τσαβλής Δρόσος
Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Αρβανίτης Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Αρχοντή Χριστίνα
Γραμματέας Δημοτικού
Συμβουλίου

Αβαρλής Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αβραμίδου Ίνγκα (Άννα)
Δημοτική Σύμβουλος

Αγαθαγγελίδου Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος

Αηδονά Δέσποινα (Νέλλη)
Δημοτική Σύμβουλος

Αηδονόπουλος Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής

Ακριτίδου Δήμητρα
Αντιδήμαρχος Παιδείας

Αλεξίου - Στυλιάδη Δήμητρα
Δημοτική Σύμβουλος

Αρβανιτίδου Μαρία
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για Δράσεις που αφορούν στα
αδέσποτα ζώα

Βαρσάμη Ναταλία
Δημοτική Σύμβουλος

Βούγιας Σπυρίδων
Δημοτικός Σύμβουλος

Γαζάκης Αντώνιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Γάκης Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δαγκλής Δημήτριος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος για Δράσεις που
αφορούν στη Δημοτική Αστυνομία

Δημητριάδης Σωκράτης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Ζαριανόπουλος Σωτήριος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ζεϊμπέκης Νικόλαος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος για Δράσεις
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ιακώβου Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος

Καλαϊτζίδης Σταύρος
Δημοτικός Σύμβουλος

Καλφακάκου Γλυκερία
Δημοτική Σύμβουλος

Καραγιάννη Μαρία
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για Δράσεις που αφορούν τον
Τουρισμό και τις Διεθνείς Σχέσεις

Κοσμοπούλου Ιωάννα
Δημοτική Σύμβουλος
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Ρακκάς Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Σπανού Ιωάννα
Δημοτική Σύμβουλος

Τανιμανίδου Στεφανία
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Ταχιάος Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος

Κούδας Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Κούπκας Μιχάλης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κουράκης Ανδρέας
Δημοτικός Σύμβουλος

Κουριαννίδης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

Κυριζίδης Εφραίμ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Κωνσταντινίδης Μιχάλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Λεκάκης Πέτρος
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νεολαίας - Εθελοντισμού

Λιακόπουλος Στυλιανός
Εντεταλ. Δημοτικός Σύμβουλος για
Δράσεις Εξυπηρέτησης του Δημότη
και τη λειτουργίας των Κοινοτήτων

Μπαρμπουνάκης Αθανάσιος Αλέξανδρος
Δημοτικός Σύμβουλος

Μωϋσίδης Βασίλειος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας

Ορφανός Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Πασχαλίδου Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος

Πατέλης Θεόφιλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ψωμιάδης Διονύσιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Ψωμιάδης Διονύσιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Νασιούλας Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

Τρεμόπουλος Μιχάλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Νοτοπούλου Αικατερίνη
Δημοτική Σύμβουλος

Χρυσίδου Έλλη
Δημοτική Σύμβουλος

Τζακόπουλος Αθανάσιος
Δημοτικός Σύμβουλος
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βεϊζαδές Απόστολος

Καλαϊτζίδου Ελισάβετ

ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αλεξιάδου Παρασκευή

Γκοτζάμπαση Αικατερίνη

Άνθιμου Άννα
Βαφειάδης Ιωάννης-Αλέξανδρος

ΜΕΛΗ

Κούβελα-Δάντση Φωτεινή

Αγραφιώτη Ανδρονίκη- Παρασκευή

Κουτσιμάνης Στέφανος

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Μανδραβέλη Άννα

Αλεξάκη Νικολέτα

Μουμουζιάς Γεώργιος

Αφεντουλίδου Μαρία

Ρογκότη-Καϊναμίση Ευαγγελία

Βαρσάμη Στέλλα

Σαλπιγκτής Σάββας

Κοτανίδης Θεόδωρος

Τσιολάκη Σταυρούλα

Λινάρδου Μαρίνα
Ορφανίδου Σοφία
Τυμπιλίδου Δέσποινα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαβούρας Κωνσταντίνος

Τερψίδου Κρυσταλία

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Αβραμίδης Πρόδρομος

Αγοραστού Δέσποινα

Βαρυτιμιάδης Δημήτριος

Ακριβούση Βαρβάρα

Γαβριηλίδης Θεοφάνης

Αραβίδου Αρετή

Γαλιατσάτου Σταματία (Μάτα)

Ζήσης Νικόλαος

Γερολάκος Χαράλαμπος

Κοσμίδου Στυλιανή

Καρρά Αναστασία

Μπαλάσκα Ζωή

Κεχαγιά Χριστίνα

Ναζίρης Γεώργιος

Λεονταρίδης Χρήστος

Παπαδόπουλος Αριστείδης

Μαλλιάρης Αλέξανδρος

Παπαχριστοδούλου Νικόλαος

Σαμαράς Αγαπητός

Σαλονικίδης Θεόδωρος
Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος
Φασούλας Βασίλειος
Χλωρίδου Εύχαρις
Ψωμιάδου Δωροθέα
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανασιάδου Ελισάβετ

Αβραμίδης Στέφανος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Βλαχοδημητράκος Κωνσταντίνος

Καλαϊτζόγλου Στυλιανός

ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

Αλ Χατίμπ Ραφιφ Φοίβος

Αρβανιτίδης Αντώνιος

Αμπατζής Δημήτριος

Ζαχαριάδης Ιωάννης (1/9/2019-1/11/2019)

Ανδρεάδης Κωνσταντίνος

Καρατάκη Σοφία (2/11/2019-σήμερα)

Αντωνίου Ελένη

Μήτος Δαμιανός

Διαμαντή Ελένη

Μπασλής Δημήτριος

Δουνιά Μαρία

Νούτση Μαρία

Ιωαννίδου Μαρία
Καλαιτζής – Καλλίδης Στέργιος
Καραγιάννη Ευαγγελία
Κοροξενίδου Άννα
Κουράκη Αργυρή
Φαρμάκη Αναστασία
Χατζοπούλου Ελένη
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ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

γραμμής της ανακύκλωσης παραδίδονται στα συμβεβλημένα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΙΑ

Κ.Δ.Α.Υ. προς διαχείριση.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τονάζ Μπλε Γραμμής (01.09-31.12): 7.748,81 tn.
Παράλληλα, γίνεται χωριστή συλλογή γυαλιού. Τονάζ

•

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Σταθμού

γυάλινης συσκευασίας (01.09-31.12): 153,98 tn.

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και επισκευή του
Ογκώδη απόβλητα

βιολογικού καθαρισμού.

•

Βελτίωση της διαχείρισης και του μάνατζμεντ και

άμεση ανταπόκριση στις επείγουσες ανάγκες.

•

Πλήρης αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και του

περιοχή του Ωραιοκάστρου έγινε μεταξύ άλλων η διαχείριση
2.113,94 τόνων παλιών επίπλων (σε σύνολο 3.551,83 καθ’ όλη τη

ανθρώπινου δυναμικού της.

•

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019
στο εργοτάξιο ογκωδών αποβλήτων που λειτουργεί στην

Ανασχεδιασμός της υπηρεσίας με τη δημιουργία

διάρκεια του έτους).

Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων για καλύτερο και
Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

αποτελεσματικότερο έλεγχο.

•

Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των οχημάτων

με σκοπό την οικονομία στα καύσιμα και την
αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής.

•

Βελτίωση της αποκομιδής και στη μπλε γραμμή της

Συστηματική συλλογή ογκωδών αντικειμένων.
Ανασύνταξη και ενίσχυση του στόλου των

τηλεφωνικών κλήσεων των δημοτών, και προωθούνται στο

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.), έναντι αντιτίμου και
μεταφέρονται σε κέντρα διαλογής/επεξεργασίας ή σε μονάδες/
επιχειρήσεις προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης.

οχημάτων με επισκευές και συντηρήσεις .

•

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
συγκεντρώνονται από το Τμήμα Ανακύκλωσης, κατόπιν

συμβεβλημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

ανακύκλωσης.

•
•

Εξοπλισμού

Συστηματικό σάρωμα και πλύσιμο δρόμων και

Τονάζ για το διάστημα 01.09 – 31.12.2019: 38,41 tn.

πλατειών σε όλες τις γειτονιές.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕΠΤ.ΔΕΚ.2019
A/A

ΜΗΝΕΣ

TONAZ
ΑΠΟ ΣΜΑ

ΤΟΝΑΖ ΑΠΟ
XYTA

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
CONTAΙΝΕRS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

6.525,81

6.680,68

402

775

347

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

7.015,43

7.430,70

490

893

379

11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

7.797,12

8.028,28

501

923

366

12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

8.305,99

8.668,32

514

972

204

29.644,35

30.807,98

1.907

3.563

1.296

ΣΥΝΟΛΑ :

Ανακύκλωση Συσκευασιών (Μπλε Κάδος)
Από το 2011 μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η συνεργασία,
στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., για την εναλλακτική διαχείριση

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAΙΝΕRS
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΟΝΑΖ ΑΠΟ XYTA
TONAZ ΑΠΟ ΣΜΑ

Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Οι συλλεγόμενες ποσότητες της λεγόμενης μπλε
0,00

16 / 38

2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαχείριση πλαστικών καπακιών
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις διαδικασίες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

Οι ποσότητες των ειδών που συλλέχθηκαν κατά το
διάστημα 01.09 – 31.12 είναι 208,97 tn.

συλλογής και εκποίησης των πλαστικών καπακιών για την
προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων, ώστε να τα διαθέσει σε
άτομα με αναπηρίες, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής.
Η δράση αποτελεί συνέχεια της εθελοντικής προσπάθειας
«Keep on Moving».
Σε αυτό το πλαίσιο συγκεντρώθηκαν 5,77 τόνοι καπακιών

Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, μπαταριών
και ελαστικών
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα
ανακύκλωσης λιπαντικών ελαίων και ελαστικών που
προκύπτουν από τον στόλο των δημοτικών οχημάτων.

και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εκποίησή τους

Παράλληλα, προχωρά στην ανακύκλωση των

διατέθηκαν για την προμήθεια αμαξιδίων μέσω της

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (τύπου μολύβδου - οξέος)

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

του στόλου των δημοτικών οχημάτων. Μέσω της ορθής
διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών –

ανακτώνται μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, που ανακυκλώνονται

Κατεδαφίσεων
Ο Δήμος, σε συνεργασία με αναδόχους, μετά από
διαγωνιστική διαδικασία, προχωρά στη διαχείριση των
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών – Κατεδαφίσεων, καθώς
δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ.

Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Η δράση αφορά στη διαχείριση του προβλήματος και
στην απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων. Τα στοιχεία

εύκολα και επαναχρησιμοποιούνται, γεγονός που επιδρά θετικά

για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η

ως προς τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Κατά τη

Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

διάρκεια του 2019 απομακρύνθηκαν 1,52 τόνοι, που είχαν

Επικολλήσεις: 265
Αποσύρσεις: 80 οχήματα (93,32 τόνοι)

συσσωρευτεί στον χώρο του Μηχανουργείου στο ΣΜΑ.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει, ακόμη, και σε
πρόγραμμα συλλογής μικρών μπαταριών προς ανακύκλωση.

Διαχείριση ειδών ιματισμού (ρούχα-υποδήματα)
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης ρούχων –
υποδημάτων έχουν τοποθετηθεί 200 κάδοι στα όρια του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Προτεραιότητα η ευταξία της πόλης

Κράτησης, με αποτέλεσμα η συνολική δύναμη να διαμορφωθεί
από τους 64 σε 84 Δημοτικούς Αστυνομικούς.
Παράλληλα με την κύρια άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
η Δημοτική Αστυνομία διέθεσε μέρος των πόρων της σε

Η Δημοτική Αστυνομία ως θεσμός είναι άρρηκτα

κοινωνικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκαν μεταξύ

συνδεδεμένη με τη φύση των αναγκών, τη διοικητική δομή και

άλλων το επιτυχημένο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής σε

την εν γένει λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής

μαθητές δημοτικών σχολείων, οι δράσεις για θέματα Πολιτικής

Αυτοδιοίκησης. Οι προτεραιότητες, το όραμα και ο τρόπος

Προστασίας και φροντίδας αστέγων όπως και οι βεβαιώσεις

άσκησης των αρμοδιοτήτων της αντικατοπτρίζουν την

του γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον για τη διευκόλυνση

κοινωνική αντίληψη, την πολιτική σκέψη-βούληση των

ανήμπορων για μετακίνηση πολιτών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η

εκάστοτε αιρετών διοικήσεων και τις επιταγές του νόμου.

συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας με το Χαμόγελο του

Η αποστολή της Δημοτικής Αστυνομίας, που συνιστά τον
πυρήνα της ύπαρξής της, έχει καθαρά ανθρωποκεντρικό

Παιδιού τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και ένταξης στον
επιχειρησιακό βραχίονα του ανωτέρω φορέα.

χαρακτήρα και αποτυπώνεται ως εξής: «Αποστολή της

Σε διοικητικό επίπεδο έγινε ψηφιοποίηση του συνόλου

Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί η διαρκής βελτίωση της

του φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης (από το 2015) και

καθημερινότητας των πολιτών στον Δήμο Θεσσαλονίκης,

βελτιώθηκε και ενισχύθηκε η ηλεκτρονική υποβολή

μέσω της αποτελεσματικής, αποδοτικής και σύννομης

ενστάσεων και καταγγελιών μέσα από τη χρήση ελεύθερου

άσκησης των αρμοδιοτήτων, που το θεσμικό πλαίσιο της

λογισμικού που δημιούργησαν και συντηρούν υπάλληλοι του

αναθέτει, οι οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν και οι

Δήμου.

επιχειρησιακές δυνατότητες επιτρέπουν».

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία από τη

Η αύξηση της παραγωγικότητας κάθε έτος με την

συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ευρωπαϊκό

ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων αποτελεί συνεχή στόχο για

Πρόγραμμα CUTLER – «Coastal Urban development through the

την Υπηρεσία, χωρίς βεβαίως αυτή να αποκλίνει από την

LEnses of Resiliency» - «Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το

επίτευξη της αποστολής της. Τον Αύγουστο του 2019 η δύναμη

πρίσμα της Ανθεκτικότητας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του

του ένστολου προσωπικού αυξήθηκε με την έλευση είκοσι

προγράμματος «Horizon 2020».

πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από τα Καταστήματα
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

Κατά το διάστημα 01.09.2019 – 31.12.2019 η Υπηρεσία:

κατ’ οίκον, εξυπηρετώντας πολίτες που αντιμετωπίζουν

•

προβλήματα μετακίνησης.

Πραγματοποίησε 266.717 ελέγχους στο Σύστημα

Ελεγχόμενης Στάθμευσης, για θέσεις μόνιμων κατοίκων

•

και επισκεπτών (κατά μέσο όρο 2.492 ημερησίως).

το οποίο παρακολούθησαν 359 μαθητές από 13 σχολεία.

•

Υλοποίησε το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής,

Βεβαίωσε 75.308 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας και αφαίρεσε 1.025 πινακίδες κυκλοφορίας
από οχήματα για αντικοινωνική στάθμευση.

•

Δέχτηκε 1.949 τηλεφωνικές καταγγελίες και

ανταποκρίθηκε θετικά στις 1.872 (ποσοστό 95.86%), με
μέσο χρόνο ανταπόκρισης τα 40 λεπτά. Δέχτηκε, επίσης,
170 ψηφιακές καταγγελίες, εκ των οποίων ανταποκρίθηκε
στις 168 (ποσοστό 98.28%).

•

Διενήργησε 689 ελέγχους σε Καταστήματα

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εντοπίζοντας 248
παραβατικά καταστήματα που είχαν προβεί σε 282
παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

•

Πραγματοποίησε 1.148 ελέγχους για την

αντικαπνιστική νομοθεσία, επιβάλλοντας 126 πρόστιμα σε
επιχειρήσεις για παραβίαση της.

•

Συμμετείχε σε 60 μικτά κλιμάκια με την ΕΛ.ΑΣ. για

θέματα παρεμπορίου, κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν
288 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 86 πρόστιμα και έγιναν 90
κατασχέσεις.

•

Διενήργησε 430 αυτοψίες για εγκαταλελειμμένα

οχήματα, Κ.Υ.Ε. και λοιπά θέματα.

•

Πραγματοποίησε 701 επισκέψεις και διεκπεραίωσε

συνολικά 1.497 υποθέσεις θεώρησης γνησίου υπογραφής

OIKONOMIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Δημοτικός προϋπολογισμός άνω των 411 εκατ. ευρώ
– Τεχνικό πρόγραμμα με έμφαση στην αναβάθμιση των
γειτονιών
Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 εγκρίθηκε ο πρώτος
προϋπολογισμός τον οποίο κατέθεσε η Διοίκηση του
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο δημοτικός προϋπολογισμός για το
έτος 2020 διαμορφώθηκε στο ύψος των 411,8 εκατ. ευρώ και
ήταν υψηλότερος σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης
χρονιάς κατά 5,41%.
Στις 25 Νοεμβρίου 2019 κατατέθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο κι εγκρίθηκε από το Σώμα και το τεχνικό πρόγραμμα
για το έτος 2020, στο οποίο αποτυπώνεται ο στόχος για
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με παρεμβάσεις σε
όλες τις γειτονιές.

Εντατικοποίηση ελέγχων
Το τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών προχώρησε σε
εντατικοποίηση των ελέγχων για την παράνομη διαφήμιση
αλλά και για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά
καταστήματα, κ.ά
Στόχος των ελέγχων είναι να τηρείται η νομιμότητα και
παράλληλα να αποδίδεται άμεσα στους πολίτες ο δημόσιος
ελεύθερος χώρος που τυχόν καταπατάται.
Α) Κοινόχρηστος Χώρος: από την 1η Σεπτεμβρίου έως
την 31η Δεκεμβρίου διενεργήθηκαν 971 έλεγχοι
Β) Διαφήμιση: κατά την ίδια χρονική περίοδο
διενεργήθηκαν 341 έλεγχοι.
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ OK!THESS

Το OK!Thess είναι μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία του

όσμωσης μεταξύ όλων των φορέων-οργανισμών που

Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί δράση του Τμήματος

αποτελούν μέρος του Οικοσυστήματος Καινοτομίας (startups,

Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας.

ερευνητικές ομάδες, spinoffs, SMEs, μεγάλες εταιρίες,

Το 2019 αποτέλεσε χρονιά ανάπτυξης για το

επενδυτικά κεφάλαια, φορείς και ιδρύματα). Όλα τα παραπάνω,

Οικοσύστημα Καινοτομίας OK!Thess. Η δραστηριότητα του OK!

αποτελούν πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η

Thess είχε ως αποτέλεσμα τόσο τη μεγέθυνση του

δημιουργία κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου του

Οικοσυστήματος της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, όσο και

Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην πόλη με τη δημιουργία

την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής θεσμικών φορέων,
μεγάλων εταιρειών και επενδυτικών κεφαλαίων που συνιστούν
τις προϋποθέσεις ανάδειξης της καινοτομίας στην πόλη. Σε
αυτό το πλαίσιο, το OK!Thess εντείνει τη λήψη πρωτοβουλιών
με βάση τους ακόλουθους άξονες-στόχους:

•

Διεύρυνση της βάσης του Οικοσυστήματος και

Προσέλκυση Ταλέντων

•
•

Ωρίμανση/Επιτάχυνση των startups
Εξωστρέφεια και διασύνδεση του τοπικού

Οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων με μεγάλες
εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια
Σκοπός είναι να προκύψει μία αλληλουχία
συμπληρωματικών σταδίων ένταξης-ανάπτυξης μέσω των

οποίων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέρος του
Οικοσυστήματος Καινοτομίας στο βαθμό και κατά τον τρόπο
που τους ταιριάζει, να αναδειχθούν τα στοιχεία ταυτότητας του
Οικοσυστήματος της πόλης και να υπάρξουν προϋποθέσεις
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θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, την ανάδειξη
εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων και την
προσέλκυση επενδύσεων.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

Άνεργοι νέοι και επανερχόμενοι ωφελούμενοι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Γραφείου Εργασίας

Το Γραφείο Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου
και εξέλιξης του προγράμματός του με τον τίτλο “Δίκτυο
Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων
και Ανέργων” συνέχισε να υποδέχεται άνεργους και
εργαζόμενους το 2019 και στις δύο δομές.
Στο πλαίσιο αυτό παρασχέθηκαν υπηρεσίες ατομικής και
ομαδικής συμβουλευτικής σε εργαζόμενους και ανέργους, με
σκοπό την πληροφόρηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξή
τους σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Παράλληλα

Φύλο ανέργων ωφελουμένων του Γραφείου Εργασίας

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με σχετική θεματολογία και
τη συμμετοχή τόσο εργαζομένων όσο και ανέργων.
Κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο
του 2019 το Γραφείο Εργασίας και τη Δομή Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επισκέφθηκαν συνολικά 221 άτομα
(άνεργοι και εργαζόμενοι). Απ’ αυτά το 92% (203 άτομα) ήταν
άνεργοι και το 8% (18 άτομα) ήταν εργαζόμενοι.
Στους εργαζόμενους το σύνολο των ωφελουμένων της
Ωφελούμενοι (άνεργοι και εργαζόμενοι) του Γραφείου

κατηγορίας αυτής (18 άτομα), εκ των οποίων οι 3 ήταν άνδρες

Εργασίας

και οι 15 γυναίκες ήταν παλιοί ωφελούμενοι επανερχόμενοι με
νέο αίτημα.
Το είδος της παροχής ατομικών υπηρεσιών, για το διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019:
Για τους ανέργους:

•

Το 8% έλαβαν πληροφόρηση για θέσεις εργασίας,

προκηρύξεις, προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης
κλπ.

•

Το 92% (204 άτομα) συμμετείχαν σε ατομικές

συνεδρίες συμβουλευτικής για τεχνικές αναζήτησης
Στους ανέργους:

εργασίας, θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης/λήψης

•

απόφασης/διαχείρισης θεμάτων αναφορικά με τη

Το 32% (65 άτομα) ήταν νέοι ωφελούμενοι, ενώ το

68% (138 άτομα) ήταν παλιοί ωφελούμενοι,

σταδιοδρομία/το χώρο εργασίας τους, κλπ.

επανερχόμενοι με νέο αίτημα.

Για τους εργαζόμενους:

•

•

Το 32% (64 άτομα) του συνόλου των ωφελουμένων

ήταν άνδρες και το 68% (139 άτομα) ήταν γυναίκες.

Το 6% έλαβαν πληροφόρηση για προκηρύξεις,

δικαιολογητικά, κλπ.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

•

Το 94% συμμετείχαν σε ατομικές συνεδρίες

χώρου, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του

συμβουλευτικής για θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης/

δήμου

λήψης απόφασης/διαχείρισης θεμάτων αναφορικά με τη

•

σταδιοδρομία/ το χώρο εργασίας τους, κλπ.

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων

Συνεδρίες για συνταξιοδοτικά, εργασιακά και ασφαλιστικά

•

θέματα δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς δεν υπήρξε ανάλογο
αίτημα.

Τη λειτουργική αναβάθμιση του δικτύου

Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση των

περιβαλλοντικών συνθηκών.
Ενδεικτικά, ορισμένα από τα έργα και τις μελέτες που

Είδος παροχής υπηρεσιών ωφελουμένων του Γραφείου
Εργασίας

προχώρησαν είναι τα εξής:

•

Αναβάθμιση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων

κατά μήκος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

•

Εκσυγχρονισμός φωτισμού και αναβάθμιση

ενεργειακής απόδοσης σε οδούς του ιστορικού κέντρου
με παλαιωμένο δίκτυο φωτισμού.

•
•

Ανάπλαση Κοιμητηρίων Θέρμης.
Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στον

ζωολογικό κήπο και στους Κήπους του Πασά .

•
•

Αναβάθμιση φωτισμού στο ΑΠΘ.
Διαμορφώσεις ελεύθερων δημοτικών χώρων

στάθμευσης.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα έργα που υλοποιούνται και οι μελέτες που

•

Προετοιμασία φακέλου για το έργο που αφορά στη

βελτιστοποίηση και στην επέκταση του υφιστάμενου
δικτύου ποδηλατόδρομων.

εκπονούνται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και

•

Δικτύων σχεδιάζονται με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Αρχαιολογικού Μουσείου και 26ης Οκτωβρίου.

•

Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και

•

Μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάπλασης οδών

Εκσυγχρονισμός φωτισμού υπαίθριων αθλητικών

δομημένου περιβάλλοντος

χώρων.

•

•

Τις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων με ισόρροπη

Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

κατανομή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες

Κινητικότητας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο

•

Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ.

Τη βελτίωση της κινητικότητας και της

εξυπηρέτησης των πολιτών

•

•

περιοχής Βαφοπούλου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση

Την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων

μεταφοράς

•
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Τον ευπρεπισμό και την ευταξία του δημόσιου

Κυκλοφοριακή μελέτη για την ανάπλαση της

των οδών Βαφοπούλου και Θεμ. Σοφούλη».

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

ανάδειξης σημαντικών δημόσιων κτιρίων (Δικαστήρια,
Γενί Τζαμί).

•

Μελέτη διαμόρφωσης προκηπίου παλαιών

Σφαγείων και του έμπροσθεν πεζοδρομίου.
Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού κατά το έτος 2019
προχώρησε σε μελέτη επέκτασης του εορταστικού διακόσμου,
σε σημαντικές πλατείες και οδούς του ιστορικού – εμπορικού
κέντρου, αλλά και στις γειτονιές, με προμήθεια νέου
εξοπλισμού σύγχρονης αισθητικής και με συντήρησηεπανάχρηση όλου του παλαιού διακόσμου που ήταν
αξιοποιήσιμος.

•

Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις αναβάθμισης γειτονιών 1 (Περιοχή
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου)».

•

Μελέτες για το έργο «Διαμόρφωση προσβάσεων

και ανάδειξη σημαντικών δημοσίων κτιρίων (Δικαστήρια)».
Ανάθεση Μελέτης ειδικού φωτισμού για την ανάδειξη
των μνημείων UNESCO

•
•
•

Μελέτη ηλεκτροφωτισμού περιοχής οδού Βάκχου.
Εκσυγχρονισμός φωτισμού Ε’ Δημ. Κοινότητας.
Εκσυγχρονισμός φωτισμού Κοιμητηρίων

Ευαγγελίστριας και Ελ. Ζωγράφου.

•

Εκσυγχρονισμός παραδοσιακών και ειδικών

φωτιστικών της πόλης.

•

Μελέτη διαμόρφωσης ασφαλών προσβάσεων και
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στον τομέα των κατασκευών και συντηρήσεων
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αναπλάσεις και συντηρήσεις
σε κοινόχρηστους χώρους όπως και κατασκευές, επισκευές και
συντηρήσεις σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, κ.ά.
Το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα και ο
προϋπολογισμός έτους 2019 της Διεύθυνσης Κατασκευών και
Συντηρήσεων αφορούσε στην εκπόνηση μελετών και στην
υλοποίηση έργων που στόχο είχαν τη βελτίωση και ανάδειξη
των υποδομών της πόλης.
Η υπηρεσία ανέλαβε τη διοίκηση και την επίβλεψη σειράς
νέων ή και συνεχιζόμενων έργων, μεταξύ των οποίων:

•

Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Διεύθυνσης

Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,
κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του δαπέδου
κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), π.δ. 615.040,00€.

•

Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα και

Κορίνθου, π.δ. 445.000,00€.

•

Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ.

Θεράποντα), π.δ. 830.000,00€.

•

Ανέγερση διθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Καπετάν

Άγρα 49, π.δ. 2.050.000,00€.

•

Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των

οδών Παπαναστασίου - Βούλγαρη, π.δ. 980.000,00€.

•
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Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου, Πολιτιστικού

Κέντρου και Κολυμβητηρίου Τούμπας, π.δ. 399.000,00€.

•

Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά

κριτήρια στο 27ο Δημοτικό Σχολείο (ΕΣΠΑ), π.δ.
500.000,00€ .

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•
•

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

προσωπικό του τμήματος (συντηρήσεις μικρής κλίμακας

Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση πυρανίχνευσης

και αποκαταστάσεις βλαβών και βανδαλισμών σε κτίρια,

και πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων π.δ. 810.000,00€.

υπαίθριους και αθλητικούς χώρους, παιδικές χαρές,

•

αστικό εξοπλισμό και καθαρισμούς graffiti, αποξήλωση

Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας και ανακαίνιση

υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού Σχολείου και

περιπτέρων, κ.ά.).

97ου Νηπιαγωγείου. π.δ.

•

Κατασκευή ορυγμάτων για την τοποθέτηση

υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο

Δ.Θ., π.δ.

380.000,00€.

•

Συντήρηση και επισκευή πλατειών πεζοδρόμων και

υπαιθρίων αθλητικών χώρων ΔΘ π.δ. 700.000,00€.

•

Συντήρηση υπαίθριων χώρων Ν. Παραλίας, Αλάνας

Τούμπας, Αγίας Σοφίας και περιοχής Χρηματιστηρίου, π.δ.
500.000,00€.

•

Κατεδάφιση επικινδύνων και ρυμοτομούμενων

κτισμάτων, π.δ. 830.000,00€.

•

Ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών

χαρών, π.δ. 800.000,00€.

•

Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά

κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο - 31ο ΓΕΛ (ΕΣΠΑ), π.δ.
740.000,00€.

•

Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση εγκαταστάσεων

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων Δ.Θ.
2016, π.δ. 100.000,00€.

•

Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών

εγκαταστάσεων ΔΘ, π.δ. 455.000,00€.

•

Εκτέλεση εργασιών με το εργατοτεχνικό
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ
Tο Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Διεύθυνσης

έξυπνο δίκτυο παρακολούθησης εσωτερικού αέρα μέσα
σε σχολικές αίθουσες για τη μείωση των επιπτώσεων των
ρύπων στο περιβάλλον και την υγεία).

Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου παρακολουθεί την ποιότητα του

•

αστικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην προστασία της

ακτινοβολίας σε δώδεκα επιλεγμένα σημεία του Δήμου

ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης μέσα από

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εθνικό

δράσεις όπως:

Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και το

•

Παρακολούθηση σε συνεχή βάση της

Συνεχής καταγραφή ηλεκτρομαγνητικής

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ.

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

•

και εθνική νομοθεσία, μέσω του Δημοτικού Δικτύου

Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και

•

Μετεωρολογικών Παραμέτρων.

Ατυχήματος.

•

•

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του

Όρμου της Θεσσαλονίκης για βασικές φυσικοχημικές και

Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των

Συμμετοχή στο

Συνεργείο

Τεχνολογικού

Δράσεις περιβαλλοντικής αγωγής και

ευαισθητοποίησης πολιτών.

βιολογικές παραμέτρους σε συνεργασία με το Ελληνικό

Το Τμήμα Αλσών - Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων

Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) μέσω

διαχειρίζεται σήμερα 55.000 δένδρα τα οποία αναπτύσσονται σε

προγραμματικής σύμβασης.

δενδροστοιχίες της πόλης. Η σημασία των δενδροστοιχιών και

•

γενικότερα των δένδρων για την πόλη είναι εξαιρετικά μεγάλη,

Συνεχής καταγραφή φυσικών αεροαλλεργιογόνων

και έκδοση εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου.

καθώς αποτελούν καίριο και ουσιώδες στοιχείο για την

•

ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Από την παρουσία τους

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

κυκλοφοριακού θορύβου.

προκύπτουν σημαντικά οικολογικά, κοινωνικά, αλλά και

•

οικονομικά οφέλη. Κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

(εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της

31/12/2019 πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά:

αστικής νησίδας θερμότητας για την ανάπτυξη

•

στρατηγικών αστικής προσαρμογής, παραθαλάσσια

ανύψωσης, φυτεύσεις νέων δέντρων, κοπή και

αστική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας,

απομάκρυνση νεκρών και επικίνδυνων δέντρων,
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Κλαδεύσεις ανανέωσης, μείωσης, αραίωσης και

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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προκύπτουν σημαντικά οικολογικά, κοινωνικά, αλλά και

•

οικονομικά οφέλη. Κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως

Σε ό,τι αφορά στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού

31/12/2019 πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά:

•

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αστικού πρασίνου.

Αστικού Περιβάλλοντος ξεχωρίζει η υπογραφή σύμβασης για

Κλαδεύσεις ανανέωσης, μείωσης, αραίωσης και

την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς» με

ανύψωσης, φυτεύσεις νέων δέντρων, κοπή και

χρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

απομάκρυνση νεκρών και επικίνδυνων δέντρων,

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

επεμβάσεις φυτοπροστασίας.

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ). Το αντικείμενο του

•

έργου ήταν η ανάπλαση των πάρκων

Ανάθεση διαχειριστικής μελέτης για το άλσος

λουτρών Θέρμης.

•

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των

δενδροστοιχιών της πόλης.

•

α) Βαρώνου Χιρς – Γαμβέτα και
β) Ορέστου - Μακεδονίας - Δελφών στην Ε΄ Δημοτική
Κοινότητα.

Δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των

πολιτών σε θέματα αστικού πρασίνου.

•

Συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς για θέματα

περιβάλλοντος και αστικού πρασίνου.
Στο Τμήμα Συντήρησης Κήπων κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων:

•
•

Φυτεύσεις/κλαδεύσεις σε πάρκα και νησίδες.
Αναπλάσεις /φυτεύσεις και εγκαταστάσεις

αρδευτικού δικτύου.

•

Επεμβάσεις σε αδιαμόρφωτους χώρους

ιδιοκτησίας του δήμου Θεσσαλονίκης .
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σχεδιάζει και εφαρμόζει
δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της
εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων και της προαγωγής
της δημόσιας υγείας.
Η νέα Διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο 2019
και συνέχισε στο ακέραιο να υποστηρίζει τις υπηρεσίες του
Δήμου με κοινωνικό πρόσημο και ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των δημοτών και στη φροντίδα των ευπαθών κοινωνικά και
οικονομικά ομάδων.

•
•
•

Δομές στέγασης προσφύγων και σίτισης απόρων.
Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και

καταπολέμηση της φτώχειας.

•
•
•
•

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων.
Ομάδες παρέμβασης στον δρόμο για αστέγους
Υπνωτήριο Αστέγων.
Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών

τους.

•

Κέντρα Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με

παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών.

•
•
•
•
•

Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων.
Δίκτυο μεταφοράς ΑμεΑ .
Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ».
Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης ΑμεΑ .

•

Στέγαση και Εργασία: ωφελούμενοι, παροχή

υπηρεσιών.

•

Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε

περίπτωση καύσωνα ή ψύχους.

•

Εφαρμογή προνοιακού προγράμματος «Κοινωνικό

Εισόδημα Αλληλεγγύης» .

•

Εφαρμογή προνοιακού προγράμματος «Επίδομα

Στέγασης».

•

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
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Κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2019 στα δημοτικά ιατρεία εξυπηρετήθηκαν
συνολικά 3.075 άτομα και πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων:

•

Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ εκδήλωση για

θέματα που αφορούν στο HIV/AIDS.

•

Αντιγριπικοί εμβολιασμοί στα ιατρεία και στις δομές

των αστέγων.

•

Προληπτικός έλεγχος από πνευμονολόγο -

Διενέργεια σπιρομετρήσεων.

•

Δερματολογικός έλεγχος στο πλαίσιο πρόληψης για

τον καρκίνο του δέρματος.

•

Μέτρηση σφυροβραχιόνιου δείκτη για άτομα που

ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (διαβητικοί,
υπερτασικοί, καπνιστές κ.α.).

•

Υπηρεσίες λογοθεραπείας στα παιδιά που είναι

εγγεγραμμένα στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Θεσσαλονίκης.

•

Προληπτικός έλεγχος από οδοντίατρο, θεραπεία

ουλίτιδας, λείανση/στίλβωση δοντιών, φθορίωση, οδηγίες
στοματικής υγιεινής.

•

Πρόγραμμα αγωγής υγείας εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησαν από
01/09/2019 έως 31/12/2019 1.979 μαθητές.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ

PROJECT LABATTOIR

πραγματοποίησε από την 1η Σεπτεμβρίου έως και το τέλος του

Το πρόγραμμα LABattoir συνεχίστηκε, όπως ήταν

2019 εκδηλώσεις με πρωτεύοντα στόχο τη δημιουργική σχέση

προγραμματισμένο, καθ’ όλη τη διάρκεια του

του πολιτισμού με τους πολίτες και τους φορείς της

2019. Διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 43

Θεσσαλονίκης με έμφαση στα συνεργατικά σχήματα.

δράσεις, μέσα από συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς
φορείς - πολιτισμού και ακαδημαϊκούς.

54α ΔΗΜΗΤΡΙΑ
H εμπειρία του ατόμου απέναντι σε μια κοινωνία που
αλλάζει διαρκώς υπήρξε στο θεματολογικό επίκεντρο των

Το πρόγραμμα LABattoir στα Παλιά Δημοτικά Σφαγεία
(2017-2019) ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2019, σύμφωνα με
τον σχετικό προγραμματισμό.

54ων Δημητρίων.
Μέσα από το θέατρο και τη μουσική, τον χορό και τα

REWORKS FESTIVAL

εικαστικά, αναδείχθηκαν για άλλη μια χρονιά οι πιο σύγχρονες

Πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου

καλλιτεχνικές τάσεις, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την πολιτιστική

2019 με μια σειρά από μουσικές συναυλίες, μουσικά

κληρονομιά του τόπου.

εργαστήρια, ομιλίες, installations, μετατρέποντας για λίγες μέρες

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ελληνικά σχήματα αλλά και

τη Θεσσαλονίκη σε πρωτοπόρο μουσικό πομπό. Καλλιτέχνες

καλλιτεχνικά σχήματα από την Αγγλία, την Ιταλία, την

της ηλεκτρονικής μουσικής και κουλτούρας δημιουργούν ένα

Πορτογαλία, την Τουρκία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη

νεανικό project που αποτελεί πλέον θεσμό.

Μπουρκίνα Φάσο, τα οποία συνέθεσαν ένα ξεχωριστό
πολιτιστικό μωσαϊκό. Συνολικά στα 54α Δημήτρια συμμετείχαν

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

272 έλληνες και 103 καλλιτέχνες και τεχνικοί από το εξωτερικό.

Η Λογοτεχνική Σκηνή 2019 παρουσιάστηκε για 4η συνεχή

Για δεύτερη φορά παρουσιάστηκε το εγχείρημα του

χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Καταξιωμένοι, νεότεροι

Θεατρικού Showcase, στο πλαίσιο του οποίου καλλιτεχνικοί

και πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές και πεζογράφοι από τη

διευθυντές και εκπρόσωποι μεγάλων διεθνών πολιτιστικών

Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες πόλεις παρουσίασαν το

φεστιβάλ προσκλήθηκαν και φιλοξενήθηκαν από τα 54α

έργο τους. Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν αφιερώματα,

Δημήτρια, για να γνωρίσουν τη δουλειά ελλήνων καλλιτεχνών.

performance, μουσική και προβολές.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

φεστιβάλ που διοργανώνουν άλλοι δήμοι της χώρας.

H Συμφωνική και η Φιλαρμονική Ορχήστρα αποτελούν

Μεταξύ άλλων η ΣΟΔΘ συμμετείχε στο Φεστιβάλ

τους κύριους μουσικούς εκφραστές του Δήμου Θεσσαλονίκης

Όπερας Δωματίου Αγίας Πετρούπολης, στη συναυλία με την

και δύο από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα της πόλης με

Αλκηστις Πρωτοψάλτη στην εκδήλωση για το άναμμα του

σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά και κοινωνικά της δρώμενα,

χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, στη συναυλία με τον

σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη και

Σταμάτη Κραουνάκη, στο gala όπερας στο ΜΜΘ κ.α.

σε πόλεις της περιφέρειας, συνεργασίες με έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες και συμπαραγωγές με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς του πολιτισμού.

Φιλαρμονική Ορχήστρα
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει
καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του κόσμου, εισπράττοντας

Συμφωνική Ορχήστρα

διαρκώς την αγάπη και την εκτίμησή του. Το 2019 συνέχισε την

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη

καλλιτεχνική της πορεία πραγματοποιώντας εμφανίσεις που

δυναμική και εξωστρεφή παρουσία της αποτελεί σημείο

περιλαμβάνουν συναυλίες για το κοινό της πόλης και

αναφοράς στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης,

συμπράξεις με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες,

προσφέροντας στο κοινό μουσικές συγκινήσεις.

εκπαιδευτικές συναυλίες σε σχολεία, εμφανίσεις σε γιορτές

Με τις τακτικές της συναυλίες και με τις συνεργασίες της
με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς ενισχύει την
πολιτιστική εικόνα της πόλης, αυξάνοντας σταθερά το κοινό
που την ακολουθεί σε όλες της τις εμφανίσεις.
Η ΣΟΔΘ καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη μουσικών
προτιμήσεων, φιλοξενεί καταξιωμένους έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες, συμμετέχει στις γιορτές της πόλης, συμπράττει με
τον ΟΜΜΘ και τη MOYSA, συνεργάζεται με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και εμφανίζεται σε πολλά περιφερειακά
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της πόλης κ.α.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για
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•

Gourmet charity dinner - Φιλανθρωπικό δείπνο με τους

τρεις chef ambassadors 2019 και την παρουσίαση του
κρασιού του Αστικού αμπελώνα “Η Γοργόνα”.

κάθε επισκέπτη. Η νέα Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης
ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο 2019 και παραμένει
αρωγός κάθε πρωτοβουλίας που αφορά στην προβολή και

Mead Pearls
Τον Σεπτέμβριο του 2019 έγινε η έναρξη του

προώθηση της πόλης, με στόχο ποιοτικά αποτελέσματα που θα

προγράμματος «Mead Pearls».

διαρκέσουν στον χρόνο.

συνεργασία μεταξύ εταιρειών από διαφορετικές χώρες της

Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2019 πραγματοποιήθηκαν:

Tο έργο επιδιώκει τη

Μεσογείου αναφορικά με τον σχεδιασμό νέων τουριστικών
προϊόντων που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής

Ημερίδες, συνέδρια και παρουσιάσεις (για

περιόδου, στην καινοτομία, στη διαφοροποίηση και στη

τις υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας σε συνεργασία με

βιωσιμότητα του τουρισμού. Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο

τις εταιρείες lime, taxi beat, bike).

προϋπολογισμός είναι 341.289,34 ευρώ

•

•

Εκθέσεις (World Travel Market (WTM) Λονδίνο,

FOCUS 2019, Λονδίνο: συμμετοχή με την ιδιότητα του
εκθέτη για προβολή του κεντρικού μηνύματος του
Εθνικού Δικτύου Film Offices «Studio Greece - Your Idea in
Action!» , Philoxenia 2019 - Έκθεση Τουρισμού - Περίπτερο
προβολής Δ.Θ.
Αναλυτικά οι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ THESSALONIKI FOOD
FESTIVAL 2019 για την περίοδο από 1/9/2019 μέχρι 31/12/2019:

•

“Κρασί ο καθρέφτης των ανθρώπων" στο

Αρχαιoλογικό Μουσείο.

•

«Τα Βοροινά στο Λιμάνι» γευσιγνωσίες τοπικών

κρασιών και προϊόντων με Περίπτερο των κρασιών του
Δ.Θ "Η Γοργόνα”.

•

Ημερίδα TFF: Eat like a Local, νέες τάσεις στον

γαστρονομικό τουρισμό, πόσο έτοιμη είναι η πόλη να
υποδεχθεί τους vegan, vegetarians τουρίστες.

•
•
•

Ο τρύγος στον Αστικό Αμπελώνα του Δ.Θ.
Γευσιγνωσία του κρασιού του Δ.Θ. "Η Γοργόνα”.
Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο Δημαρχείο προβολή

τοπικών προϊόντων και τοπικών παραγωγών

•
•

3rd Thessaloniki World Fine Drinking
Ο Χάρτης των Γεύσεων: Κρασιά από όλη την

Ελλάδα και παρουσιάσεις από masters of wine για το κοινό
και τους επαγγελματίες

•
•
•

«Βοροινά» των Χριστουγέννων
Italian Street Food
Εκδήλωση στη μνήμη του Ανέστη Παπατζημόπουλου
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η μάθηση και η επιμόρφωση έχουν διαρκή χαρακτήρα. Ο

Ενδεικτικές διοργανώσεις:

•

«Deafestival 2019»,

28-30 Σεπτεμβρίου 2019

Συνδιοργάνωση-Σύλλογος Κωφών Θεσ/νίκης.

Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

•

Αθλητισμού στηρίζουν κάθε διαθέσιμη επιλογή και

ΕΡΜΗΣ 1877 11-13 Οκτωβρίου

προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης στους δημότες που τους

•

βοηθούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες και

εξωτερικού χώρου στο Αθλητικό Πάρκο Γαλαξία - Δ/νση

εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους. Το 2019 πλήθος

Εκπαίδευσης & Αθλητισμού.

εκδηλώσεων και προγραμμάτων υλοποιήθηκαν με τη συμβολή
χορηγών και εθελοντών εκπαιδευτικών, με πολύ μεγάλη
συμμετοχή και ενδιαφέρον από πλευράς των δημοτών.
Σε ό,τι αφορά στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου

«Τρέξε χωρίς Τερματισμό» Συνδιοργάνωση-

Δημιουργία νέου πάρκου άθλησης με όργανα

Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Συνδιοργάνωση MEAΣ ΤΡΙΤΩΝ - 19 Οκτωβρίου.
Διεθνές Τουρνουά Goalball «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ 2019» Συνδιοργάνωση - ‘ΗΦΑΙΣΤΟΣ’ - 22-24 Νοεμβρίου.

Μάθησης κατά τη χρονική περίοδο από 1/9/2019 έως 31/12/2019

Πρωτάθλημα Μπριτζ Βορείου Ελλάδος «Μίμης Περαχιά»

πραγματοποιήθηκε πλήθος εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και

- Συνδιοργάνωση Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσ/νίκης - 12 -

επιμορφωτικών προγραμμάτων.

15 Δεκεμβρίου.

Ενδεικτικά:

•
•

Λειτουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Δημοτικές βιβλιοθήκες

Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

H Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης αποτελεί

για παιδιά (Συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του

μαζί με το δίκτυο των Περιφερειακών Δημοτικών

Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής

Βιβλιοθηκών μια ουσιαστική κοιτίδα πολιτισμού, εκπαίδευσης

Διδασκαλίας, Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο).

και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες. Μέσα από τις συλλογές

•

Επιμορφωτικά προγράμματα - Σεμινάρια Ενηλίκων

βιβλίων και τα προγράμματα που οργανώνονται και

(Θεσσαλονίκη: Μαθήματα Ιστορίας, Αρχιτεκτονική

συμβαδίζουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα διαδίδονται η

Εσωτερικού Χώρου, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης:

φιλαναγνωσία και ο πολιτισμός.

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, Μέσα Κοινωνικής

Ειδικότερα και μιλώντας με αριθμούς το τετράμηνο από 1

δικτύωσης, Γερμανικά για τον Τουρισμό).

Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 έγιναν 45.604 συνολικά

•

δανεισμοί τεκμηρίων και εξυπηρετήθηκαν με φυσική παρουσία

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα

Προγράμματα .

32.430 πολίτες, ενώ στο δίκτυο των Περιφερειακών Δημοτικών

•

Βιβλιοθηκών έγιναν 112.593 δανεισμοί τεκμηρίων και

Ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη

μαθητών .

εξυπηρετήθηκαν 90.358 πολίτες.

Αναφορικά με το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων,
Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων του Δήμου

Οι βιβλιοθήκες του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου

Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως

Πληροφοριακή Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο: Κατά το

31/12/2019 συνεχίστηκε απρόσκοπτα και με επαγγελματισμό η

χρονικό διάστημα από 1/9/2019 μέχρι 31/12/2019 την αίθουσα

ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών, μέσα

του Αναγνωστηρίου χρησιμοποίησαν 3.573 άτομα και

από υπηρεσίες και παροχές άθλησης υψηλής ποιότητας. Οι

δανείστηκαν 662 τόμους. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο

πολίτες που συμμετείχαν στα προγράμματα άθλησης κατά το

Horizon ήταν συνολικά 143.

τρίτο τετράμηνο του 2019 ανέρχονται σε 6.241.

Δανειστική Βιβλιοθήκη: Οι δανεισμοί ανήλθαν συνολικά
σε 5.949 τόμους βιβλίων. Το σύνολο των αναγνωστών που
χρησιμοποίησαν τη δανειστική βιβλιοθήκη ανέρχεται στον
αριθμό των 1.601 ατόμων. Οι νέες εγγραφές αναγνωστών ήταν
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75. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon ήταν 124.

που παραμένει προτεραιότητα και της νέας Διοίκησης.

Παιδική Βιβλιοθήκη: Οι δανεισμοί ανήλθαν συνολικά σε

Κατά τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως 31-12-2019

2.301 τόμους βιβλίων. Το σύνολο των αναγνωστών που

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και υλοποιήθηκαν

χρησιμοποίησαν την Παιδική Βιβλιοθήκη ανέρχεται στον

πρωτοβουλίες με κοινωνικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντικό

αριθμό των 688 ατόμων. Οι νέες εγγραφές αναγνωστών ήταν

πρόσημο, όπως ενδεικτικά:

Παιδική Βιβλιοθήκη του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου

•
•

πραγματοποιήθηκαν 38 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών

35. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon ήταν 10.

Στην

Τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες.
Υποδοχή της Αιμοδοτικής Φλόγας της 17ης

στον αύλειο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ
παρακολούθησαν 1.353 μαθητές.
Εθελοντισμός και νεολαία είναι δύο έννοιες που
περικλείουν μια δυναμική ενεργή συμμετοχή σε θέματα που
αφορούν στην καθημερινότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται
μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες. Πρόκειται ουσιαστικά για τον
πλέον άμεσο τρόπο εμπλοκής και παρέμβασης του πολίτη στην
κοινωνία.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού και Διοικητικής
Βοήθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης προσεγγίζει την έννοια
του εθελοντισμού και της συμμετοχικής προσφοράς, γεγονός

•

Περιβαλλοντική δράση για τον καθαρισμό του

χώρου πέριξ του Ποσειδώνιου Αθλητικού Κέντρου μέχρι
τον Κεράτιο Κόλπο με τη συμμετοχή εθελοντών.

•

Διημερίδα του ιδρύματος Anna Lindh και του Δήμου

Θεσσαλονίκης με σκοπό την υπογραφή μνημονίου
μεταξύ των δύο φορέων και τη γνωριμία του ιδρύματος
με την Κοινωνία των Πολιτών.

•

Γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή με τη

συμμετοχή εθελοντικών ομάδων της πόλης και τη
βράβευση για την προσφορά τους σε θέματα
εθελοντισμού των σωματείων “ΑΡΣΙΣ” και “ΕΛΛΗΝΕΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ”.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ
Το 2019 ήταν μια χρονιά μετάβασης για ολόκληρο τον
Δήμο, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 2ας Ιουνίου. Η

πόλη σε κάθε επίπεδο: με τους πολίτες – ακροατές, με τους
δημόσιους φορείς και με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Διοίκηση της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος

Προς τον σκοπό της εξωστρέφειας, χωρίς καμία

και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) έθεσε ευθύς αμέσως ψηλά τον πήχη

οικονομική επιβάρυνση, για πρώτη φορά συστάθηκε και

για τα Δημοτικά ΜΜΕ, όπως έκανε συνολικά για κάθε τομέα

λειτούργησε από τον Δεκέμβριο 2019 γραφείο Τύπου, ενώ

ευθύνης της η νέα Δημοτική Αρχή. Αξιοποιώντας τα θετικά της

ενισχύθηκε η επικοινωνία της ΔΕΠΘΕ και των Δημοτικών ΜΜΕ

προηγούμενης διοίκησης και σχεδιάζοντας σε νέες βάσεις,

μέσα από τα social media.

βήμα - βήμα τέθηκαν οι βάσεις για την ανασυγκρότηση των

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής αναβάθμισης,

δημοτικών ΜΜΕ. Στόχος είναι τα δημοτικά́ ΜΜΕ να περάσουν

προδιαγράφηκαν και ξεκίνησαν προμήθειες που αφορούν

στη νέα εποχή,́ να είναι σύγχρονα και ανταγωνιστικά́ στο

ζωτικές ανάγκες:

σύγχρονο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, διατηρώντας φυσικά́

•

τον δημόσιο και κοινωνικό́ χαρακτήρα τους. Η «επιστροφή»

αποθήκευσης ψηφιακής πληροφορίας (storage).

των δημοτικών ΜΜΕ στην πόλη και στους πολίτες της,

•

υπακούοντας στη γενική προτεραιότητα της νέας Διοίκησης

ασφαλή όδευση των δεδομένων προς την Digea.

του Δήμου αναφορικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας

•

των δημοτών.

την ενίσχυση της εμβέλειας εκπομπής, το οποίο έμενε

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, τον Σεπτέμβριο

την αναβάθμιση του συστήματος διανομής και

την απόκτηση εναλλακτικής οπτικής ίνας για την

την επισκευή του κεραιοσυστήματος του FM100 για

ασυντήρητο για τουλάχιστον 10 χρόνια .

2019, η νέα Διοίκηση της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης

•

Θεάματος και Επικοινωνίας δρομολόγησε άμεσα τις

οθόνες.

την ανανέωση του studio της TV100 με ψηφιακές

διαδικασίες έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)

Στον τομέα του προγράμματος ήταν περίοδος αλλαγών,

για τον ορισμό νέου γενικού διευθυντή, οικονομικού -

με στόχο τόσο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του

διοικητικού διευθυντή και τεχνικού διευθυντή επί θητεία

παραγόμενου προϊόντος όσο και τη διαμόρφωση εκπομπών και

Δημάρχου. Πρόκειται για μια διαφανή και ανοιχτή διαδικασία,

προγραμμάτων που θα έχουν στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη

που ακολουθήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΠΘΕ.

στη μητροπολιτική της διάσταση.

Παρά την πρωτόγνωρη δυσκολία αυτής της μετάβασης
και το ασφυκτικό πλαίσιο της επιχορήγησης των 3,3 εκατ. ευρώ,
στον ελάχιστο χρόνο δρομολογήθηκε σειρά ενεργειών για την
τεχνολογική αναβάθμιση αλλά και για την αναβάθμιση του
προγράμματος της τηλεόρασης και των ραδιοφώνων, με
στόχο την εξωστρέφεια και την ανάκτηση της επαφής με την
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(δημοτών και επισκεπτών).

ανανεωμένα λογότυπα των ραδιοφώνων και της τηλεόρασης

Συνεχίζεται η συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο MBC

με την προσθήκη της λέξης «Θεσσαλονίκη», στα σχετικά

της Ν. Κορέας με τη συμπαραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ

συνοδευτικά σλόγκαν αλλά και στον σχεδιασμό του

τεσσάρων τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο “HUMANIMAL”, η

προγράμματος των μέσων.

οποία θα προβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, σε πρώτη

Στο πνεύμα αυτό:

πανευρωπαϊκή μετάδοση από την TV100. Ομοίως προχώρησε η

•

Τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη

συμπαραγωγή σειράς ντοκιμαντέρ τεσσάρων τεσσάρων

φορά τρεις ζωντανές μεταδόσεις συναυλιών στο πλαίσιο

επεισοδίων με τίτλο “Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ”, η οποία θα

των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

προβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 σε πρώτη πανευρωπαϊκή

•

μετάδοση από την TV100.

Τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποιήθηκε για πρώτη

φορά ραδιοφωνική εκπομπή εκτός στούντιο, μέσα στην

Επίσης δρομολογήθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή

αγορά της πόλης, σε άμεση επαφή με τους πολίτες, από

της TV100 στην Agora του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και

το περίπτερο της πλατείας Δικαστηρίων στο Μαγεμένο

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αλλά και σε αντίστοιχες

Χωριό του Δήμου Θεσσαλονίκης, παραμονές

διοργανώσεις του εξωτερικού με σκοπό την αναβάθμιση του

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς .

μισθωμένου προγράμματος.

•

Δρομολογήθηκε η προμήθεια του απαραίτητου

Μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, εξάλλου,

εξοπλισμού ώστε αυτού του είδους η εκπομπή από τις

έγιναν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών

γειτονιές της πόλης να αναπτυχθεί πλήρως στη διάρκεια

εργασίας, ενώ αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΔΕΠΘΕ στη

της χρονιάς.

Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών

•

Σχεδιάστηκαν νέες ενημερωτικές εκπομπές

ΜΜΕ Ελλάδος (ΕΔΗΡΤΜΜΕΕ) αλλά και -για πρώτη φορά- στο

(πρωινή, μεσημεριανή, βραδινή) και δελτία ειδήσεων,

Δίκτυο Δημόσιων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών της

ώστε να υπηρετούν το άνοιγμα των μέσων σε όλες τις

Ε.Ε. (CIRCOM).

περιοχές και στο επιστημονικό επιχειρηματικό,
δημιουργικό προσωπικό της Θεσσαλονίκης.

•

Δρομολογήθηκε η αλλαγή του παραγωγικού

μοντέλου στην TV100, ώστε να παράγονται εκπομπές που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των
τηλεθεατών αλλά και στον σύγχρονο ρόλο των ΜΜΕ.

•

Δρομολογήθηκε η αλλαγή του ραδιοφωνικού

προγράμματος στον FM100, ώστε να εμπλουτιστεί το
ζωντανό πρόγραμμα και να δομηθεί κατά τρόπο που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες ενημέρωσης των ακροατών
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ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕΠΘΕ

ΚΑΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζεϊμπέκης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης

Λιακόπουλος Στυλιανός-Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αβαρλής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης

Αβραμίδου Ίνκα (Άννα)-Δημοτική Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γάκης Βασίλειος – Δημοτικός Σύμβουλος

Γάκης Βασίλειος-Δημοτικός Σύμβουλος

Καραγιάννη Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος

Τρεμόπουλος Μιχαήλ-Δημοτικός Σύμβουλος

Πασχαλίδου Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος

Γαλιατσάτου Σταματία-Σύμβουλος Κοινότητας 2ου

∆ιαμαντάκης Βασίλειος – Λαϊκό μέλος

Διαμερίσματος

Κανταράκης Ιωάννης – Λαϊκό μέλος

Αμανιτής Αδαμάντιος-Λαϊκό μέλος

Νικηφόρος Δημήτριος - Λαϊκό μέλος

Καλπακίδης Πέτρος-Λαϊκό μέλος

Σδούγγος Νικόλαος – Λαϊκό μέλος

Κυρμακίου Ευδοξία-Λαϊκό μέλος

Λεπίδου Ραλλιώ - Εκπρόσωπος Ένωσης Συντακτών

Νάϊας Πολυζώης-Λαϊκό μέλος

Σαράντος Γεώργιος – Εκπρόσωπος εργαζομένων

Πετρίδης Ηρακλής-Λαϊκό μέλος
Ποντικάκης Κωνσταντίνος-Λαϊκό μέλος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπαρμπουνάκης Αθανάσιος - Αλέξανδρος - Δημοτικός
Σύμβουλος

Σύλλης Εμμανουήλ-Λαϊκό μέλος
Τοτοκώτση Αθηνά-Λαϊκό μέλος
Χαρίσης Θεμιστοκλής-Λαϊκό μέλος
Τόπλη Αναστασία-Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΗΘ

Δαγκλής Δημήτριος - Δημοτικός Σύμβουλος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχοντή Χριστίνα – Δημοτική Σύμβουλος

Κοσμοπούλου Ιωάννα – Δημοτική Σύμβουλος

Νασιούλας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ναζίρης Γεώργιος - Σύμβουλος Κοινότητας 4ου Διαμερίσματος

Βαρσάμη Ναταλία - Δημοτική Σύμβουλος

Αργυρίου Ιωάννης - Λαϊκό μέλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γρίμπας Χρήστος - Λαϊκό μέλος

Ρακκάς Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κακαλιάγκου Μαρία - Λαϊκό μέλος

Γκάγκαλη Αικατερίνη Λαϊκό Μέλος

Καμπουράκη Δήμητρα – Λαϊκό μέλος

Γκινούδης Αργύριος Λαϊκό Μέλος

Κανούλα Αγγελική - Λαϊκό μέλος

Κετογλίδου Δέσποινα Λαϊκό Μέλος

Καραγιαννόπουλος Χρήστος - Λαϊκό μέλος

Κοροξενίδου Άννα Λαϊκό Μέλος

Μιμικοπούλου Καλλιόπη - Λαϊκό μέλος

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος Λαϊκό Μέλος

Τσάμης Ιωάννης - Λαϊκό μέλος

Χατζηκαλλινικίδης Ιορδάνης Λαϊκό Μέλος

Φαρδελά Μαρία - Λαϊκό μέλος

Αναγνωστοπούλου Αναστασία Εκπρόσωπος εργαζομένων

Στεφανίδου Αικατερίνη – Εκπρόσωπος εργαζομένων

Λάμαρη Άννα Εκπρόσωπος του Α.Π.Θ.
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριτίδου Δήμητρα - Αντιδήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης

Σπανού Ιωάννα - Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συμεωνίδης Αναστάσιος

Αηδονά Δέσποινα - Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

TAKΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βασιλάκη Όλια - μέλος

Καρασαββίδης Παναγιώτης - μέλος

Γκολέμα Κία - μέλος

Κυριαζίδου Φωτεινή - μέλος

Δημητριάδης Δημήτριος - μέλος

Μπαλαμούτσου Άρτεμις - μέλος

Θεοδοσιάδης Ιωάννης - μέλος

Παρέντε Σολομών - μέλος

Καμπουράκη Δήμητρα - μέλος

Ράπτης Δημήτριος - μέλος

Ξενιτόπουλος Ξενοφώντας - μέλος

Τσέτης Αθανάσιος - μέλος

Ρανέλλα Γεωργία - μέλος

Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος - μέλος

Σβαρνας Ευάγγελος - μέλος

Τσιουτάνη Μαρία - μέλος

Τουλίκας Βασίλειος - μέλος

ΟΒΡΕΠΟΜ

Κουκουλας Κωνσταντίνος - Διευθυντής Σχολείου
Σταμούλης Βασίλειος - Διευθυντής Σχολείου
Παρμακλής Πέτρος - Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων
Τσούλιας Στέλλιος- Εκπρόσωπος της Ένωσης Γον. & Κηδεμόν.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριτίδου ∆ήμητρα – Αντιδήμαρχος ∆ήμου Θεσσαλονίκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καμπούρογλου Ιορδάνης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βαγγέλλα Άννα-µέλος
Βάκρος Κωνσταντίνος - μέλος
Ιωαννίδου Αικατερίνη - μέλος
Μούδιου Γαρουφαλιά- μέλος
Πανταζής Ανέστης - μέλος
Παπατσιφλικιώτη Παρασκευή - μέλος
Συμεωνίδης Αναστάσιος - μέλος
Ταξίδης Ευστάθιος - μέλος
Φουρκιώτη Ελένη - μέλος
Κατσαφούρος Κωνσταντίνος - ∆ιευθυντής Σχολείου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιακώβου Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βαρσάμη Ναταλία - Δημοτικός Σύμβουλος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αβραμίδου Ίνκα (Άννα) - Δημοτική Σύμβουλος
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος
Τυμπιλίδου Δέσποινα - Σύμβουλος Κοινότητας 3ου
Διαμερίσματος
Αναγνώστου Παρασκευή-Λαϊκό μέλος
Γαϊτάνη Ιωάννα-Λαϊκό μέλος
Σαμαρά Σοφία-Λαϊκό μέλος
Ζαμπουρίδης Αριστείδης-Λαϊκό μέλος
Καζαντζή Δανάη-Λαϊκό μέλος
Μούδιου Γαρυφαλιά-Λαϊκό μέλος
Μούστρας Αλέξανδρος-Λαϊκό μέλος
Τζιάκα Ευαγγελία-Λαϊκό μέλος
Τσοτουλίδου Μαρία-Λαϊκό μέλος
Τζήμα Δέσποινα-Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Μποσδελεκίδης Ευστράτιος - ∆ιευθυντής Σχολείου
Τσαρικτσή Θωμαή - Νηπιαγωγός Σχολείου
Τσούλιας Στέλλιος- Εκπρόσωπος της Ένωσης Γον. & Κηδεμόν.
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