ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Συνεδρίαση: 1η/18-11-2020
Αρ. Πρακτ: 1/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το 1ο/2020 πρακτικό της συνεδρίασης
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Θέµα: Γνωµοδότηση επί της σύνταξης προσχεδίου του Προϋπολογισµού
Εσόδων- Εξόδων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης οικονοµικού έτους 2021 και
Γνωµοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης για το οικονοµικό έτος 2021.
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την 18/11/2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 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 06/11/2020 σύµφωνα µε
το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018.
Συντονιστής και πρόεδρος της συνεδρίασης ήταν ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. ∆ρόσος Τσαβλής. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία
κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας
Εµπορίου Παραγωγικότητας
Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού
Επιχειρηµατικότητας ΚεντρικήςΚέντρου Θεσσαλονίκης
1 Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωµατείων
Εκπρόσωπος Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών
2 Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Εµπορικού
Εκπρόσωπος ΟΑΣΘ
3 Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Συνδέσµου
Εκπρόσωπος ΚΕΠΚΑ
4 Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
Εκπρόσωπος Φιλόπτωχου
Εκπρόσωπος ΕΣΑµεΑ Γρ.Βορείου
Αδελφότητας Ανδρών
Ελλάδος
5 Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Ε∆ΟΘ Ένωσης
Εκπρόσωπος Οικονοµικού
∆ηµοσιοϋπαλληλικών
Επιµελητηρίου Ελλάδος
6 Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
∆ίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων
Εκπρόσωπος ∆ικηγορικού
Θεσσαλονίκης
7 Συλλόγου
Εκπρόσωπος Κρατικού
Εκπρόσωπος ΑΠΘ
8 Θεάτρου Βορείου Ελλάδας
Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος παραρτήµατος
Κεντρικής Μακεδονίας
9 Εκπρόσωπος ∆ΕΘ
Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζοµένων
Εκπρόσωπος Βιοτεχνικού
Θεσσαλονίκης
10 Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων
Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού
Θεσσαλονίκης
11 Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµατος Κεντρικής
12 Εκπρόσωπος Ελληνικού
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Μεκεδονίας
Εκπρόσωπος ΜΟΜus
Εκπρόσωπος Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Συνδέσµου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος
Εκπρόσωπος ΟΣΕΘ
Ένωση Συλλόγων Γονέων Ε Κοινότητας
∆ήµου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκτων Ν.
Θεσσαλονίκης «Η ΤΡΙΑΙΝΑ»
Εκπρόσωπος Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Εκπρόσωπος του συλλόγου «Προστασία
από το Παθητικό Κάπνισµα»
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σόνια Πένου
1 Νικόλαος Τσαλκαδρός
Ευάγγελος Σβάρνας
2 Ρικάρντο Χειρ
Παναγιώτα Στύλου
3 Χριστίνα Τελίδου
Χρυσοβαλάντης Μωραΐτης
Θεοδώρα Προδροµίδου
Γεώργιος Πετρίδης
Καλλιόπη Αµπεριάδου
Κωνσταντίνος Μελετιάδης
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Ερυθρού Σταυρού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος ∆.Υ. Λοιπών Συλλογικών και
Μονοπρόσωπων Οργάνων, την κα Χαρούλα Παπαδοπούλου.
Την έναρξη και το συντονισµό της συνεδρίασης πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
∆ρόσος Τσαβλής o οποίος αφού ευχαρίστησε τα παρευρισκόµενα µέλη για τη
συµµετοχή τους, τους γνωστοποίησε το περιεχόµενο του αρθρ.78 του Ν.4555/2018 και
έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Μιχαήλ Κούπκα.
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Μιχαήλ Κούπκας παρουσίασε το προσχέδιο του
προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, ανά
θεµατική κατηγορία, προσεγγίζοντας αφενός όλους του τοµείς τοπικού ενδιαφέροντος
και αφετέρου τους τοµείς που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου για την
επίτευξη του σκοπού του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πανδηµική κρίση που έπληξε τη χώρα αλλά και
ολόκληρο τον πλανήτη και που φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστο και το ∆ήµο
Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο του 2020 ο ∆ήµος ανακατεύθυνε τη στοχοθεσία του,
προτάσσοντας τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια µε µια σειρά από δράσεις όπως
απολυµάνσεις σε δηµόσια κτίρια, πρόγραµµα «βοήθεια στο σπίτι», επιτάχυνση
ψηφιακού µετασχηµατισµού των δηµοτικών υπηρεσιών, οικονοµική ελάφρυνση
δηµοτών και επιχειρήσεων κ.λ.π.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών στη δέσµη µέτρων
οικονοµικής ελάφρυνσης προς δηµότες και επιχειρήσεις την οποία ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης παρείχε µέσα στο 2020 στον υψηλότερο βαθµό αφήνοντας στην άκρη το
τεράστιο κόστος που είχε αυτό για τα δηµοτικά έσοδα. Στα µέτρα αυτά
συµπεριλαµβάνονται: Πλήρης απαλλαγή κατά 100% σε δηµοτικά τέλη και τέλη
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε όλες τις υποχρεωτικά κλειστές λόγω κορωνοϊού
επιχειρήσεις. Απαλλαγή από µισθώµατα σε δηµοτικά ακίνητα, απαλλαγή από
συνδροµές και τροφεία. Για το 2021 οριζόντια µείωση 12,5% στα δηµοτικά τέλη σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εισαγωγή χαµηλού «πράσινου» συντελεστή, -25%, στις
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πολυκατοικίες που θα δηµιουργήσουν φυτεµένα δώµατα (green roofs) στις ταράτσες
τους.
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 του Υπουργείου
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, από προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Μέσα σ’
αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης εκτός από τις βασικές
δαπάνες λειτουργίας του και τις επενδύσεις του καλείται να αποπληρώσει και χρέη από
οφειλές, πρόστιµα και προσαυξήσεις.
Η µεθοδολογία σύνταξης του προϋπολογισµού παραµένει η ίδια σύµφωνα µε την ΚΥΑ
46735/23-7-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµικών
Ακολούθησε αναλυτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2021
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων κ.
Εφραίµ Κυριζίδη, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος του
∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2021.
Το προτεινόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα οικονοµικού έτους 2021 αποτελεί σηµαντικό
µέρος και αναπόσπαστο τµήµα του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης. Είναι συµβατό µε την εκάστοτε οικονοµική πραγµατικότητα µε στόχους
που είναι πραγµατικοί και υλοποιήσιµοι και αντανακλά την ανάγκη του ∆ήµου για
ουσιαστικά και άµεσα έργα µε βάση τις καταγεγραµµένες ανάγκες των λειτουργιών της
πόλης. Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραµµα που στοχεύει κατά κύριο λόγο σε θέµατα
όπως αναπλάσεις περιοχών και κοινόχρηστων χώρων, (πλατειών, παιδικών χαρών, και
πρασίνου), προστασία και ανάδειξη µνηµείων, κάλυψη των αναγκών της σχολικής
στέγης, ενεργειακή αναβάθµιση σχολείων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρηση,
εµπλουτισµό και ανάπλαση χώρων πρασίνου, βελτίωση της βιώσιµης κινητικότητας και
της προσπελασιµότητας δρόµων και πεζοδρόµων, βελτίωση των συνθηκών φωτισµού
και αναδιάρθωση καθαριότητας. Σηµαντικός αριθµός έργων αφορά την ενίσχυση της
ασφάλειας τόσο των κτιριακών υποδοµών του ∆ήµου (σχολικών και δηµοτικών κτιρίων)
σε επίπεδο στατικής επάρκειας και πυρασφάλειας, όσο και των κοινόχρηστων χώρων
Ακολούθησε αναλυτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράµµατος
του οικονοµικού έτους 2021
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 προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους
2021
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
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ακολουθούν υπογραφές)

∆ρ. ∆ρόσος Τσαβλής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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