
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το 2ο /2021 πρακτικό της συνεδρίασης  

Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2022 και Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου  του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος2022 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της στις  

12/11/2021 σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018. Διεξήχθη με ταυτόχρονη τηλεδιάσκεψη για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/2021. 

Συντονιστής και πρόεδρος της συνεδρίασης ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πέτρος 

Λεκάκης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης. 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Συνεδρίαση: 2η/24-11-2021 
Αρ. Πρακτ.:2/2021 
 

  

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

2 ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΑ ΜΕ Α ΓΡ. ΒΟΡ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

4 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

 ΕΛΛΑΔΟΣ 

4 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΑΣΘ 5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΟΘ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΚΕΠΚΑ 6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΣΑ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

7 ΕΚΡΠΟΣΩΠΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Π.Θ. 9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 



 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΒΑΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΠΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 

2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2 ΣΤΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

3 ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 ΤΣΑΛΚΑΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4 ΤΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

5 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  6 ΧΕΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους υπαλλήλους του Τμήματος Δ.Υ. Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων 

Οργάνων, την  Καραμάνη Σουλτάνα και Παπαδοπούλου Χαρούλα. 

Την έναρξη και το συντονισμό της συνεδρίασης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Λεκάκης ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα 

παρευρισκόμενα μέλη για τη συμμετοχή τους, τους γνωστοποίησε το περιεχόμενο του αρθρ. 78 του Ν. 

4555/2018  έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα.  

Ο Δήμαρχος τόνισε τη δυναμική επιστροφή στην ανάπτυξη μετά την πολυετή οικονομική και πανδημική κρίση 

μέσα από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και έκανε λόγο για την πολιτική 

οικονομικών ελαφρύνσεων που ακολουθείται όλο αυτό το διάστημα. 

10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  

11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

12 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

13 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  

14 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Ε.Θ.    

15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

16 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ MOMus   

17 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

18 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

  

19 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΣΕΘ   

20 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

21 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Η ΤΡΙΑΙΝΑ» 

  

22 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

  

23 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  

24 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

  



Μιλώντας για το Τεχνικό Πρόγραμμα τόνισε ότι στον πυρήνα της πολιτικής βρίσκονται παρεμβάσεις που 

αφορούν τη σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό για το δημόσιο χώρο, τη βιώσιμη κινητικότητα, την 

ενίσχυση του Πρασίνου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη μέριμνα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

κ.λ.π. . 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μ. Κούπκα. 

Ο Αντιδήμαρχος  Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκας παρουσίασε το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων 

και Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022, ανά θεματική κατηγορία, προσεγγίζοντας αφενός όλους τους 

τομείς τοπικού ενδιαφέροντος και αφετέρου τους τομείς που  αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 

για την επίτευξη του σκοπού του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πάνω από 400.000,00 ευρώ. Είναι ρεαλιστικός και θέτει σε 

προτεραιότητα την καθημερινότητα, είναι αλληλέγγυος καθώς περιλαμβάνει σειρά κοινωνικών 

πρωτοβουλιών, και είναι αναπτυξιακός, αφού ενσωματώνει ένα τεχνικό πρόγραμμα που τονώνει την 

επιχειρηματικότητα και αλλάζει το πρόσωπο της πόλης δίνοντας αναπτυξιακή ώθηση στο τουριστικό προϊόν 

και στο branding της Θεσσαλονίκης. 

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πανδημική κρίση που έπληξε τη χώρα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη και 

που φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστο και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο του 2020 ο Δήμος 

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 και πολλά 

άλλα. Ο Οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, το πρώτο τρίμηνο του 2020, αλλά και μέσα στο 2021 έκανε 

πολύ αισθητή την πτώση στην εισπραξιμότητα σε δημοτικά τέλη, στα μισθώματα δημοτικών κτιρίων, στα τέλη 

ελεγχόμενης στάθμευσης κλπ. 

Παρόλα τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, όπως η ανεπάρκεια 

πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, οι περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, η 

κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ, το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο κλπ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

αναζητά και πετυχαίνει νέες χρηματοδοτικές πηγές από ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα «Φιλόδημος», πρόγραμμα 

επιχορηγήσεων δικαστικών αποφάσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, από προγράμματα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Μέσα σ’ αυτές  τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκτός 

από τις βασικές δαπάνες λειτουργίας του και τις επενδύσεις του καλείται να αποπληρώσει και χρέη από 

πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΕΦΚΑ) παρελθόντων οικονομικών ετών. 

Η μεθοδολογία σύνταξης του προϋπολογισμού παραμένει η ίδια σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/21-07-2021 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών. 

Ακολούθησε αναλυτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Εφραίμ Κυριζίδη, ο οποίος 

παρουσίασε το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022. 

Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022 αποτελεί σημαντικό μέρος και αναπόσπαστο 

τμήμα του προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι συμβατό με την εκάστοτε 

οικονομική πραγματικότητα με στόχους που είναι πραγματικοί και υλοποιήσιμοι και αντανακλά την ανάγκη 

του Δήμου για ουσιαστικά και άμεσα έργα με γνώμονα την τακτική και βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση των 



παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και με βασικό στόχο τη σύγχρονη προσέγγιση του σχεδιασμού 

που αρμόζει σ΄ ένα μεγάλο αστικό κέντρο (εκσυγχρονισμός δημοσίου χώρου και δημοτικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων, αύξηση πρασίνου, βελτίωση προσβασιμότητας, βιώσιμη κινητικότητα, σχολικές υποδομές 

κλπ). 

Το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2022 δεδομένης της μείωσης των εσόδων λόγω της πανδημίας 

στοχεύει περισσότερο στην ολοκλήρωση του σημαντικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην υλοποίηση 

έργων για τα οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από ποικίλες πηγές (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Φιλόδημος, ΕΣΠΑ κτλ) 

Ακολούθησε αναλυτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού 

έτους 2022. 

Για τον σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα του Αστικού Πρασίνου μίλησε ο Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος Σωκράτης Δημητριάδης. 

Όλα τα παραπάνω καταγράφηκαν μαγνητοφωνημένα στα πρακτικά που τηρήθηκαν και με τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των μελών, εγκρίθηκε η διαβίβαση αυτών, γνωμοδοτικά, προς την Οικονομική Επιτροπή και το 

Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, θεωρήθηκε εγκρίθηκε και 

υπογράφηκε από τον Πρόεδρο. 

 

  

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(συνημμένο παρουσιολόγιο) 

Πέτρος Λεκάκης 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 


