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Εγκρίθηκεκατά πλειοψηφία και εν μέσω διαφωνιών από την αντιπολίτευση και
αποστασιοποιημένους δημοτικούς συμβούλους, ο προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης για
το 2018, ο οποίος θα είναι αυξημένος κατά 4,64%, σε σχέση με το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, ο
προϋπολογισμός που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο θα ανέρχεται σε 397 εκατ. ευρώ, από τα
379,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017.
Γιαπροϋπολογισμό που έχει στόχο το νοικοκύρεμα στα οικονομικά και ρίχνει βάρος στα έργα
έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. "Ο προϋπολογισμός έχει βασική
αρχή το νοικοκύρεμα που επιχειρούμε, εξαιτίας των μειωμένων παροχών από το κράτος και τις
μειωμένες εισπράξεις λόγω αδυναμία πληρωμών. Το 2018 δίνουμε βάρος στα έργα. Πέρα από το
Τεχνικό Πρόγραμμα, θα αρχίσουν τα έργα από το 'Ιδρυμα Νιάρχος και θα ξεκινήσουν έργα από τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων", είπε ο κ. Μπουτάρης.
"Οπροϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, είναι υγιής, εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών,
δίνοντας βάρος στην κοινωνική πολιτική και στα τεχνικά έργα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της
καθημερινότητας του πολίτη", πρόσθεσε η αντιδήμαρχος Οικονομικών, 'Αννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου.
Για"μνημόνιο με τη βούλα Μπουτάρη" έκανε λόγο από την πλευρά του ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης, Σταύρος Καλαφάτης. "Ο φετινός προϋπολογισμός είναι πικρός χριστουγεννιάτικος
μποναμάς στους Θεσσαλονικείς. Προβλέπει δανεισμό και υπερφορολόγηση", είπε ο κ.
Καλαφάτης. Πρόσθεσε δε, πως "αντί η διοίκηση να μειώσει τα κοινωνικά βάρη, δανείζεται και
απαξιεί χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη φαρέτρα της. Κι ο υπερδανεισμός πέφτει στις πλάτες
του πολίτη".
Οδήμαρχος απάντησε στον επικεφαλής των "Εντάξει", υποστηρίζοντας πως "ο κ.Καλαφάτης είναι,
ή παντελώς αδιάβαστος, ή αυθάδικα αντιπολιτευτικός. Κατηγόρησε ότι είναι μνημονιακός ο
προϋπολογισμός. Πού τα είδατε αυτά; 'Ισως αξίζει να κοιτάξει καλύτερα τα στοιχεία".
Ηθέση των υπολοίπων παρατάξεων

Ηεπικεφαλής της παράταξης "Ανοιχτή Πόλη", Ρία Καλφακάκου, υποστήριξε πως "πρόκειται για
έναν προϋπολογισμό τεχνοκρατικό και όχι πολιτικό, από τον οποίο ο μέσος πολίτης δεν
καταλαβαίνει τίποτα".

Ο δημοτικός σύμβουλος από τη "Λαϊκή Συσπείρωση", Μιχάλης Κωνσταντινίδης, είπε πως "ο λαός
της Θεσσαλονίκης δεν έχει να περιμένει καμία αλλαγή και βελτίωση στην καθημερινότητα του",
ενώ η Μόνικα Αϊβάζογλου από την παράταξη "Γειτονιές σε Δράση", πρόσθεσε πως "ο δήμος δεν
είναι καλός διαχειριστής, καθώς δεν γνωρίζει πώς να αξιοποιεί την ακίνητή του περιουσία".
ΟΚωνσταντής Σεβρής από το "Μένουμε Θεσσαλονίκη", ζήτησε τον εξορθολογισμό των
οικονομικών δεδομένων και την αύξηση των κονδυλίων για παρεμβάσεις σε όλες τις κοινότητες.
Αντίθετα, ο επικεφαλής της παράταξης "Συμμαχία Πολιτών", Μάκης Στεργίου, στήριξε τον
προϋπολογισμό της διοίκησης.
Τιςαντιρρήσεις τους εξέφρασαν και οι αποστασιοποιημένοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης
Μπουτάρη, με τον πρώην αντιδήμαρχο, Ανδρέα Κουράκη, να βάζει τίτλο στη συζήτηση για τον
προϋπολογισμό, "τελικό στάδιο μιας μη επιτυχημένης δημαρχιακής θητείας Μπουτάρη 20152019". Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, υποστήριξε πως στον
προϋπολογισμό "καθρεφτίζεται η προχειρότητα και η ανεπάρκεια των τελευταίων χρόνων". Ο
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, τόνισε πως "ο
προϋπολογισμός αυτός σηματοδοτεί το τέλος της παρούσης περιόδου και ο επόμενος θα πρέπει
να χαράξει την καινούρια πολιτική".
Τονπροϋπολογισμό καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "Εντάξει", η Μόνικα
Αϊβάζογλου και ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης, ενώ λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της
παράταξης "Ανοιχτή Πόλη", ο Ανδρέας Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.
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