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Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 24/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Γνωµοδότηση σχετικά µε την ίδρυση και οριοθέτηση Θύλακα Υποδοχής

Καινοτόµων  ∆ραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.∆.)  εντός  των  ορίων  της  Ζώνης

Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 6η Ιουνίου  2018  ηµέρα της

εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 19184/1-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου

της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του

άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  7

µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος
2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Χρυσοχόου Παύλος
3. Γκιζάρης Στέργιος

4. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα
5. Σαραφιανός Χρήστος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης

7. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και

εισηγούµενος  το 1ο  της ηµερήσιας  διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την

από 16277/25-5-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε τη γνωµοδότηση

για   την  ίδρυση  και  οριοθέτηση  Θύλακα  Υποδοχής  Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.∆.)

εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  ίδρυσης  και  οριοθέτησης  Θύλακα  Υποδοχής  Καινοτόµων

∆ραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.∆.)  εντός  των  ορίων  της  Ζώνης  Καινοτοµίας  Θεσσαλονίκης,

συγκεκριµένα σε τµήµα του υπ’ αριθµόν 696 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Θέρµης, ζητείται

γνωµοδότηση από το ∆ήµο Θέρµης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 2 και 4 του ν. 3489/2006

(ΦΕΚ 205  Α’),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  Σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  αυτές,  η  ίδρυση,

οριοθέτηση  και  πολεοδόµηση  κάθε  Θ.Υ.Κ.∆.  θεσµοθετείται  µε  προεδρικό  διάταγµα  και

επισπεύδεται από την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» που υποβάλει προς τούτο φάκελο



στους  αρµόδιους  φορείς,  µεταξύ  των οποίων και  στους  ΟΤΑ εντός  των ορίων των οποίων

βρίσκεται ο Θύλακας.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο υποβλήθηκε ο φάκελος για την ίδρυση, οριοθέτηση και

πολεοδόµηση Θ.Υ.Κ.∆. που περιλαµβάνει:

1. Μελέτη οριοθέτησης της Θ.Υ.Κ.∆.

2. Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Θ.Υ.∆.Κ., και

3. Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας.

Η  παρούσα  εισήγηση  αφορά  στη  µελέτη  οριοθέτησης.  Η  γνωµοδότηση  των  φορέων

σχετικά µε τη ΣΜΠΕ θα γίνει σε διαφορετική, ιδιαίτερη διαδικασία διαβούλευσης.

Η υπό εξέταση µελέτη οριοθέτησης περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου

11 του Ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4180/2013 (ΦΕΚ 182 Α’)

και ισχύει, Τεχνική Έκθεση, που συνοδεύεται από σχέδια ανάλυσης και προτάσεων.

Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση, η µελέτη βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία:

- Στον υπερκείµενο σχεδιασµό και ειδικότερα: στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο

του  ∆ήµου  Θέρµης,  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασµού  και  Αειφόρου

Ανάπτυξης  της  ΠΚΜ,  την  Επικαιροποίηση  του  Ρυθµιστικού  Σχεδίου  Θεσσαλονίκης,  το

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και το Ειδικό Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία

- Στους στόχους και τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδιασµού του νέου ΕΣΠΑ, του ΕΠ

Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηµατικότητα  και  Καινοτοµία  και  του  ΕΠ  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας.

- Στα δεδοµένα του χώρου και  του περιβάλλοντος στην υφιστάµενη κατάσταση (φυσικό

περιβάλλον,  γεωλογική  διερεύνηση  περιοχής,  υφιστάµενες  χρήσεις  γης  και  κτιριακό

απόθεµα.

Με βάση τα παραπάνω, η µελέτη προτείνει τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την οριοθέτηση της περιοχής

Η έκταση που προτείνεται να αναπτυχθεί ως Θ.Υ.Κ.∆. είναι τµήµα εµβαδού 40.965,59 τ.µ.

του  µε  αριθ.  696  αγροτεµαχίου  του  αγροκτήµατος  Θέρµης,  που  φέρει  αριθµό  ΚΑΕΚ

190432703005 και έχει συνολική έκταση 60.000 τ.µ. Το ακίνητο αυτό παραχωρήθηκε από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίµων στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.  µε

σκοπό την ίδρυση του Θύλακα.

Η µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη:

α. τα  χαρακτηριστικά  και  την  κατάσταση  των  υφιστάµενων  κτισµάτων,  που  καθιστούν

χρονοβόρες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την αξιοποίηση και επανάχρησή τους, και

β. την απαγόρευση δηµιουργίας κόµβου σύνδεσης των εγκαταστάσεων µε το οδικό δίκτυο

επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου,

προτείνει  την  ανάπτυξη  των  εγκαταστάσεων  του  Θύλακα  να  γίνει  στο  τµήµα  του

αγροτεµαχίου που φαίνεται στα συνηµµένα Σχέδια Π1 και Π3.



Β. Ως προς τις επιτρεπόµενες οικονοµικές δραστηριότητες

Εντός  του  Θύλακα  προτείνεται  να  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  και  λειτουργία

δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων µε χρήσεις του άρθρου 5 του Π.∆. της 03/06-03-1987 (ΦΕΚ

166 ∆’) «Μη οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία» εξαιρουµένων των περιπτώσεων 1 (Βιοµηχανικές

εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης), 6 (Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου), 7 (Κατοικία για

προσωπικό ασφαλείας), 14 (Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων και εκθεσιακά κέντρα) και 15

(Εγκαταστάσεις  µέσων  µαζικών  µεταφορών)  του  ιδίου  άρθρου.  Εποµένως  επιτρέπονται  οι

κατηγορίες:

α. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης

β. Κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης

γ. Κτίρια και γήπεδα στάθµευσης

δ. Γραφεία

ε. Εστιατόρια, αναψυκτήρια

στ. Χώροι συνάθροισης κοινού

ζ. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, και

η. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι χρήσεις ε), στ), ζ) και η) επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα 

των παραγωγικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν ανάγκες εργαζοµένων σε αυτές.

Οι εγκαταστάσεις ερευνητικών-επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Θύλακα θα 

περιλαµβάνουν: εργαστήρια πιστοποίησης προϊόντων, κοινόχρηστους ερευνητικούς χώρους, 

ερευνητικά θερµοκήπια, κτίρια γραφείων, κτίριο διοίκησης, χώρους συνάθροισης (εκθεσιακό 

χώρο, αµφιθέατρο/ συνεδριακό χώρο, αίθουσες συναντήσεων, εστιατόριο-αναψυκτήριο, 

γυµναστήριο, παιδικό σταθµό).

Γ. Ως προς τους όρους και περιορισµούς δόµησης

Οι προτεινόµενοι όροι και περιορισµοί δόµησης εντός της έκτασης του Θ.Υ.Κ.∆. είναι:

- Μέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,7

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%

- Μέγιστο ύψος κτιρίων: Κατά Ν.Ο.Κ.

- Όρια αποστάσεων µεταξύ κτιρίων: Κατά Ν.Ο.Κ.

∆. Ως προς τη γενική διάταξη

Η προτεινόµενη γενική διάταξη των κτιρίων φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο Π1, στο οποίο

παρουσιάζονται οι σχέσεις εξάρτησης των προς δόµηση χώρων µε τους κοινωφελείς χώρους και 

η χωρική οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων, οι ρυθµίσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα και 

τρόπου δόµησης (µε τους ανάλογους όρους και περιορισµούς), και οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 

που αφορούν στη διάταξη της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, τους χώρους στάθµευσης, τις 

συνδέσεις µε την ευρύτερη περιοχή, τις απαιτούµενες φυτεύσεις κ.λπ.

Ε. Ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις



Στο ενδεικτικό σχέδιο διάταξης των κτιριακών εγκαταστάσεων προβλέπεται η κατασκευή 

τριών κτιρίων: Κτίριο 1 (∆ιοίκηση και συνάθροιση κοινού), Κτίριο 2 (Καινοτόµες 

δραστηριότητες) και Κτίριο 3 (Βοηθητικοί χώροι).

ΣΤ. Ως προς το δίκτυο κυκλοφορίας

Η σύνδεση των εγκαταστάσεων µε το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής θα γίνεται από

την ανατολική πλευρά του ακινήτου. Η εσωτερική οδός προτείνεται να διαµορφωθεί µε 

συνολικό πλάτος 11,30 µ. (7,0 µ. οδόστρωµα και 2,15 µ. πεζοδρόµια εκατέρωθεν του 

οδοστρώµατος). Σε διάφορα σηµεία του ακινήτου προτείνεται η διαµόρφωση συνολικά 150 

θέσεων στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων και επισκεπτών των 

εγκαταστάσεων.

Ζ. Ως προς τις τεχνικές υποδοµές

Προτείνονται τα ακόλουθα:

- Η υδροδότηση των εγκαταστάσεων (βραχυπρόθεσµα) να γίνεται από τις υφιστάµενες 

γεωτρήσεις.

- Να µελετηθεί η επανάχρηση των οµβρίων υδάτων.

- Να καταργηθούν οι υφιστάµενοι βόθροι και να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου Θέρµης.

- Οι εγκαταστάσεις να συνδεθούν µε τη γραµµή οπτικής ίνας που διέρχεται από την περιοχή 

και εξυπηρετεί το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, ώστε να αποτελέσει την κύρια παροχή ψηφιακής 

διασύνδεσης.

- Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται από τον ∆ήµο Θέρµης. Επιπλέον, προτείνεται η 

προµήθεια κατάλληλης υποδοµής για κοµποστοποίηση εντός του Θ.Υ.Κ.∆. (κάδοι 

κοµποστοποίησης, σύστηµα διαχωρισµού κ.λπ.), ώστε να περιορίζεται η παραγόµενη 

ποσότητα απορριµµάτων αλλά και να χρησιµοποιηθεί το προϊόν της κοµποστοποίησης στις 

σχετικές λειτουργίες του Θύλακα (λ.χ. στα µικρά θερµοκήπια) ή να διατίθεται προς χρήση σε 

άλλους φορείς.

Μετά τα παραπάνω, και

επειδή

� η Ζώνη Καινοτοµίας είναι µια περιοχή που προσφέρεται για την εγκατάσταση καινοτόµων

επιχειρήσεων  και  ερευνητικών  φορέων  µε  καινοτοµικές  δράσεις  συµβάλλοντας  στην

οικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

� στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κρίσιµη µάζα ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας

για  να  βοηθήσει  µε  συνέργειες  και  στελέχη  τη  λειτουργία  Τµηµάτων  Έρευνας  και

Ανάπτυξης µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων ή spin-off εταιριών.

� λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γεωπολιτικής της σηµασίας, η Θεσσαλονίκη και

η  περιοχή  µας  ειδικότερα  µπορεί  να  γίνει  ο  πρώτος,  πιο  σηµαντικός  και  πιο

αναγνωρίσιµος κόµβος καινοτοµίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,



� το περιεχόµενο του υποβληθέντος φακέλου καλύπτει τις απαιτήσεις του ν. 3489/2006,

και

� οι  προτάσεις  της  µελέτης  ως  προς  την  οριοθέτηση,  τις  επιτρεπόµενες  χρήσεις,  τους

όρους και περιορισµούς δόµησης, την κυκλοφοριακή σύνδεση µε το οδικό δίκτυο της

ευρύτερης περιοχής και τη σύνδεση µε τα δίκτυα τεχνικών υποδοµών της περιοχής είναι

συµβατές  µε  τον  εγκεκριµένο  πολεοδοµικό  και  αναπτυξιακό  σχεδιασµό  του  ∆ήµου

Θέρµης,  καθώς  και  µε  τον  εγκεκριµένο  υπερκείµενο  χωροταξικό  και  πολεοδοµικό

σχεδιασµό,

      Η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της θετικής γνωµοδότησης σχετικά µε την προτεινόµενη

ίδρυση και οριοθέτηση Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.∆.) εντός

των  ορίων  της  Ζώνης  Καινοτοµίας  Θεσσαλονίκης,  συγκεκριµένα  σε  τµήµα  του  υπ’

αριθµόν 696 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Θέρµης, όπως αυτή περιγράφεται στον

υποβληθέντα φάκελο (τεχνική έκθεση και επισυναπτόµενοι Χάρτες).

Με την υπ΄αριθµ. 19/2018 απόφασή της, η ∆ηµοτική Κοινότητα  Θέρµης γνωµοδότησε υπέρ
της ίδρυσης και οριοθέτησης Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.∆.) εντός
των ορίων της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο κ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος επεσήµανε ότι δεν είναι αντίθετος µε την ίδρυση  και οριοθέτηση
Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.∆.) στο υπ’ αριθµόν 696 αγροτεµαχίου
του αγροκτήµατος Θέρµης, θέλει όµως σε επόµενο στάδιο να τεθούν υπόψη του ∆ήµου και των
οργάνων του οι µελέτες για τις εγκαταστάσεις που θα δηµιουργηθούν. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, την
εισήγηση  του  Προέδρου,  την  από  16277/25-5-2018   εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών,  την  από  την 19/2018 απόφαση της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  Θέρµης  καθώς
επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                                                                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί   υπέρ  της  ίδρυσης  και  οριοθέτησης  Θύλακα  Υποδοχής  Καινοτόµων

∆ραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.∆.)  εντός  των  ορίων  της  Ζώνης  Καινοτοµίας  Θεσσαλονίκης,

συγκεκριµένα σε τµήµα του υπ’ αριθµόν 696 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Θέρµης,  όπως

αυτή περιγράφεται στον υποβληθέντα φάκελο (τεχνική έκθεση και επισυναπτόµενοι Χάρτες).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 24/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                      Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                     ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

                                 


