
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 19/07-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 351/2016      ΘΕΜΑ :  «Αίτηµα για παραχώρηση 

κινήτρων από το ∆ήµο Θέρµης σε 
εταιρείες εντός θύλακα της Ζώνης 
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-09-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 29615/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 24 δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Γκιζάρης Στέργιος 

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Μπίκος Κωνσταντίνος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μουστάκας Βασίλειος   

16 Πονερίδης Παναγιώτης    

17 Πράτανος Απόστολος     

18 Σαµαράς Σωκράτης   

19 Σαραφιανός Χρήστος    

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

21 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

22 Τσολάκης Απόστολος   

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   

ΑΔΑ: 6ΤΗΟΩΡΣ-0ΕΛ



 

 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  και το 11ο θέµα συζητήθηκε 3ο . 
 
 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 11ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 18-7-
2016 (αρ..πρωτ.∆ήµου 3305/20-7-2016) αίτηση της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. µε την οποία ζητά την παραχώρηση κινήτρων από τον ∆ήµο Θέρµης σε 
εταιρείες θύλακα της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης.  
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας A.E. «Α.Ζ.Κ. Α.Ε.» είναι ο διαχειριστικός φορέας που 
ανέλαβε να οργανώσει και να προωθήσει τη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης.  
Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δηµοσίου συµφέροντος και έχει ως κύρια 
αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ). 
(ΦΕΚ  1434/Β-4-6-2014) 
Η εταιρεία συστάθηκε µε τον νόµο 3489/2006 και εποπτεύεται πλέον από τον Υπουργό 
Μακεδονίας και Θράκης σύµφωνα µε το νόµο 4180/2013 «Αντικατάσταση και συµπλήρωση 
διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 182). 

Συγκεκριµένα µε την αριθ. 2184/108826/1-9-2014 (Α∆Α ΒΧ68Β-Ε6∆) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής και Τροφίµων παραχωρήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία έκταση εµβαδού 
60 στρεµµάτων εντός της Ζώνης Καινοτοµίας και συγκεκριµένα σε τµήµα του 696 (ΚΑΕΚ 
190432703005) του αγροκτήµατος Θέρµης Π.Ε. Θεσσαλονίκης µε χρήση για την ανάπτυξη 
Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων. 
Εντός του παραχωρηθέντος ακινήτου βρίσκονται κτιριακές εγκαταστάσεις, τις οποίες η 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε. για την πραγµατοποίηση του σκοπού της 
παραχώρησης έχει τη δυνατότητα εκµίσθωσης καθώς και παραχώρησης σε τρίτο πρόσωπο, 
ενώ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις µε δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην 
περιοχή. 
∆εδοµένου λοιπόν ότι η έκταση βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Θέρµης, ζητά την 
παροχή ευνοϊκών κινήτρων από το ∆ήµο Θέρµης στις εταιρείες µε καινοτοµική 
δραστηριότητα που εγκαθίστανται εντός της συγκεκριµένης περιοχής. Συγκεκριµένα 
αιτούνται την απαλλαγή των εταιρειών από τα δηµοτικά τέλη για τα πρώτα 5 χρόνια µετά την 
εγκατάστασή τους. 
 
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος ο οποίος πρότεινε να απαλλάσσονται οι 
επιχειρήσεις εντός του θύλακα της Ζώνης Καινοτοµίας από τα τέλη καθαριότητας για τα 
πρώτα 5 έτη και για τα υπόλοιπα 5 έτη να πληρώνουν το 50% των τελών που τους 
αναλογούν, καθώς πρέπει να ενθαρρύνει ο ∆ήµος, µε ένα σύστηµα κινήτρων, την 
εγκατάσταση των καινοτόµων επιχειρήσεων καθώς επιπλέον θα δηµιουργηθούν και νέες 
θέσεις εργασίας και επιστηµονικού προσωπικού και ο ∆ήµος Θέρµης πρέπει να 
πρωτοστατήσει σε τέτοιες ενέργειες. 
 
 Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος δήλωσε ότι συναινεί µόνο µε την επιφύλαξη δηµιουργίας 
προηγούµενου  καθώς δηµιουργούνται ανισότητες τη στιγµή που απαιτεί ο ∆ήµος την 
πληρωµή των τελών από άλλες οµάδες. 
 
Η ∆.Σ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα διαφωνεί καθώς η επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της 
ιδιωτικής οικονοµίας δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ευηµερία των πολιτών 
ούτε οδηγεί αυτόµατα στη µείωση της ανεργίας. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     κατά πλειοψηφία 

 

ΑΔΑ: 6ΤΗΟΩΡΣ-0ΕΛ



 

 
 

1. Αποδέχεται το αίτηµα της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε., η 
οποία και είναι ο διαχειριστικός φορέας που ανέλαβε να οργανώσει και να προωθήσει 
τη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης για παροχή ευνοϊκών κινήτρων από τον ∆ήµο 
Θέρµης σε εταιρείες θύλακα της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης. 

2. Απαλλάσσει τις εταιρείες  µε καινοτοµική δραστηριότητα, που εγκαθίστανται εντός του 
θύλακα της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης, από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας 
για τα πρώτα 5 χρόνια από την εγκατάστασή τους και για τα επόµενα 5 έτη  από το 
50% των τελών καθαριότητας που τους αναλογούν. 

 
∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Σφονδύλας ∆ηµήτριος.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 351/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

        

       Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΤΗΟΩΡΣ-0ΕΛ
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