
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 6/12-03-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (12) δώδεκα του 

μηνός Μαρτίου του χρόνου 2018 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 164/8-3-2018 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
 

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  4  

 

Αριθμός Απόφασης:  

 

25 

 

 

   Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτική ΑΕ, είναι Ανώνυμη Επιχείρηση 

του Δήμου του άρθρου 265 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και λειτουργεί 

σύμφωνα με τον νόμο περί ανωνύμων 2190/1920. Διαχειρίζεται απ ευθείας με ιδίους μεταξύ άλλων 

και το Άλσος Αριστοτέλη. Βασικός στόχος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ  είναι να αποφέρει έσοδα να 

προσδώσει ταυτόχρονα θέσεις εργασίας αλλά και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν του 

Δήμου, μέσω της αξιοποίησης όλης της ανεκμετάλλευτης περιουσίας του Δήμου και της 

διαχείρισης των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Η λειτουργία των υποκαταστημάτων στηρίζεται στην 

προσέλευση τουριστών και επισκεπτών του Δήμου μας και λειτουργεί με αντίτιμο σε όλες 

ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες, κάτι το οποίο προϋποθέτει την μέγιστη παροχή υπηρεσιών από πλευράς 

της Επιχείρησης. Δεν επιχορηγείται από τον Δήμο άμεσα ή έμμεσα αλλά ούτε και από κανέναν 

άλλο φορέα του Δημοσίου.  

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα θέλαμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες στο Άλσος του 

Αριστοτέλη στα Στάγειρα Χαλκιδικής. Το Άλσος κατά τη θερινή περίοδο, δέχεται πλήθος 

τουριστών ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και σχολεία, συλλόγους, διάφορες ομάδες επισκεπτών 

Καθορισμός τιμών εισιτηρίων Άλσους  

ΑΔΑ: 64Α7ΟΕΥ9-ΖΨΤ



και πρόκειται για ένα πάρκο ανοικτό, όπου υπάρχουν διαδραστικά όργανα που εξηγούν φυσικούς 

νόμους του Αριστοτέλη τα οποία όμως χρειάζονται συντήρηση αναβάθμιση, και να τα 

εμπλουτίσουμε με κάποια νέα όργανα ή δραστηριότητες. Προτείνω λοιπόν για να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι και εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι βάση αντιτίμου, να διαβαθμίσουμε 

το αντίτιμο, μιας και η τιμή του εισιτηρίου του Άλσους είναι τελείως ενδεικτική αυτή τη στιγμή και 

ανέρχεται στο ένα ευρώ κατά άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας.   

Προτείνω λοιπόν η τιμή για ενήλικες (18 ετών και άνω), να ανέρχεται στα 2,00 € κατά 

άτομο, η τιμή για τα γκρουπ-οικογένειες (από 4 άτομα και πάνω), πολύτεκνους να ανέρχεται στα 

1,50 € κατά άτομο και η τιμή για τα παιδιά (06 έως 18 ετών) και κατέχοντες κάρτα του Υπουργείου 

πολιτισμού να ανέρχεται στο 1,00 € κατά άτομο. Για παιδιά κάτω των 6 ετών και Α.με.Α η είσοδος 

θα είναι δωρεάν».  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Να διαμορφώσουμε το αντίτιμο, στο Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα Χαλκιδικής, μιας 

και η τιμή του εισιτηρίου του Άλσους είναι τελείως ενδεικτική αυτή τη στιγμή και ανέρχεται στο 

ένα ευρώ κατά άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ως κάτωθι:    

 Η τιμή για τους ενήλικες (18 ετών και άνω), να ανέρχεται στα 2,00 € κατά άτομο,  

 Η τιμή για τα γκρουπ-οικογένειες (από 4 άτομα και πάνω), και πολύτεκνους να ανέρχεται 

στα 1,50 € κατά άτομο 

 Η τιμή για τα παιδιά (06 έως 18 ετών), και κατέχοντες κάρτα του Υπουργείου πολιτισμού 

να ανέρχεται στο 1,00 € κατά άτομο 

 Για παιδιά κάτω των 6 ετών και Α.με.Α η είσοδος θα είναι δωρεάν 

Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει για το έτος 2018 και μέχρι τροποποίησης του από αντίστοιχη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-03-2018 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 
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