
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 09/19-04-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (19) δέκα εννέα 

του μηνός Απριλίου του χρόνου 2019 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 408/16-04-2019 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:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  39  

 

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

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «  Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 21/2019, απόφαση της 

ΑΞΤΑΔΑ καθορίστηκαν οι τιμές για τα υποκαταστήματα της Επιχείρησής μας, οι οποίες ορίζεται 

ότι θα ισχύουν μέχρι τροποποίησής τους από αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. 

Όσον αφορά την αίθουσα τρισδιάστατων προβολών ενόψει της ολοκλήρωσης της νέας 

τρισδιάστατης ταινίας με θέμα '' Φως Μοναχοίς Άγγελοι'', προτείνω να ορίσουμε εκ νέου τις τιμές 

για το έτος 2019, καθώς προβάλλουμε νέο προϊόν και οι απαιτήσεις όσον αφορά το κόστος 

λειτουργίας θα είναι μεγαλύτερες.  

Προτείνω λοιπόν ο τιμοκατάλογος για το 2019, να έχει ως εξής: 

Μεμονωμένα ατομικά                                        5 € 

Επίσκεψη προβολής  3D   με παράλληλη επίσκεψη στην έκθεση                       4 € 

Επίσκεψη προβολής για Γκρουπ >=20 ατόμων                                                  4 €/άτομο  

Γκρουπ >=20 ατόμων για την προβολή 3D και επίσκεψη στην έκθεση            3 €/άτομο  

 
Καθορισμός εισιτηρίων για την αίθουσα 3D 

ΑΔΑ: 6Β0ΗΟΕΥ9-ΦΝΒ



Ξεναγοί - Δημοσιογράφοι με επίδειξη ταυτότητας- Σχολεία, ΚΑΠΗ του Δήμου Αριστοτέλη- 

Παιδιά κάτω των 6 ετών-ΑμεΑ ΔΩΡΕΑΝ 

». 

 

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

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

Ο τιμοκατάλογος για την αίθουσα τρισδιάστατων προβολών ενόψει της ολοκλήρωσης της νέας 

τρισδιάστατης ταινίας με θέμα '' Φως Μοναχοίς Άγγελοι'' για το έτος 2019, να διαμορφωθεί ως εξής: 

Μεμονωμένα ατομικά                                        5 € 

Επίσκεψη προβολής  3D   με παράλληλη επίσκεψη στην έκθεση                       4 € 

Επίσκεψη προβολής για Γκρουπ >=20 ατόμων                                                  4 €/άτομο  

Γκρουπ >=20 ατόμων για την προβολή 3D και επίσκεψη στην έκθεση            3 €/άτομο  

Ξεναγοί - Δημοσιογράφοι με επίδειξη ταυτότητας- Σχολεία, ΚΑΠΗ του Δήμου Αριστοτέλη- 

Παιδιά κάτω των 6 ετών-ΑμεΑ ΔΩΡΕΑΝ 

 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2019 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 19-04-2019 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

Βαλσαμής Ελευθέριος 

 

ΑΔΑ: 6Β0ΗΟΕΥ9-ΦΝΒ
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