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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 03/28-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (28) είκοσι οκτώ του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/21-01-2021
πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας
πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-32020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μήτρου Αικατερίνη
Ζήκα Ζαχαρούλα

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

05

Αριθμός Απόφασης:

17

Δημιουργία θεματικού πάρκου στη Διώρυγα του Ξέρξη

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής: «Στον ευρύτερο ρόλο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ δεν είναι μόνο η
αξιοποίηση και η διαχείριση των ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη αλλά σύμφωνα και με την
συστατική της πράξη και κάθε συναφή δράση που εκπληρώνει αυτό τον σκοπό. Θέλουμε και
επιδιώκουμε να αναδείξουμε την ιστορία του τόπου μας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κι όλα
αυτά να τα προωθήσουμε για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Σκοπός μας είναι να
υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας μέσα από
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τη δημιουργία γεγονότων που θα λειτουργήσει σαν πόλος έλξης των τουριστών. Στα πλαίσια αυτά
προτείνω να έρθουμε σε επαφή με επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και με την Ιρανική πρεσβεία
οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί
η δράση με την οποία θα αναδείξουμε το μοναδικό προϊστορικό μηχανικό επίτευγμα της διώρυγας
των Ν. Ρόδων που κατασκεύασε ο τότε αυτοκράτορας της Περσίας, Ξέρξης δημιουργώντας ένα
θεματικό επισκέψιμο πάρκο αφιερωμένο στον Ξέρξη βασιλιά το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από
την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ με είσοδο προς το κοινό και να συνδυαστεί σαν ολοκληρωμένη εκδρομή
Άλσος Στάγειρα-αιθουσα3d Ιερισσός–Πάρκο Ξέρξη Ν.Ρόδα. Είναι σαφές ότι, μία τέτοια δράση
αναμφίβολα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την ανάδειξη της διπολικής σχέσης τουρισμού
– πολιτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις αμφίδρομες επιδράσεις θετικές και αρνητικές, πολιτισμού
και τουρισμού και µη παραγνωρίζοντας την οικονομική διάσταση σε επίπεδο τοπικό, κρίνουμε ότι
θα πρέπει να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια από τη μεριά μας για την εξισορρόπηση των δύο
τάσεων, αλλά και προς όφελος της περιοχής μας. Αναπτυξιακή μεν για τον τουρισμό και
προστατευτική δε για τα πολιτιστικά της γύρω περιοχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα
Να προβούμε σ όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην
υλοποίηση αυτής της δράσης και να δημιουργήσουμε το θεματικό επισκέψιμο πάρκο στα Ν.Ρόδα
με θέμα Διωρυγα Ξέρξη, ώστε να αναδείξουμε την ιστορία του τόπου μας αλλά και συγχρόνως να
προωθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε

τον τουρισμό, και να προσδώσουμε έσοδα στην

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 28-01-2021
Η Πρόεδρος
Ζαμάνη Μαρία Ελένη

