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         Παρόντες ήταν: 

1. Γεκήηξηνο Καξαγηάλλεο,         Πξόεδξνο 

2. Ισάλλεο Μπατλέηαο,                   Αληηπξόεδξνο 

3. Μαξία- Ισάλλα Σξηγώλε,           Γξακκαηέαο 

4. Ισάλλεο Βξαβνζηλόο,                Σακίαο 

5. Κσλζηαληίλνο Παγαληάο            Έθνξνο 

6. σηεξία Σζνπιηζίδνπ,               Μέινο                 

7. ηέξγηνο Παπαζηέξγηνο              Μέινο 

 

 

Γηαπηζηώλεηαη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

Πξαθηηθά ηήξεζε ε εθηεινύζα ρξέε Γξακκαηέα θα. Μαξία- Ισάλλα Σξηγώλε. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΘΔΜΑ 4
Ο

 : Καθορισμός τιμών εισιτηρίων και ετήσιων καρτών τειμερινής σεζόν 

2021-2022. 

 

Ο Πξόεδξνο, ελ όςε ηεο έλαξμεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ 2021-2022 ηνπ Κέληξνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ ηηκώλ ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ εηήζησλ 

θαξηώλ, ηελ απνζηνιή θαη ην ζθνπό ηνπ Κέληξνπ, θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο εηζεγείηαη : 

Oη ηηκέο ησλ εκεξήζησλ εηζηηεξίσλ νξίδνληαη σο εμήο : αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο 13,00€ 

γηα ηνπο ελήιηθεο, 10,00€ γηα ηνπο αλήιηθνπο θαη θνηηεηέο κε ηελ επίδεημε θνηηεηηθνύ πάζνπ 

ελ ηζρύεη  θαη 8,00€ γηα ηα παηδηά από 6 έσο 12εηώλ. Καζεκεξηλέο 10,00€ γηα ηνπο ελήιηθεο, 

8,00€ γηα ηνπο αλήιηθνπο θαη θνηηεηέο κε ηελ επίδεημε θνηηεηηθνύ πάζνπ ελ ηζρύεη  θαη 5,00€ 

γηα ηα παηδηά από 6 έσο 12εηώλ. Σν εηζηηήξην γηα απιή βόιηα κε ηνπο ελαέξηνπο αλαβαηήξεο 

νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 5,00 € ηελ θνξά. Οη εηήζηεο θάξηεο θαζνξίδνληαη σο εμήο: Δλήιηθεο 

150,00€, θνηηεηέο θαη αλήιηθνη 115,00€, παηδηά από 6-12 εηώλ 90,00€. 

Η ηηκή ηεο καγλεηηθήο θάξηαο νξίδεηαη ζηα 3,00€ θαη δελ επηζηξέθεηαη. 

 

Σα κέιε ηεο Δ.Γ. αθνύ έιαβαλ ππόςε ηελ πξόηαζε ηνπ πξνέδξνπ, 

                                      

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Oη ηηκέο ησλ εκεξήζησλ εηζηηεξίσλ νξίδνληαη σο εμήο : αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο 13,00€ 

γηα ηνπο ελήιηθεο, 10,00€ γηα ηνπο αλήιηθνπο θαη θνηηεηέο κε ηελ επίδεημε θνηηεηηθνύ πάζνπ 

ελ ηζρύεη  θαη 8,00€ γηα ηα παηδηά από 6 έσο 12εηώλ. Καζεκεξηλέο 10,00€ γηα ηνπο ελήιηθεο, 

8,00€ γηα ηνπο αλήιηθνπο θαη θνηηεηέο κε ηελ επίδεημε θνηηεηηθνύ πάζνπ ελ ηζρύεη  θαη 5,00€ 

γηα ηα παηδηά από 6 έσο 12εηώλ. Σν εηζηηήξην γηα απιή βόιηα κε ηνπο ελαέξηνπο αλαβαηήξεο 

νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 5,00 € ηελ θνξά. Οη εηήζηεο θάξηεο θαζνξίδνληαη σο εμήο: Δλήιηθεο 

150,00€, θνηηεηέο θαη αλήιηθνη 115,00€, παηδηά από 6-12 εηώλ 90,00€.  

Η ηηκή ηεο καγλεηηθήο θάξηαο νξίδεηαη ζηα 3,00€ θαη δελ επηζηξέθεηαη. 

 …………………………………………………………………………  
                            Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα Η.Γ. ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε  

 
                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                    ΣΑ ΜΔΛΗ  

ΑΔΑ: Ψ6ΛΜ469ΗΦ9-Ψ39
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ΠΙΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

Γξεβελά, 01-11-2021 

  

               Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  

                                                                  
ΓΗΜΗΣΡΙΟ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  

ΑΔΑ: Ψ6ΛΜ469ΗΦ9-Ψ39
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