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         ΠΡΟΣ:       ΕΦΟΤ 
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Δυνάμει του με αριθμό πρωτοκόλλου 8701/Δ.Α 1392/29.10.2014 του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου  που 
σας αποστείλαμε με θέμα «φιλοξενία στους ξενώνες», σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1) Οι ξενώνες με φωτογραφίες και ενημερωτικό υλικό απεικονίζονται στην ιστοσελίδα: 
www.doepap.gr( Εγκαταστάσεις- Ξενώνες Αθλητών-  κλικ στο εικονίδιο στο χάρτη – και διπλό 
κλικ στους Ξενώνες Αθλητών). Αποτελούνται από 32 δίκλινα δωμάτια και 3 τρίκλινα με ατομικό 
μπάνιο και όλες τις κλασσικές ξενοδοχειακές παροχές. Κόστος διαμονής κατ΄ άτομο για κάθε 
διανυκτέρευση 10 ευρώ (χωρίς πρωινό). Στους ξενώνες διατίθεται αίθουσα τραπεζαρίας για πρωινό 
ή γεύματα αλλά πρέπει να γίνει πρόβλεψη για εξωτερικό κέτερινγκ, με συνεννόηση με εμάς. Τιμή 
ατόμου για πρωινό 3-4 ευρώ και θα πρέπει να το γνωρίζουμε 5-6 ημέρες νωρίτερα για να κάνουμε 
την παραγγελία και εφόσον  μας έχετε δώσει  τον ακριβή αριθμό των ατόμων ( τηλέφωνο 
2421071417- 6945737624). 

2) Οσον αφορά τις κρατήσεις και την πληρωμή: Η διεύθυνση Αθλητισμού, μας κάνει την εξής 
παραχώρηση : Οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν ως 6/11/2014 από κάθε ξεχωριστά σύλλογο για το 
σύνολο των αθλητών του, στα τηλέφωνα 24210 71770 και φαξ 24210 40484. Θα τους αποσταλεί 
με φαξ ή email το συμφωνητικό και κατά την άφιξη κάθε συλλόγου στο Βόλο στους ξενώνες, θα 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συλλόγου το συμφωνητικό και θα προκαταβάλλεται επιτόπου 
το ποσό της διαμονής. Έτσι δεν θα χρειαστεί να προκαταβληθεί μέσω τραπέζης προηγούμενα της 
αφίξεως κανένα ποσό. Η σχετική απόδειξη θα αποσταλεί στο κάθε σύλλογο τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες. 

3) Υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης για 14,15,16 /11/2014, ανάλογα τι επιθυμεί ο κάθε αθλητής. 
4) Στους συγκεκριμένους ξενώνες έχουν φιλοξενηθεί διεθνείς και παγκόσμιες διοργανώσεις, 

συντηρούνται και εξυπηρετούνται άριστα με μόνιμο προσωπικό και έχουν ικανοποιήσει άριστα 
κάθε διαμένοντα  σε αυτούς, η δε τιμή τους είναι η καλύτερη δυνατή. 
 
     Μετά εκτιμήσεως 
     Εκ της διοικήσεως 

                                    
                         Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας 
 
 
 
 
                   Δημήτριος Καρπίδας                                                            Δημήτριος Μελαχροινός 
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