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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014. 
2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 
3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 
4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781). 
5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
6) Τα άρθρα 50 και 128 του Ν. 4782/2021 
7) Το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021 
 

Για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητηρίων της Διεύθυνσης Αθλητισμού 

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου απαιτείται η προμήθεια χημικών και 

απολυμαντικών υλικών , προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρήση αυτών 

από τους δημότες και τα αθλητικά σωματεία της πόλης.   

 Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με 

τίτλο «Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης 

Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου 

Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων», η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 15-6633.400 του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 2023 
           

Πίνακας 1  
  

 Χλώριο σε δεξαμενή 
  

Πισίνα Διαστάσεις Μ3 Μήνες 
Λειτουργίας 

ΧΛΩΡΙΟ/Μήνα 
(Kgr/Μήνα) 

Τελική 
Ποσότητα 

(Kgr) 

Τιμή 
Ενδ/κη 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Συνολικό 
Κόστος      
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α) 6% 

Ε.Α.Κ. 

50μ (50x25x2.25) 2812,5 9 2360 21240      0,40 €  8.496,00 € 509,76 € 9.005,76 € 

25μ (20x25x3,5) 1750 9 775 6975      0,40 €  2.790,00 € 167,40 € 2.957,40 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 45 9 170 1530      0,40 €  612,00 € 36,72 € 648,72 € 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
50μ (50x20x1.85) 1850 9 780 7020      0,40 €  2.808,00 € 168,48 € 2.976,48 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 64,8 9 220 1980      0,40 €  792,00 € 47,52 € 839,52 € 

 Συνολικές Ποσότητες 4.305 3.8745 
  

  15.498,00 €   929,88 €      16.427,88 €  

           

Πίνακας 2 

 

  

 PH  σε δεξαμενή   

 Πισίνα Διαστάσεις Μ3 Μήνες 
Λειτουργίας 

PH /Μήνα 
(litra/Μήνα) 

Τελική 
Ποσότητα 

(litra) 

Τιμή 
Ενδ/κη 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Συνολικό 
Κόστος      
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α) 24% 

Ε.Α.Κ. 

50μ (50x25x2.25) 2812,5 9 390 3510 0,42 € 1.474,20 € 353,81 € 1.828,01 € 

25μ (20x25x3,5) 1750 9 185 1665 0,42 € 699,30 € 167,83 € 867,13 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 45 9 20 180 0,42 € 75,60 € 18,14 € 93,74 € 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
50μ (50x20x1.85) 1850 9 185 1665 0,42 € 699,30 € 167,83 € 867,13 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 64,8 9 55 495 0,42 € 207,90 € 49,90 € 257,80 € 

 Συνολικές Ποσότητες 835 7.515  3.156,30 € 757,51 € 3.913,81 € 

           

Πίνακας 3 

 

  

 Αλγοκτόνο 

  Πισίνα Διαστάσεις Μ3 Μήνες 
Λειτουργίας 

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ/ 
Μήνα 

(litra/Μήνα) 

Τελική 
Ποσότητα 

(litra) 

Τιμή 
Ενδ/κη 
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Συνολικό 
Κόστος      
(Χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α) 24% 

Ε.Α.Κ. 

50μ (50x25x2.25) 2812,5 9 112 1008      1,30 €     1.310,40 €   314,50 €  1.624,90 € 

25μ (20x25x3,5) 1750 9 53 477      1,30 €              
620,10 €   148,82 €  768,92 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 45 9 12 108      1,30 €              
140,40 €     33,70 €  174,10 € 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
50μ (50x20x1.85) 1850 9 56 504      1,30 €              

655,20 €   157,25 €  812,45 € 

Εκμάθησης (9x5x1) 64,8 9 10 90      1,30 €              
117,00 €     28,08 €  145,08 € 

 Συνολικές Ποσότητες 590 2.187      2.843,10 €   682,34 €  3.525,44 € 
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Πίνακας 4 

 

  

 Χλώριο  και   PH   σε μπιτόνια    

 

Πισίνα Μήνες 
Λειτουργίας  

Τελική 
Ποσότητα 
μπιτόνια 

(Litra) 

Τιμή Ενδ/κη 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολικό 
Κόστος 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α) 

  

 6% 

  

Ε.Α.Κ.               
και 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

50μ-25μ-
Εκμάθησης 9 ΧΛΩΡΙΟ 7.584 0,64 4.853,76 € 291,23€ 5.144,99 € 

  

 
Φ.Π.Α                          
24%  

  

50μ-
Εκμάθησης 9 ΡΗ 4.992 0,64 3.194,88 € 766,77€ 3.961,65 € 

  

   
Συνολικές 
Ποσότητες 8.048,64 1.058,00 9.106,64 

  

           

Πίνακας 5 

 

   

Ταμπλέτες μέτρησης Χλωρίου και PH  

 
Τύπος Ταμπλέτας Τεμάχια (συσκευασία 

των 250 τεμαχίων) 
Τιμή Ενδ/κη 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικό Κόστος               
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α) 

 

 24% 
 

Ε.Α.Κ. 
d.p.d. No1 Τύπου  DIT- 

L/M βάρους 0,065 Kgr με 
κωδικό 95727747 

9 25,00 € 225,00 € 54,00 € 279,00 €  

Ν.ΙΩΝΙΑΣ d.p.d. No1 9 25,00 € 225,00 € 54,00 € 279,00 €  

     
Συνολικές 
Ποσότητες 450,00 € 108,00 € 558,00 €  

           
           

Συνολικός Πίνακας Κόστους     

  Πίνακες Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ  Συνολικό 
Κόστος 

(Συμπερ. 
Φ.Π.Α 

    

24%     

6%     

Πίνακας 
1  Χλώριο σε δεξαμενή   15.498,00 €            929,88 €  16.427,88 €  

    

Πίνακας 
2  PH  σε δεξαμενή      3.156,30 €            757,51 €    3.913,81 €  

    

Πίνακας 
3  Αλγοκτόνοσε δεξαμενή      2.843,10 €            682,34 €    3.525,44 €  

    

Πίνακας 
4 

 Χλώριο σε μπιτόνια    4.853,76 €            291,23 €    5.144,99 €  
    

   PH   σε μπιτόνια     3.194,88 €            766,77 €    3.961,65 €  
    

Πίνακας 
5 Ταμπλέτες μέτρησης Χλωρίου και PH        450,00 €            108,00 €        558,00 €  

    

 

Συνολικό κόστος  29.996,04 €          3.535,73 €  33.531,77 €  
    



Ν.Π.Δ.Δ.   Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  Σελίδα 4 
 

Για όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά βάσει 
Νομοθεσίας, άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ ή άλλου αντίστοιχου οργανισμού 
Πιστοποίησης . 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ή όλα 

τα προς προμήθεια είδη. Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει το κάθε είδος  της 
ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για το 
κάθε είδος  χωριστά.   

 
 Η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ( 5% επί του καθαρού ποσού) είναι 

απαραίτητη πριν την υπογραφή της σύμβασης.  Εξαιρούνται οι ταμπλέτες 

μέτρησης χλωρίου και ph. 

 
1.Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται από την έναρξη της σύμβασης  
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
2. Η παραλαβή των ειδών,η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των 
άρθρων216-221 του Ν. 4412/2016. 
3. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως 
οργανωτική μονάδα του Ν.Π.Δ.Δ.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο 
απαιτούμενος έλεγχος  και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων ειδών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες νακαλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων 
ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων ειδών ή και παραδοτέων της σύμβασης και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 
6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 
χρονικόδιάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
7. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
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συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνεισε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την σύμβαση και συντάσσει  τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν τηνολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων 
ειδών,με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
ειδών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης και ο συμβαλλόμενος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 
προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγωεκπρόθεσμης παράδοσης. 
9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 
κηρύσσεταιέκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
Κατά την παράδοση το προϊόν θα συνοδεύεται 
Α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία 
παραγωγής του. 
Β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του. 
Γ) από πιστοποιητικό ποιότητας- καταλληλότητας για την επεξεργασία νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 
αλλά και τηνσύσταση του διαλύματος ως προς τα παρακάτω τουλάχιστον ποιοτικά 
χαρακτηριστικά:Na2CO3, CLO3, NAOH, PH, διαύγεια του διαλύματος και την 
περιεκτικότητα σε μέταλλα όπου θα εκδίδεται από την εταιρεία παραγωγής του. Η 
ποιότητα του προϊόντος, όσον αφορά το ενεργό χλώριο, θα εξετάζεται όποτε ο 
φορέας κρίνει απαραίτητο (δειγματοληπτικά) από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή 
από πιστοποιημένο, ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο, εργαστήριο επιλογής του 
αναδόχου ενώ, για τις υπόλοιπες παραμέτρους, ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει το 
δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοποίηση του 
προϊόντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό ποιότητας που θα προσκομισθεί κατά την 
παράδοση . 

Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερο από 
140γραμ./λιτρ. Έως και μέχρι 120 γρα. /λιτ. ή περισσότερο από 155 γραμ. /λιτ. και 
έως 160γραμ./λιτ., θα γίνεται δεκτό, αλλά θα επιβάλλεται χρηματική ποινή ανά κιλό 
ίση με 0,3λεπτά του ευρώ ανά γραμμάριο επί του συνόλου των γραμμαρίων που θα 
υπολείπονται των 140γραμ. /λιτ ή θα είναι επιπλέον των 155 γραμ/λιτ. Αν η 
περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερο από 120 γρμ./λιτ. 
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έως και μέχρι 98 γραμ./ λιτ, θα γίνεται δεκτό, αλλά θα επιβάλλεται χρηματική ποινή 
ανά κιλό ίση με 0,4 λεπτά του ευρώ ανά γραμμάριο επί του συνόλου των 
γραμμαρίων που θα υπολείπονται των 140 γραμ/λιτ. Σε περίπτωση που υπάρχει 
μεγαλύτερη απόκλιση από τις παραπάνω τιμές (λιγότερο από 98 γραμ/λιτ. ή 
περισσότερο από 160 γραμ /λιτρ ), ή ο προμηθευτής δενπροσκομίσει κατά την 
παράδοση τα παραπάνω έγγραφα, ή μετά από έλεγχο τουδιαλύματος, δεν θα 
διαπιστωθεί ταυτοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με το πιστοποιητικόποιότητας 
που θα προσκομισθεί στη συγκεκριμένη παράδοση που θα γίνει ο έλεγχος, τότε δεν 
θα γίνεται δεκτό ή δεν γίνεται οποιαδήποτε χρέωση, εφόσον το προϊόν 
έχειπαραληφθεί ποσοτικά, και θα εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του 
ΔΟΕΠΑΠ –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.Τυχόν ενστάσεις του αναδόχου για τα 
αποτελέσματα του εργαστηρίου σε κάθε παράδοση δεν γίνονται δεκτές και οι 
ποινές θα εισπράττονται άμεσα, δηλαδή η χρέωση ανά κιλό στο τιμολόγιο θα 
γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την παράδοση όλης 
της ζητούμενης ποσότητας. Αναθεώρηση αποκλείεται. 

Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τον Διευθυντή του Οργανισμού και θα γίνεται με μέσα μεταφοράς 
του προμηθευτή στους χώρους , σύμφωνα με την παραγγελία της Διεύθυνσης του 
Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔήμουΒόλου. Εκεί θα παραδίδει το αντίγραφο του δελτίου 
παραγγελίας, παραλαβής και τοπιστοποιητικό ποιότητας και θα λαμβάνονται 
δείγματα, για τον ποιοτικό έλεγχο, από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ΔΟΕΠΑΠ-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και με ευθύνη του θα αποστέλλονται στο εργαστήριο όπως 
προαναφέρεται. Αργότερα με συνοδεία υπαλλήλου του αρμόδιου γραφείου θα 
ζυγίζεται το όχημασε γεφυροπλάστιγγα επιλογής του Αναδόχου (μέσα στο Π.Σ. του 
Δήμου Βόλου), πριν καιμετά την παράδοση του προϊόντος .Η παράδοση θα γίνεται 
σε θέσεις (δεξαμενές ή αντλιοστάσια), που θα υποδεικνύειο υπάλληλος του 
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής θα γίνεται η ποσοτική 
παραλαβή, δηλαδή ο υπάλληλος θα υπογράψει μόνο το δελτίο αποστολής και δεν 
θα παραλάβει τιμολόγιο, ενώ η ποιοτική παραλαβή και η έκδοσή του τιμολογίου θα 
γίνειμετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο.Η χρέωση θα γίνεται 
βάση του ζυγολογίου και των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού ελέγχους.Οι 
δαπάνες για τη ζύγιση και των ποιοτικών ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η παράδοση του προϊόντος, κατά τη τμηματική παραλαβή, θα γίνεται πάντα μετά 
από δύο (2) ημέρες κατόπιν της τηλεφωνικής ή με email παραγγελίας του αρμόδιου 
υπαλλήλου του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. . Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στον 
παραπάνω όρο τότε θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα εκπέσει η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης υπέρ του ΝΠΔΔΟ ανάδοχος στην προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο θα 
συμπεριλάβει και την δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς με δικά του μέσα στις 
εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν καθώς και την δαπάνη της ζύγισης και τον έλεγχο για την 
ποιότητα του (τακτικών ή έκτακτων).  
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Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα μα τα οριζόμενα 
από τον Διευθυντή του Οργανισμού. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στα 
Κολυμβητήρια του ΝΠΔΔ ( Βόλου και Νέας Ιωνίας) και συγκεκριμένα : 

 
1. Κολυμβητήριο Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος»  

Διεύθυνση:  Σταδίου 31  
Τηλ. : 2421055364 

2. Κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας «Β. Πολύμερος»  
Διεύθυνση: Δοξοπούλου 35  
Τηλ. : 24210 69885 
 
Σε περίπτωση που Οργανισμός κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη, 

προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και 
Νέας Ιωνίας. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ          Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 


