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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   34/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   275/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 34η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-10-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3)  Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 
 
 



Συνεδρίαση :  34/2010 Δευτέρα 25/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   275/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2009)» στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη μετά την 

έκπτωση του πρώτου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 61 του Ν. 
3669/2008. 

 
Το θέμα έρχεται προς συζήτηση σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 267/2010 προηγούμενης 
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά στην  υλοποίηση του εν λόγω έργου 
μετά την έκπτωση του μειοδότη του διαγωνισμού του έργου, Χαρίτου Ι. Γεωργίου Ε.Δ.Ε.  
 
Συγκεκριμένα το αποφασιστικό μέρος της προαναφερόμενης απόφασης έχει ως εξής:  
  

¨Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι.  Την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2009)»,  μετά την έκπτωση του μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου, Χαρίτου Ι. Γεωργίου Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 
46,139%,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22748/             
18-10-2010  έγγραφο  του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.  

 
ΙΙ.  Κρίνει ικανοποιητική την προσφορά του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του 

εν λόγω διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,  κ. Ηλιόπουλου Ιωάννη Ε.Δ.Ε., με 
ποσοστό έκπτωσης 45,112 %, και του προτείνει, τηρώντας τη διαδικασία του 
άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, να αναλάβει την ολοκλήρωση του 
συγκεκριμένου έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς του.¨  

 
 
Ο λόγος δίνεται στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Τζαμουράνη, ο 
οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερώσει τη Δημαρχιακή Επιτροπή 
επί του θέματος αυτού. 

 
Στην προηγούμενη Δημαρχιακή ελήφθη απόφαση για τη συνέχιση του 
έργου   ασφαλτοστρώσεις και συντήρηση δημοτικών οδών, του 2009, 

το οποίο αρχικά είχε μειοδότη τον Γεώργιο Χαρίτο, στη συνέχεια κηρύχθηκε έκπτωτος 
κ.λ.π. Ο δεύτερος μειοδότης υπενθυμίζω ότι ήταν ο κ. Ηλιόπουλος για τον οποίον υπάρχει 
δυνατότητα να αναλάβει με τους ίδιους όρους τη δημοπρασία, να συνεχίζει δηλαδή τη 
δημοπρασία και να υλοποιήσει το έργο, γι΄ αυτό το λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις τον 
καλέσαμε εγγράφως και σήμερα έχει φέρει την έγγραφη αποδοχή (υπ’ αριθμ. πρωτ. Δήμου 
23402/25-10-2010) δυνάμει της οποίας λέει τα εξής:  

¨Με την παρούσα μου σας γνωστοποιώ την ανεπιφύλακτη αποδοχή ανάληψης 
ολοκλήρωσης της εργολαβίας  Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της υποβληθείσας προσφοράς.¨ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Στην προηγούμενη απόφαση η προσφορά είχε κριθεί ότι είναι συμφέρουσα για το Δήμο και 
γι΄ αυτό το λόγο ενδιαφέρεται ο Δήμος να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου. Πέρα 
λοιπών αυτών των τυπικών, έχει συνυποβάλει και ένα υπόμνημα ο συνάδελφος εδώ ο 
Γιάννης, στο οποίο κάνει κάποιες προτάσεις. Θα προτιμούσα να τα φέρει ο ίδιος καλλίτερα 
στη Δημαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στο σημείο αυτό ο λόγος δίνεται στον κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, εργολάβο, δεύτερο μειοδότη 
του διαγωνισμού του εν λόγω έργου.   

 
Ουσιαστικά είναι ένα υπόμνημα  προτάσεων νομίζω 
βελτιωτικών για την όλη λειτουργία της ανάθεσης.  

Με την ιδιότητα του εν δυνάμει αναδόχου θα ήθελα να αναφέρω τα κάτωθι: 
Με προβλημάτισε η άρνηση του συναδέλφου κ. Χαρίτου, ο οποίος είχε αβίαστα επιδείξει 
ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου το Νοέμβριο του 2009 και η απροθυμία του να 
εμπλακεί στο έργο τον Ιούνιο του 2010.  

Νομίζω ανεξαρτήτως νομοθεσία λόγω των γνωστών ανατροπών στην ψυχολογία των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων θα έπρεπε εκ της νομοθεσίας να γίνεται απριόρι  συναινετικά 
αποδεκτό αυτό. 
Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται.   

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 1418/84 αν δεν εγκριθεί τελικά το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας, κανένας απ΄ όσους έχουν συμμετάσχει σ΄ αυτή δεν έχει δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Η σχέση φαίνεται ελαφρώς ετεροβαρής και 
μνημονιεικού τύπου. Δυστυχώς η επόμενη διαδικασία είναι μονόδρομος. Αυτός που ήταν 
ασμένως αποδεκτός σε μία στιγμή εκπίπτει, αποβάλλεται, τιμωρείται οικονομικά, 
καταγγέλλεται και ταπεινώνεται.        

Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και το ενδιάμεσο; Μήπως αυτό υποδηλεί η απουσία του  
συνεπωνύμου κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής και του 
αγαπητού συναδέλφου κ. Βασίλη Κοσμόπουλου, μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής; Και η 
άρνηση πιθανούς προφατικά και παρελκυστικού τύπου του κ. Νταγιόπουλου …. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα τι κάνεις; Κριτική στα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής;  

 
Όχι, αυτό απασχολεί τον ανάδοχο ότι μπορεί και αυτοί οι 
άνθρωποι να εκφραστούν. Θα δείτε πως θα εκφραστούν 

παρακάτω, κατά τη γνώμη μου.   

… ο οποίος κατά κοινή νομίζω ομολογία έχει τιμήσει και κοσμήσει επί πολυετείες και 
ανελλιπώς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας  και η πόλη μας η πάσχουσα από την 
επάρατο της λακκούβας, της εγκάρσιας και διαμήκους τομής και οι πολίτες πλειστάκις 
επικαλούμενοι  τα θεία ως αγχολυτικό που δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τους αφορούν τα 
ψιλά γράμματα και οι νόμοι και το πόσο δίκαιον έχει η μία πλευρά και πόσο ισχύει επιβολής 
και πόσο η άλλη και αν αυτοί οι συσχετισμοί είναι παγιωμένοι.  

Εχθές αθωώθηκαν οι εκτελεσθέντες πριν από 88 χρόνια, υπαινιχτικά καταδικάστηκαν οι 
καταδικάσαντες  κατά το σήμερον ¨κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας¨ και 
εμείς ενεοί, οι επίβουλοι αυτών που είχαν θεσπίσει ….  

Τέλος πάντων αυτό να μην σας το πω εδώ γιατί κάτι που δεν θεσπίστηκε … 
 
Γιάννη μην το θίγεις αυτό το θέμα γιατί εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι  με 
αυτό το θέμα γιατί είμαι από τη Μικρά Ασία, μην το συζητάς αυτό το 

πράγμα.        

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άστο ρε Γιάννη, άστα, δώστο θα το γράψουμε στα πρακτικά.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Θα συνεχίσω λοιπόν στην πρόταση. Θεωρώ … 

 
Εντάξει; Σε παρακαλώ δηλαδή. Κάποιοι ήρθαν μετά από 100 χρόνια να 
μας πουν ότι δεν είμαστε έλληνες και ότι είμαστε τούρκοι; Τώρα μας 

αναγνωρίζουν για έλληνες;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όχι, όχι.  

 
Να το κουβεντιάσουμε άμα θέλετε αυτό.  
Μην συνεχίζεις λοιπόν παρακάτω τώρα.  

Μην συνεχίζεις, άντε μπράβο.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Όχι, όχι.  

 
Μας θίγεις. Τους στρατηγούς τώρα; 80 χρόνια προδότες ήτανε. Άντε 
μπράβο.  

Συνέχισε Γιάννη, άντε. 
 
Θεωρώντας ότι με αυτήν την πρόταση συμπληρώνεται και ένα 
κενό της ανθρώπινης ελληνικής νομοθεσίας, προτείνω 

προτρέπω και αποδέχομαι την προσαύξηση της προσφερθείσης έκπτωσής μου κατά τη 
διαφορά με τον τελευταίο μειοδότη, δηλαδή αποδέχομαι να προσαυξηθεί η έκπτωση ώστε 
να μην υπάρξει καμία απολύτως ζημία για το Δήμο Καλαμάτας αλλά και καμία επιφύλαξη, 
από κάθε καλοπροαίρετο ή κακοπροαίρετο που καλύπτει η απόφαση, δηλαδή να επιτευχθεί 
μία κατ΄ εικασία ομοφωνία. Δηλαδή, εάν είχατε κάποια επιφύλαξη θα ήταν η διαφορά της 
εκπτώσεως του τελευταίου από τον προτελευταίο, εγώ αποδέχομαι προκαταβολικά να 
προσαυξηθεί η δική μου η έκπτωση συνεπώς να μην υπάρξει ζημία για το Δήμο.  

Όσον αφορά για τον έτερο μειοδότη, να απαλλαγεί έχοντας προσφέρει όφελος στο Δήμο  
την επιπλέον προσφερθείσα έκπτωση μιας και αν αυτός δεν είχε συμμετάσχει στην εν λόγω 
διαφορά θα την είχε απολέσει ο Δήμος.  

Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς αυτή η απλοϊκή και συναινετική προσέγγιση θα μας 
απάλλασσε από αμοιβαίες εντάσεις και εναντιώσεις, από το αίσθημα πικρίας και 
ρεβανσισμού και ίσως απαλλαγεί και η νομοθεσία από το άχθος παράληψής της.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Γιάννη;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Δηλαδή εκτός από την αποδοχή, αποδέχομαι προσαύξηση …   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσαυξάνει την έκπτωση κατά 1%.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   Σε συνδυασμό με την … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
Εγώ, επειδή αναφέρθηκε σε μένα, δεν έχει καμία μομφή για τον 
οποιονδήποτε ανάδοχο. Εγώ δεν κοιτάζω, και υποθέτω και ο 

Ηλιόπουλος, δεν κοιτάξαμε τη σειρά των αναδόχων ούτε είδαμε ποιος είναι ανάδοχος. 
Προσπαθώ να μην το ξέρω. Η άποψη ήτανε ότι κακώς η Υπηρεσία άφησε 5 ½ μήνες το 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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θέμα σε εκκρεμότητα.  Αυτή ήταν η άποψη. Η άποψη ήταν σε 15 ημέρες, εκφράστηκε επί 
λέξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 15 ημέρες εφόσον δεν είχαν έρθει τα δικαιολογητικά, 
είχε γίνει η αίτηση ¨φέρε τα δικαιολογητικά να υπογράψεις¨ δεν είχε φέρει σε 15 ημέρες τα 
δικαιολογητικά, τελείωνε και πάμε στον επόμενο. Αυτή ήταν η άποψη. Δεν ήτανε άποψη 
γενικά και όχι. Ύστερα από 5 ½ μήνες καθυστερήσεων για λόγους τους οποίους δεν 
εξηγήθηκαν επαρκώς τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι για λόγους που δεν 
εξηγήθηκαν επαρκώς θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να εμπλακούμε σε μία διαδικασία η 
οποία μας ξεπερνούσε. Αυτή ήτανε η σκέψη, δεν ήτανε σκέψη ποιος είναι δεύτερος ούτε  
σκέψεις αν ο δεύτερος είχε λιγότερο  ή περισσότερο κ.λ.π.  
Βέβαια η πρόταση την οποία κάνεις  τώρα υπερβαίνει κατά πολύ και την νομοθεσία και εγώ 
τη βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα  και κατά την άποψή μου θα 
μπορούσε να γίνει και αποδεκτή. Εάν νομικά μπορεί να στηριχτεί κατά την άποψή μου θα 
μπορούσε να γίνει και αποδεκτή. Τη βλέπω πάρα πολύ καλή, θετική, - έτσι;- αλλά το 
πνεύμα της όποιας αντίδρασης δεν είχε να κάνει με τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο  μειοδότη, 
είχε να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας. Θεωρώ εγώ προσωπικά, και εξακολουθώ να το 
θεωρώ, ότι δεν είναι δυνατόν επί 5 ½ μήνες – 6, να σέρνεται μία υπόθεση, αν θα ανατεθεί  
στο μειοδότη ή όχι. Έπρεπε το θέμα να έχει λήξει το πρώτο δίμηνο. Αυτή ήταν η άποψη και 
σ΄ αυτή έγινε κριτική, έτσι; Δεν υπήρχε τίποτε άλλο.  

 
Εντάξει.  
Προσήλθε ο κ. Ηλιόπουλος.  

Ο κ. Νταγιόπουλος. Έχετε το λόγο. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δέχομαι αυτά που είπε ο Βασίλης ότι  …  

 
Ωραία.  
Ως Υπηρεσία τι λέτε κ. Τζαμουράνη εσείς, τι εισηγείστε;      

 
Η ανάθεση στο δεύτερο ύστερα από την αποδοχή που έγινε απ’ αυτόν 
είναι απόλυτα νόμιμη και εισηγούμαι θετικά. 

Όσον αφορά στο υπόμνημα, εξ΄ όσων γνωρίζω ενδεχομένως δεν προσκρούει πουθενά η 
πρόταση του κ. Ηλιόπουλου ως προς το σκέλος της προσαύξησης  της έκπτωσης. Εις ότι 
αφορά το δεύτερο σκέλος, τη μη επιβολή κυρώσεων στον έκπτωτο ανάδοχο διατηρώ 
επιφυλάξεις, είναι θέμα που θέλει μίαν έρευνα.  
 
 
Ακολούθως διερευνήθηκε η νομιμότητα των προτάσεων που ετέθησαν με το υπόμνημα του 
κ. Ηλιόπουλου Ιωάννη, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι λίαν επισφαλής η νομιμότητα της 
ανάθεσης του έργου με πρόσθετη έκπτωση υπό την αίρεση της απεμπλοκής του αρχικού 
μειοδότη από τις συνέπειες της έκπτωσης. 
  
Ύστερα από τα ανωτέρω γνωστοποιείται στα Μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτές  οι ανωτέρω κατατιθέμενες  προτάσεις του κ. Ηλιόπουλου 
Ιωάννη περί πρόσθετης έκπτωσης και συνάμα απεμπλοκής του αρχικού μειοδότη.  
 

 
Λοιπόν, έχει αντίρρηση κανείς να κάνουμε αποδεκτή την εισήγηση της 
Υπηρεσίας;    

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν έχουμε αντίρρηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  34/2010 Δευτέρα 25/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   275/2010 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 267/2010 προηγούμενης απόφασης της Δημαρχιακή 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, αναθέτει την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 
2009)», στο δεύτερο μειοδότη της δημοπρασίας που διενεργήθηκε σχετικά, κ. 
Ηλιόπουλο Ιωάννη Ε.Δ.Ε., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
υποβληθείσας προσφοράς του στον εν λόγω διαγωνισμό, ήτοι με ποσοστό 
έκπτωσης 45,112 %, δυνάμει του υπ αριθμ. πρωτ. 1326/25-10-2010 (αριθμ. 
πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 23402/25-10-2010) εγγράφου του κ. Ηλιόπουλου 
Ιωάννη περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής ανάληψης του εν λόγω έργου.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 


