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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  19/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  456/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 19/15-09-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης,  
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 484 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 457 
απόφαση), 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 
11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 484 
απόφαση), 13) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 14) Μαυρέα Αικατερίνη, 15) Μέλιος Ιωάννης, 16) 
Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 484 απόφαση), 17) Μπαστακός Παναγιώτης, 
18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πασχάλης Γεώργιος, 21) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 470 απόφαση)  
και 23) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ιασάκος Νικόλαος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Λαφαζάνος Γεώργιος, 6) Μαλαπάνης Χρήστος, 7) Μασούρας Γρηγόριος, 8) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
9) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 10) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 11) Σπίνος Γεώργιος, και 12) 
Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη, ο οποίος 
αποχωρεί στη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 459 
απόφαση).  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί δηµοπρασίας για την ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης ΜΟΛΑΚ. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ 19758/2006 πρακτικό 
της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος το 
οποίο ήταν έγκαιρα στο φάκελο της σηµερινής συνεδρίασης για την ενηµέρωση των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

« ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» 
 
 Στην Καλαµάτα σήµερα στις 18/09/2006 ηµέρα ∆ευτέρα οι κάτωθι: 

1. Παπαδόπουλος Γιάννης Π.Ε.   Περιβάλλοντος 

2. Γιαννοπούλου Κοκκωνία  -  Χηµικός  Μηχανικός 

3. Γεωργακίλας ∆ηµήτριος - Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. 

4. Κισκήρας Νικόλαος  Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. 

5. Λαµπρόπουλος ∆ηµήτριος Π.Ε. ∆ιοικητικός    

οι οποίοι αποτελούµε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, την µε αρ. πρωτ. 14873/395/04-04-2006 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, την υπ. αρ. 127/2006 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, και την υπ  αριθ. πρωτ. 11056/29-05-2006 απόφαση του ∆ηµάρχου 
Καλαµάτας, συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Καλαµάτας µε θέµα την 
διεξαγωγή του κανονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη  τιµή 
προσφοράς, που αφορά στην «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» 
Αφού λάβαµε υπόψη : 

1) Τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού που καταρτίσθηκαν µε την 127/2006 

απόφαση του ∆.Σ.  

2) Την  κατάθεση εννέα προσφορών των παρακάτω εταιριών: 

α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.     

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

β) BILFINGER – BERGER Ο.Ε. 
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γ) Κ/Ξ IPEL Α.Ε.Τ.Ε. &  SUC HELLAS ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.   

δ) ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.  

ε) LOBBE TZILALIS A.E.B.E. 

           στ) Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 

           ζ) ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

           η) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

           θ) Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.–  

               ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

3) Το αποτέλεσµα της α΄ φάσης του διαγωνισµού, που αφορά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών  των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όπου µε βάση την 

312/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε το Πρακτικό της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι: 

Α) απορρίφθηκαν όλες οι υποβληθείσες ενστάσεις,  

Β) έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, 

Γ) αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισµού. 

 Η επιτροπή ειδοποίησε µε το µε αρ. πρωτ.16113/01-08-2006    έγγραφο τους 

διαγωνιζόµενους να προσέλθουν στο δηµαρχείο, για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.  

Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών που πραγµατοποιήθηκε στις 08/08/2006 ηµέρα 

Τρίτη προέκυψε ότι οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 

ΤΕΚΜΑ Ο.Ε., Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δεν είχαν υποβληθεί κανονικά, σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη,  και ως εκ τούτου απορρίπτονται ως απαράδεκτες για τους λόγους που εξηγούνται 

κάτωθι, για κάθε µία από αυτές: 

- ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : Στο έντυπο του προϋπολογισµού προσφοράς 

ως µηνιαίο τίµηµα αναγράφεται η τιµή 45€ και ως  δαπάνη σύµβασης το ποσό 

1.080€ χωρίς να αναγράφονται ο αναλογών Φ.Π.Α. και η συνολική δαπάνη, 

ενώ στο έντυπο του τιµολογίου προσφοράς έχει αναγραφεί η τιµή 45.000€. 

- ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. : ∆εν έχει συµπληρωθεί το έντυπο του τιµολογίου της 

προσφοράς. 

- Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε : Στο έντυπο του τιµολογίου προσφοράς, ως 

µηνιαίο τίµηµα αναγράφεται το ποσό των 1.152.000,00 €, ενώ στο έντυπο 

του προϋπολογισµού προσφοράς  ως µηνιαίο τίµηµα αναγράφεται το ποσό 

των 48.000,00€. 

Οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζοµένων κατά αύξουσα διάταξη  

έχουν ως εξής: 



Συνεδρίαση : 19/2006                                 Πέµπτη  21 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  456/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

  

Κατόπιν των παραπάνω και αφού κοινοποιήσαµε µε το υπ  αρ. 16851/10-08-06 έγγραφο το 

αποτέλεσµα της δεύτερης φάσης του διαγωνισµού (οικονοµικές προσφορές) σε όλους τους 

διαγωνιζόµενους µας υποβλήθη η υπ   αρ. 17154/16-08-06 ένσταση από τον κ. Στρούµπο 

Αναστάσιο κατά της απόφασης της Επιτροπής  µε την οποία  απορρίφθει η οικονοµική 

προσφορά του ως απαράδεκτη.  

Στην συνέχεια µε το υπ  αρ. 17134/16-08-2006 έγγραφό µας ζητήσαµε από την Κ/Ξ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως προσωρινός µειοδότης 

να προβεί στην αιτιολόγηση της προσφοράς του σύµφωνα µε το άρθρο (3) της διακήρυξης. 

 Μετά τα παραπάνω αφού λάβαµε υπόψιν την υποβληθείσα αιτιολόγηση του εν λόγω µειοδότη 

ο οποίος τεκµηριώνει µε στοιχεία, ότι µε το µηνιαίο τίµηµα της προσφοράς του δύναται  να 

ανταποκριθεί απρόσκοπτα στην παροχή της ζητούµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε τους όρους 

της διακήρυξης. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

α) Την απόρριψη της υποβληθείσας ένσταση του κ. Στρούµπου Αναστάσιο κατά του υπ  

αρ.16852/10-08-2006 πρακτικού της επιτροπής. 

β) Την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη την Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.– 

ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εφόσον στις 30/10/2006  εκδικάζεται η προσφυγή του κ. 

Τσάκαλη στο Συµβούλιο Επικρατείας κατά της συµµετοχής : α) Της Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ €, ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α)  

Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.–                

ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
37.600 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
38.500 

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 39.000 

BILFINGER – BERGER Ο.Ε 49.680 

Κ/Ξ IPEL Α.Ε.Τ.Ε. &  SUC HELLAS ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ   

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.   
49.840 

LOBBE TZILALIS A.E.B.E. 52.900 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.– ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   β) Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

  

                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Παπαδόπουλος Γιάννης Π.Ε.   Περιβάλλοντος 
 
2. Γιαννοπούλου Κοκκωνία  -  Χηµικός  Μηχανικός 
 
3. Γεωργακίλας ∆ηµήτριος - Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. 
 
4. Κισκήρας Νικόλαος  Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. 
 
5. Λαµπρόπουλος ∆ηµήτριος Π.Ε. ∆ιοικητικός »  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος και Μπάκας Ιωάννης εκφράζουν τη διαφωνία τους µε την εισήγηση 
της επιτροπής. Συγκεκριµένα ο κ. Ζαφειρόπουλος υποστηρίζει ότι στη διαδικασία του 
διαγωνισµού έκανε ανεπίτρεπτη παρέµβαση η διαπαραταξιακή επιτροπή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου η οποία παρακολουθεί τα θέµατα της καθαριότητας ενώ ο κ. Μπάκας αναρωτιέται 
γιατί βιάζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει και δεν αναµένει πρώτα την απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας όπου έχουν καταφύγει διαγωνιζόµενοι. 
 
Απαντώντας στις αιτιάσεις των δύο παραπάνω δηµοτικών συµβούλων ο υπάλληλος του ∆ήµου 
κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, µέλος της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού, 
παρατηρεί ότι καµιά απολύτως παρέµβαση δεν υπήρξε από οποιονδήποτε στο έργο της 
επιτροπής η οποία λειτούργησε αντικειµενικά, ανεπηρέαστα και απόλυτα νόµιµα ενώ όσον 
αφορά στη σπουδή λήψης της απόφασης, πριν την απόφαση του Σ.τ.Ε., αυτό είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά η άποψη της υπηρεσίας είναι να ληφθεί 
άµεσα η απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ώστε να ξεκινήσει ο προβλεπόµενος 
προσυµβατικός έλεγχος που είναι µια χρονοβόρα σχετικά διαδικασία και φυσικά η σύµβαση δεν 
θα υπογραφεί πριν την απόφαση του Σ.τ.Ε. που θα καθορίσει και τον οριστικό ανάδοχο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής και τις µέσα σε αυτήν αναφερόµενες διατάξεις, 
µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, 
µειοψηφούντων των κ.κ. Ζαφειρόπουλου και Μπάκα Ιωαν. οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19758/2006 εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Λιπασµατοποίησης 
Απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ)» και συγκεκριµένα: 
 
α) Απορρίπτει την υπ  αριθ. πρωτ. 17154/16.08.2006 ένσταση που υποβλήθηκε από 

τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό κ. Στρούµπο Αναστάσιο κατά του υπ  αριθ. 
πρωτ. 16852/10.08.2006 πρακτικού της παραπάνω επιτροπής. 
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β) Αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού την Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αφού ο οριστικός 
µειοδότης θα προκύψει µετά την εκδίκαση της προσφυγής στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας του επίσης συµµετέχοντος στο διαγωνισµό κ. Τσάκαλη Ηλία κατά της 
συµµετοχής σε αυτόν i. της Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. – 
ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ii. της τεχνικής εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.      

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  8. Κουδούνης Αργύριος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Μάλαµας Παναγιώτης  
  12. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  13. Μαυρέα Αικατερίνη 
  14. Μέλιος Ιωάννης 
  15. Μπάκας Ιωάννης  
  16. Μπαστακός Παναγιώτης 
  17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  19. Πασχάλης Γεώργιος 
  20. Σούµπλης Μιχαήλ 
  21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  22. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 12 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


