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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  20/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  513/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Οκτωβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη 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. 20/26-10-2006 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)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος,  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος,  14) Μάλαµας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 
και 5) Σπίνος Γεώργιος.    
 
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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10(vii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα παρακάτω έργα και 
προµήθειες: (vii) «Προµήθεια και τοποθέτηση αναµεταδότη τηλεόρασης» στο ∆.∆. Αλαγονίας». 

Εισηγούµενος στο θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-10-2006 σχετική εισήγηση του 
∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» στο ∆.∆. Αλαγονίας 
 

Στις 21-9-2006 ηµέρα Πέµπτη η επιτροπή παραλαβής προέβη στην Οριστική Παραλαβή 
της παραπάνω προµήθειας σύµφωνα µε την 11389/93 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). Οι λόγοι για τους 
οποίους η επιτροπή δεν εδύνατο να προβεί στην Οριστική Παραλαβή εντός 15 ηµερών από την 
παράδοση του αναµεταδότη, σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της διακήρυξης, αναφέρονται 
αναλυτικά στο συνηµµένο πρωτόκολλο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ, σας διαβιβάζουµε το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής προκειµένου να εγκριθεί. 

 
 

Συν/να :  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
                                                                             
                                                                             Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                        ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ¨ 
 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής το οποίο διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το 
παραπάνω διαβιβαστικό του ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου έχει αναλυτικά ως 
εξής: 

 
¨ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
αξίας  (34.235,30 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 19%= 40.740,00 € ) 

 
 

Η επιτροπή παραλαβής της προµήθειας αναµεταδότη τηλεόρασης η οποία συστάθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 37/2006 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την οποία αποτελούν οι 
παρακάτω υπάλληλοι: 

1 .  Ξηρόγιαννης Γιώργος -  Ηλεκτρ.  Μηχανικός  
2.   Μπουµποπούλου Αγγελική  -  Ηλεκτρ. Μηχανικός και 
3.   Κόκκιζας Αναστάσιος 

συγκεντρώθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2006 προκειµένου να παραλάβει τον εγκατεστηµένο 
αναµεταδότη στην θέση Άγιος Γεώργιος (∆.∆. Αλαγονίας) όπως υπέδειξε ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.∆. 410/95 (∆.Κ.Κ.), 
2. τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
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3. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 12 του 
άρθρου 2, 

4. την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) µε την οποία ορίστηκαν τα ποσά 
του άρθρου 2 του Ν. 2286/95, 

5. την µε α.α. 150/2005 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού 42.000,00  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε τίτλο: «Προµήθεια 
και τοποθέτηση αναµεταδότη τηλεόρασης» µε Κ.Α. 30.7131.01 στο τεχνικό πρόγραµµα 
2006, 

6. την υπ΄ αριθµ. 592/2005 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά 
στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος 2006 και εντάσσει το ποσό των 40.000,00 
€ για το έργο «Προµήθεια και τοποθέτηση αναµεταδότη τηλεόρασης», 

7. την υπ΄ αριθµ. 457/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά 
στην τροποποίηση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος 
οικονοµικού έτους 2006 και µε την οποία αυξάνεται η πίστωση για το έργο «Προµήθεια 
και τοποθέτηση αναµεταδότη τηλεόρασης» κατά το ποσό των 2.500,00 €, 

8. το από 24/02/2006 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών, για την προµήθεια και τοποθέτηση αναµεταδότη 
τηλεόρασης,  

9. την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 84/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  µε την οποία 
κατακυρώνεται η «Προµήθεια και τοποθέτηση αναµεταδότη τηλεόρασης» που 
επικυρώθηκε µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4190/31-3-2006  έγγραφο του Τµήµατος Τοπ. 
Αυτ/σης της ∆/νσης Τοπικής Αυτ/σης και ∆ιοίκησης Νοµού Μεσσηνίας. 

10. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7853/19-4-2006 υπογραφείσα σύµβαση µε τον κο Μάραντο 
Ηλία  

11.  
µετέβηκε στο χώρο εγκατάστασης (θέση Άγιος Γεώργιος του ∆.∆. Αλαγονίας) προκειµένου να 
ελέγξει τον υπό παράδοση εξοπλισµό ήτοι: 
 

1. Πύργο γαλβανισµένο τρισωλήνιο συνολικού ύψους 6,00m και διατοµής 20cm x20cm, ο 
οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω σε ΙΝΟΧ βάση µε ντίζες και παξιµάδια. Η βάση έχει 
εγκιβωτισθεί στο µπετόν. 

2. Αλεξικέραυνο ακίδας σε σωλήνα INOX µήκους 1,50m και διατοµής 1,5" στην κορυφή 
του πύργου.  

3. Πίλαρ από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 0,8 mm, διαστάσεων 1,0m x1,0m και βάθους 
0,50m πλησίον του πύργου και πάνω στο δάπεδο. 

4. Σωλήνα γαλβανιζέ διατοµής 1,5" και ύψους 3,00 m πλησίον του πίλαρ, για να 
στερεωθεί η κεραία UHF λήψης. 

5. ∆ύο τρίγωνα γείωσης πλησίον του πίλαρ.  
6. Περιµετρική περίφραξη εγκατάστασης  
7. Φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 
8. Πάνελ 16 δίπολων για την εκποµπή. 
9. Τηλεοπτικός αναµεταδότης συστήµατος polyplexer (σύστηµα λήψης, ενίσχυσης και 

φιλτραρίσµατος του τηλεοπτικού σήµατος) αναλόγου ισχύος µέσα στο πίλαρ. 
10. Μπαταρίες. 
11. Κατανεµητές RF ½.  
12. Φίλτρα.  
13. Καλωδίωση των µηχανηµάτων. 
14. Σταθεροποιητής τάσης. 
15. Σύστηµα προστασίας από υπέρταση.  
16. Αποχετευτής υπέρτασης. 
17. Ασφαλειοδιακόπτες. 
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18. Ηλεκτρονικός µεταγωγέας.  
 

Το παραπάνω σύστηµα αναµετάδοσης είχε εγκατασταθεί σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε 
πλέγµα Τ131 καθ’ όλο το µήκος του. 

 

Προέβη επίσης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραδοτέου 
εξοπλισµού προκειµένου να διαπιστώσει την συµβατότητα τους µε τα αναφερόµενα στα 
φυλλάδια της εταιρίας τα οποία είχε κάνει αποδεκτά από άποψη τεχνικών προδιαγραφών. 

Μετά τη διενέργεια ελέγχου για την παραλαβή διαπιστώθηκε ότι ο υπό παράδοση 
εξοπλισµός: 
α) είναι αυτός της προσφοράς της αναδόχου εταιρίας και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
7853/19-4-2006 υπογραφείσα σύµβαση µε τον κο Μάραντο Ηλία. 
β) είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. 
 Στην συνέχεια, παρουσία του προµηθευτή, προέβη  µε τη χρήση πεδιοµέτρου σε 
έλεγχο µέσω µετρήσεων της τηλεοπτικής κάλυψης στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αλαγονίας, 
Αρτεµισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών του ∆ήµου Καλαµάτας από τον εγκατεστηµένο  
αναµεταδότη. Από τις µετρήσεις προέκυψε ότι η τηλεοπτική κάλυψη ορισµένων σηµείων 
κυρίως στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αλαγονίας, Καρβελίου και Πηγών δεν ήταν ικανοποιητική 
λόγω της συµβολής συχνοτήτων που προκαλούσε η µη προβλέψιµη εκποµπή ορισµένων 
διαύλων στο ίδιο κανάλι. Για παράδειγµα το STAR Channel εξέπεµπε από το Λυκόδηµο στο ίδιο 
κανάλι (34) µε αυτό της ΝΕΤ Αθηνών από τον αναµεταδότη στα Φάρµακα. Για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της µη ικανοποιητικής λήψης ζητήθηκε από τον προµηθευτή 
και αυτός αποδέχθηκε τη συµπλήρωση της εγκατάστασης του αναµεταδότη µε εννέα 
µεταλλάκτες συχνοτήτων χωρίς επιπλέον χρηµατική απαίτηση.  

Η παράδοση του συνόλου του εξοπλισµού  πραγµατοποιήθηκε στις 26-4-2006 όπως 
καταδεικνύει και το δελτίο αποστολής και η τοποθέτηση του αναµεταδότη ολοκληρώθηκε 
εντός της προβλεπόµενης συµβατικής προθεσµίας των σαράντα (40) ηµερών. Ως εκ τούτου 
δεν ήταν δυνατή η κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου. 

Όµως η επιτροπή δεν εδύνατο να προβεί στην οριστική παραλαβή του αναµεταδότη 
καθώς η τεχνική περιγραφή της µελέτης ανέφερε ρητώς ότι η τηλεοπτική κάλυψη στα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών του ∆ήµου 
Καλαµάτας πρέπει να είναι άψογη για όλους τους τηλεοπτικούς διαύλους.  

Ο λόγος της µη ικανοποιητικής κάλυψης οφειλόταν στη συµβολή συχνοτήτων που δεν 
ήταν δυνατό να προβλεφθεί πριν τη λειτουργία του αναµεταδότη. Η αντιµετώπιση του 
προβλήµατος παρουσίαζε ιδιαίτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα ενώ οι µεταλλάκτες 
(απαιτούµενες διατάξεις µε τις οποίες θα συµπληρωνόταν ο αναµεταδότης) δεν ήταν διαθέσιµοι 
στην ελληνική αγορά και έπρεπε να παραγγελθούν από το εξωτερικό. Το παραπάνω γεγονός 
προκαλούσε καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήµατος. Ο προµηθευτής ανέλαβε την 
προµήθεια και την τοποθέτηση των µεταλλακτών χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή.  

Η επιτροπή παραλαβής, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, αποφάσισε να 
επανέλθει για νέο έλεγχο και οριστική παραλαβή αυτού, κατόπιν ειδοποίησης από τον κο Ηλία 
Μάραντο εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ότι έχει συµπληρωθεί η εγκατάσταση του 
αναµεταδότη µε τις διατάξεις µεταλλακτών και η τηλεοπτική κάλυψη δεν παρουσιάζει 
προβλήµατα και µε την προϋπόθεση ότι στο χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει ο 
αναµεταδότης θα εξακολουθεί να λειτουργεί. 
 Την Πέµπτη 21/9/2006 κατόπιν ειδοποίησης από τον Ηλία Μάραντο, η επιτροπή µετέβη 
στην θέση Άγιος Γεώργιος στο ∆.∆. Αλαγονίας προκειµένου να ελέγξει τον υπό παράδοση 
αναµεταδότη και το συµπληρωµατικό εξοπλισµό (εννέα µεταλλάκτες IKUSI) που παραδόθηκε 
την Πέµπτη 31/8/2006. Αφού διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλώς, προέβη σε νέες µετρήσεις µε 
τη χρήση πεδιοµέτρου στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Καρβελίου, Λαδά 
και Πηγών από τις οποίες προέκυψε ότι η τηλεοπτική κάλυψη είναι άψογη καθώς δεν 
παρατηρήθηκε πλέον συµβολή συχνοτήτων. 
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Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής. 
 
 

Η επιτροπή παραλαβής: 
  

1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
3. ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ¨ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Ο σταθµός δεν εκπέµπει. Υπάρχει πρόβληµα µε το ρεύµα. Ο αναµεταδότης δουλεύει 
µε γεννήτρια. ∆εν πρέπει να αναγκάσουµε τον ανάδοχο να λύσει το πρόβληµα;  

 
Η επιτροπή το παραλαµβάνει. Εµείς θα τους αµφισβητήσουµε; 

 
∆εν υπάρχει έλλειµµα του αναδόχου αλλά της µελέτης.   
 

 
Μετά την τοποθέτηση του αναµεταδότη τα χωριά δεν έχουν ικανοποιητική 
τηλεοπτική κάλυψη. Επιπλέον απαιτείται η τοποθέτηση ειδικών κεραιών από 

τους κατοίκους για την προµήθεια και εγκατάσταση των οποίων, όπως πληροφορήθηκα, είναι 
υποχρεωµένοι να απευθύνονται στον ανάδοχο.  
 

 
Να αποσυρθεί το θέµα γιατί υπάρχει πρόβληµα. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  
 
 

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

Αναβάλει τη λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση του πρωτοκόλλου 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προµήθειας και τοποθέτησης 
αναµεταδότη τηλεόρασης στο ∆.∆. Αλαγονίας, προκειµένου να επανεξετασθεί το 
θέµα, λόγω των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν και καταγράφονται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.   

 
 
 
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 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΑΘΑΝΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Μάλαµας Παναγιώτης  
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Σούµπλης Μιχαήλ 
  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  28. Τσώλης Πέτρος 
  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 10  Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


