ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 305/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13912/14-8-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 10-08-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού
για
την
προμήθεια
έτοιμου
σκυροδέματος,
της
υπ.
αριθμ.12785/29-07-2020
(ΑΔΑΜ:20PROC007116932) διακήρυξης.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται η κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του
Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος,
συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ. 12785/29-07-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007116932).
Στον διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 260/2020 (ΑΔΑ:ΩΞΥΑΩΛΙ-Τ2Α)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το από 10-08-2020 πρακτικό που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 10-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 260/2020 (ΑΔΑ:ΩΞΥΑΩΛΙ-Τ2Α) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Γεωργάκη Αγγελική, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος
3) Παπαρίζου Βικτωρία, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθμ. 268/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 37/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 12785/29-07-2020
διακήρυξη του Δημάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1542/07-08-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας, Α.Φ.Μ. 099232985, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας και έλαβε αριθμό
πρωτ. 13517/10-08-2020 και ώρα 09:09 π.μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και αφού ενημερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Καταχωρήθηκε η μοναδική προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της υποβληθείσας
προσφοράς και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλου συμφωνούν με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην μονογραφή και σφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και κατόπιν
προχώρησε στην αποσφράγισή της.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.2.3. της
διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού μονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και προέβη στη μονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νομότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη μονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αφού μονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέμεινε στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή μέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της διαγωνιστικής
διαδικασίας της σημερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 2.4.3.1. «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία στην παρούσα
διαγωνιστική φάση δεν αξιολογούνται, διότι αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει βεβαιωθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας καμία παράβαση ούτε έχει
επιβληθεί κανένα πρόστιμο τα τελευταία δύο χρόνια.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 74 του
Ν. 4412/2016.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Επίσης ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας, με την ΚΥΑ του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 ποινή αποκλεισμού
από διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Επιμελητήριο Πρέβεζας.
5. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6. Φωτ/φο ΦΕΚ περί καταχώρισης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
7. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
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8. Πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο Πρέβεζας περί μη διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, ειδικής
εκκαθάρισης, εκκαθάρισης, πτώχευσης.
9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
10. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας.
11. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.
12. Γενικό πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο Πρέβεζας.
13. Βεβαίωση Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
14. Αντίγραφα ποινικών μητρώων.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού EN ISO 9001:2015, χωρίς να φέρει την απαιτούμενη επικύρωση από δικηγόρο
καθότι έχει εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα.
Γ. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, διαπίστωσε τις
εξής ουσιαστικές ελλείψεις και αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου:
-Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» το υποβληθέν ΤΕΥΔ δεν ήταν συμπληρωμένο με τις απαραίτητες
ενδείξεις ΝΑΙ/ΟΧΙ στα εξής πεδία: Μέρος ΙΙ Ενότητες Γ & Δ, Μέρος ΙΙΙ Ενότητες Γ & Δ, Μέρος ΙV Ενότητα α, κατά
παράβαση του άρθρου 2.4.3.1. της διακήρυξης.
Επίσης το ΤΕΥΔ δεν έφερε μονογραφή στις επιμέρους σελίδες του.
-Στον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» δεν βρέθηκαν τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές του υπό
προμήθεια είδους, ούτε τεχνική περιγραφή, κατά παράβαση των όσων ορίζονται στην παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης
ο
«Φάκελος Τεχνική Προσφορά» καθώς και στο άρθρο 9 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης του Δήμου
όπου ρητά ορίζεται ότι: «Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενα είδη που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά».
3. Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της προσφοράς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη
της προσφοράς της εταιρείας «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» επειδή η προσφορά της, σύμφωνα με τα παραπάνω
αναφερόμενα, παρουσιάζει ελλείψεις, ατέλειες και ασάφειες ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα
με την παρ. 2.4.6. «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης.
Ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα παραδοθεί στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου προκειμένου να επιστραφεί.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 12785/29-07-2020 διακήρυξη του Δήμου Λευκάδας.
2. την υπ’ αριθ. 37/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.
3. το γεγονός ότι απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε.
ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή
Α. Να ματαιωθεί η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος επειδή η
διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς.
Β. Να επαναληφθεί η διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφής της μελέτης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε
τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 10-08-2020
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών
1. Αθανίτης Αντώνιος…………………….
2. Γεωργάκη Αγγελική………………….
3. Παπαρίζου Βικτωρία.…………………»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.»
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, προτείνει να καθοριστεί με την παρούσα απόφαση νέα ημερομηνία
δημοπράτησης, με τους ίδιους όρους.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

3

•
•

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
Τη με αριθ. 12785/29-07-2020 διακήρυξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 10-08-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, της υπ. αριθμ.12785/29-07-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007116932) διακήρυξης και
συγκεκριμένα:
Α. Την ματαίωση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος επειδή η
διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς.
Β.Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
Ημερομηνία διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισμού, είναι η 01/09/2020 ημέρα Τρίτη.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016
και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου
127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 305/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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