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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
ΙΚΕ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 309/2018 ΤΗΣ 38ΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24.12.2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ».

Σήμερα Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  363/10-1-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87),  και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
-της Οικονομικής  Επιτροπής  την αριθ.  303/8-1-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών»,  όπως αυτή ορίστηκε με την αριθ.  273/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
Επί της αριθ. 121/04-01-2019 Ένστασης της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 309/2018 της 38ης 

συνεδρίασης στις 24.12.2018 της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα Τρίτη 08-01-2019 και ώρα 10.00  
π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του διαγωνισμού της προμήθειας με  
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», που ορίστηκε με την αριθ. 273/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Ηλία Γκουγιάννο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος),
• Δημήτριο Μεταξά, Γεωπόνο ΠΕ,
• Μαριάνθη Ρούσκα, Διοικητικό ΠΕ.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η γνωμοδότηση επί της αριθ. 121/04-01-2019  
Ένστασης της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» κατά του πρακτικού με  
αριθμό απόφασης 309/2018 της 38ης συνεδρίασης στις 24.12.2018 της Οικονομικής  
επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την ως άνω προμήθεια, η οποία κατατέθηκε  
εμπρόθεσμα στις 04/01/2019, ενώ καταβλήθηκε και το προβλεπόμενο Παράβολο υπέρ  
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της  
σύμβασης (για τις Ομάδες 1 & 3 δηλαδή 117,00 €).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα μέλη το  
περιεχόμενο της ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της αναλυτικής διακήρυξης:
“… Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον  
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να  
υποβάλει εντός προθεσμίας  20 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα  
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο  
2.2.5.2 της παρούσας…
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται  
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός  
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η  
αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’  
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες…
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον  
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική  
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που  
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν  
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3  
(λόγοι αποκλεισμού) έως  2.2.5, 
…
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη  
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο  
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την  
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κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του  
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής  
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης...”
Στην κρινόμενη υπόθεση ισχύουν τα εξής :

1. Με την αριθ. 277/30-11-2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το αριθ. 21524/27-
11-2018  Πρακτικό  Δημοπρασίας  με  το  οποίο  αναδείχθηκαν  οι  προσωρινοί  
ανάδοχοι των τμημάτων της προμήθειας ήτοι :

Α/
Α

Περιγραφή Ομάδας Προσωρινός 
Ανάδοχος

1 ΟΜΑΔΑ 1: Υλικά κατασκευής 
πεζοδρομίων, περιφράξεων, τοιχοποιιών 
κλπ

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ

2 ΟΜΑΔΑ 2: Υλικά χώρων υγιεινής ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

3 ΟΜΑΔΑ 3: Υλικά ξυλείας,  
επικεραμώσεων

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ

2. Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  με  το  αριθ.22703/11-12-2018  έγγραφό  της  
προσκάλεσε  τους  προσωρινούς  αναδόχους,  εντός  προθεσμίας  δώδεκα  (12)  
ημερών, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (έγγραφα του άρθρου  
80 του Ν.4412/16 και τα πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε ΥΔ).

3. Λόγο  ελλείψεων  στα  αρχικώς  υποβληθέντα -  με  το  αριθ.  22825/12-12-2018  
έγγραφο  της  εταιρείας  «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΙΚΕ»  -  δικαιολογητικά  
κατακύρωσης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προσκάλεσε  εκ  νέου  τον  εν  λόγο  
προσωρινό ανάδοχο με το αριθ. 22991/13-12-2018 έγγραφο, εντός προθεσμίας  
πέντε (5) ημερών, να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων  
και τα :

“… 4. Πιστοποιητικά από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. Πρωτοδικείο) ή ένορκη  
βεβαίωση, ή Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής σας,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2, παρ. Β1β της Διακήρυξης, για την  
κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.3.3 της Διακήρυξης, διότι η από  
27/11/2018 υποβληθείσα Ένορκη Βεβαίωση δεν καλύπτει τις παραπάνω  
απαιτήσεις.
5. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη  
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας),  
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του  
κράτους εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.2, παρ. Β2  
της Διακήρυξης, διότι το από 27/11/2018 απλό φωτοαντίγραφο από το taxisnet  
το οποίο εκτός των άλλων αναφέρεται στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  
ΕΠΕ», δεν καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις....”

4. Με  το  αριθ.  πρωτ.  23148/17-12-2018  έγγραφό  του  ο  προσωρινός  ανάδοχος  
«ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΙΚΕ»  κατέθεσε  επιπλέον  δικαιολογητικά  σε  
απάντηση του αριθ.  22991/13-12-2018 εγγράφου της Επιτροπής Διαγωνισμού  
και συγκεκριμένα για το σημείο (4) : “Υπεύθυνη Δήλωση για το άρθρο 2.2.9.2  
παρ Β1β” και  για το σημείο (5) : “Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού  
προσώπου”. 
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5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το αριθ. 23534/20-12-2018 Πρακτικό της, έκρινε  
ότι  τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  των παρ.  
“2.2.3.3.  λόγοι  αποκλεισμού”  και  “2.2.4.  απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας” σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  
2.2.9.2, παρ. Β1β και  παρ. Β2 της Διακήρυξης αντίστοιχα και  εισηγήθηκε την  
απόρριψη  της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου  «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ».  Ακολούθως η Ο.Ε. με την προσβαλλόμενη αριθ.  309/14-12-
2018  απόφασή  της,  ενέκρινε  το  Πρακτικό  της  Ε.Δ.  και  αποφάσισε  την  
κατακύρωση του διαγωνισμού ως ακολούθως :

 Α/
Α

Περιγραφή Ομάδας Προσωρινός 
Ανάδοχος

1 ΟΜΑΔΑ 1: Υλικά κατασκευής 
πεζοδρομίων, περιφράξεων, τοιχοποιιών 
κλπ

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

2 ΟΜΑΔΑ 2: Υλικά χώρων υγιεινής ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

3 ΟΜΑΔΑ 3: Υλικά ξυλείας,  
επικεραμώσεων

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, από το σύνολο των κατατεθειμένων  
δικαιολογητικών της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» διαπιστώνει ότι:
I. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.3.3 της Διακήρυξης και ειδικότερα  

για το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή υπό αναγκαστική  
διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ο  προσωρινός  
ανάδοχος  αντί  του  Πιστοποιητικού  Πρωτοδικείου που  όφειλε  να 
προσκομίσει (άρθρο 2.2.9.2, παρ. Β1β, εδάφιο 3), κατέθεσε : α)  αρχικώς με το  
αριθ.  22825/12-12-2018  έγγραφο,  την  από  27/11/2018  Ένορκη  Βεβαίωση  
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, όπου αναφέρεται σε με ύπαρξη κατάστασης  
πτώχευσης κλπ (με εμφανή όμως προβλήματα διατύπωσης) και β) δευτερευόντως  
με το αριθ. 23148/17-12-2018 έγγραφο την από 14/12/2018 ΥΔ, στην οποία 
όμως  δεν  αναφέρεται  στις  ζητούμενες  απαιτήσεις   της  παρ.  2.2.3.3  της  
Διακήρυξης. 

II. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.4. απόδειξη καταλληλόλητας για  
την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  αντί 
Πιστοποιητικού/βεβαίωση  του  Εμπορικού  Επιμελητήριου  Πέλλας που 
όφειλε να προσκομίσει (άρθρο 2.2.9.2, παρ. Β2), κατέθεσε :  α)  αρχικώς με το  
αριθ.  22825/12-12-2018 έγγραφο, το από 27/11/2018 Γενικό Πιστοποιητικό  
Γ.Ε.ΜΗ., όπου δεν αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά του και β) δευτερευόντως με 
το  αριθ.  23148/17-12-2018  έγγραφο  την  από  14/12/2018  Βεβαίωση  
μεταβολής  εργασιών  μη  φυσικού  προσώπου,  η  οποία  είναι  άσχετη  με  τα  
ζητούμενα.

Επειδή, όπως έχει κριθεί σε ανάλογες περιπτώσεις (βλ. Πράξη 104/2018 Ελεγκτικού  
Συνεδρίου), ο προσωρινός ανάδοχος των Τμημάτων 1 & 3 της προμήθειας εταιρεία  
«ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ» δεν προσκόμισε εντός της ταχθείσας σε αυτόν  
προθεσμίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η εκπρόθεσμη με την  
ένσταση προσκόμισή τους δεν μπορεί να θεραπεύσει αυτή την πλημμέλεια
Επειδή μόνο για τη διατύπωση του σημείου 4 στο αριθ. 22991/13-12-2018 εγγράφου 
της Ε.Δ. : «… 4. Πιστοποιητικά από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. Πρωτοδικείο) ή ένορκη  
βεβαίωση…», θα μπορούσε καταχρηστικά να δικαιολογηθεί σύγχυση ή παρανόηση ως  
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προς το ζητούμενο δικαιολογητικό κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 2.2.3.3 της  
Διακήρυξης
η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

Α. Να γίνει, εν μέρει, δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»  
κατά το σκέλος κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 2.2.3.3 της Διακήρυξης και ως εκ  
τούτου την επιστροφή του κατατεθειμένου Παραβόλου
Β. Την απόρριψη της ένστασης κατά το σκέλος κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 2.2.4.  
της Διακήρυξης και ως εκ τούτου την έκπτωσή του από τον διαγωνισμό.
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε  στα μέλη να ζητηθεί  και  η σχετική 
γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου  επί της ένστασης της εταιρείας 
«ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΙΚΕ»,και  στη  συνέχεια  η  Οικονομική  Επιτροπή  να 
συζητήσει το θέμα και να αποφασίσει σχετικά και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ.  303/8-1-2019 γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών»  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Να ζητηθεί από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει σχετικά επί 
της αριθ. πρωτ. 121/4-1-2019 ένστασης της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΚΕ» κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 309/2018 και να αναβάλλει τη λήψη 
σχετικής απόφασης για επόμενη συνεδρίαση.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Νομικό Σύμβουλο.
- Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού ( Πρόεδρο κ. Ηλ. Γκουγιάννο).
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