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Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 2/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 11/ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Έγκριση ή µη πρακτικού δηµοπρασίας και κατακύρωση ή
µη αποτελέσµατος της «Προµήθειας λατοµικών αδρανών υλικών
για το έτος 2012», προϋπολογισµού 98.842,80 ευρώ, µαζί µε ΦΠΑ
23% και αριθµό µελέτης 125/2011– Ψήφιση πίστωσης
Σήµερα την 31 η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14 : 00 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
5.163/26.01.2012 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Μητσιάκος
ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής και
κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Με την αριθµ. 231/2011 απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τον τρόπο
εκτέλεσης µε τακτικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, την έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό όρων διακήρυξης της «Προµήθειας
λατοµικών, αδρανών υλικών για το έτος 2012», προϋπολογισµού 98.842,80 ευρώ, µαζί
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µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 125/2011 , περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 554/ τ.∆.∆.Σ./16.12.2011.
Στη συνέχεια µε τις αριθµ. πρωτ. 87442/12.12.2011 & 87443/12.12.2011 αναλυτική
& περιληπτική διακήρυξη αντίστοιχα, του ∆ηµάρχου, προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για
την 16η Ιανουαρίου 2012 στον οποίο συµµετείχαν καταθέτοντας προσφορά η παρακάτω
µία (1) εταιρία :
Ήτοι :
α/α
1

Ε̟ωνυµία

∆/νση

Τηλέφωνο

Fax

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.

7Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ

24610
45555

24610
45556

Μετά το άνοιγµα και την εξέταση των δικαιολογητικών τα οποία βρέθηκαν πλήρη
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆), τα
µεταβίβασε στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α) και η οποία µετά την
εξέταση της τεχνικής προσφοράς, έκανε αποδεκτή την προσφορά της παραπάνω εταιρίας
την οποία και βαθµολόγησε, όπως απεικονίζετε στο από 27 Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό
της, προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η οποία διενεργήθηκε
την 30η Ιανουαρίου 2012, όπως απεικονίζεται στο Πρακτικό, και υπέβαλλε σχετική
γνωµοδότηση προς την Οικονοµική Επιτροπή υπέρ της ανάθεσης της προµήθειας στην
παρακάτω εταιρία.
Ήτοι αναλυτικά η οικονοµική προσφορά της µίας (1) εταιρίας :

i. ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Α/Α

1

2

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ton

2.800

5,70

15.960,00

ton

2.800

5,30

14.840,00
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Α/Α

3

4

5

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) για έργα εκτελούµενα
στην ̟εριοχή
Καραγιαννείων ήτοι Τ/∆ :
Ξηρολίµνης, Σκήτης,
Αλωνακίων, Ανθοτό̟ου,
Μεταµορφώσεως, Καλαµιάς
(α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή
σε α̟όσταση έως 10km
α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
̟ροαναφερόµενο Τ/∆)
άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) για έργα εκτελούµενα
στην ̟εριοχή
Καραγιαννείων ήτοι Τ/∆ :
Ξηρολίµνης, Σκήτης,
Αλωνακίων, Ανθοτό̟ου,
Μεταµορφώσεως, Καλαµιάς
(α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή
σε α̟όσταση έως 10km
α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
̟ροαναφερόµενο Τ/∆)
άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Κοζάνης,
Ελλησ̟όντου, ∆ηµητρίου
Υψηλάντη και σε µέση
α̟όσταση 20km α̟ό την
α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή.

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ton

300

5,70

1.710,00

ton

300

5,30

1.590,00

ton

1.000

8,70

8.700,00
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Α/Α

6

7

8

9

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Κοζάνης,
Ελλησ̟όντου, ∆ηµητρίου
Υψηλάντη και σε µέση
α̟όσταση 20km α̟ό την
α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή.
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Ελίµειας, Αιανής
και σε µέση α̟όσταση
40km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Ελίµειας, Αιανής
και σε µέση α̟όσταση
40km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
Σκύρα οδοστρωσίας
(αποθήκη του προµηθευτή σε
απόσταση έως 15km από την
πόλη της Κοζάνης) άνευ της

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ton

1.000

8,20

8.200,00

ton

1.000

11,60

11.600,00

ton

1.000

11,20

11.200,00

ton

600

7,60

4.560,00
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

δα̟άνης µεταφοράς του
υλικού.

10

Σκύρα οδοστρωσίας
(αποθήκη του προµηθευτή σε
απόσταση έως 15km από την
πόλη της Κοζάνης) µετά της
ton
δα̟άνης µεταφοράς του
υλικού σε µέση α̟όσταση
20km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

200

10,00

2.000,00

80.360,00

Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

18.482,80
98.842,80

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω τη λήψη της σχετικής απόφασης και κάλεσε την
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τη µε αριθµό 125/2011 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 98.842,80 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 23%
3. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
4. Τη µε αριθµ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
5. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση µε τίτλο
προµήθεια οικοδοµικών υλικών - ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2011
6. Τη µε αριθµ. 231/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί του τρόπου
εκτέλεσης - καθορισµού όρων διακήρυξης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ψήφισης πίστωσης¨
7. Το από 16.01.2012 Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
8. Το από 27.01.2012 Πρακτικό Τεχνικής προσφοράς.
9. Το από 30.01.2012 Πρακτικό Οικονοµικής προσφοράς.
10. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το πρακτικό της τακτικής ανοικτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 16 η
Ιανουαρίου 2012 της «Προµήθειας λατοµικών, αδρανών υλικών για το έτος 2012»,
προϋπολογισµού 98.842,80 ευρώ, µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 125/2011.
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Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 16 η Ιανουαρίου
2012 της «Προµήθειας λατοµικών, αδρανών υλικών για το έτος 2012», προϋπολογισµού
98.842,80 ευρώ, µαζί µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 125/2011, στην παρακάτω µία
(1) εταιρία.
Ήτοι αναλυτικά :

i. ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Α/Α

1

2

3

4

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) για έργα εκτελούµενα
στην ̟εριοχή
Καραγιαννείων ήτοι Τ/∆ :
Ξηρολίµνης, Σκήτης,
Αλωνακίων, Ανθοτό̟ου,
Μεταµορφώσεως, Καλαµιάς
(α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή
σε α̟όσταση έως 10km
α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
̟ροαναφερόµενο Τ/∆)
άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) για έργα εκτελούµενα
στην ̟εριοχή

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ton

2.800

5,70

15.960,00

ton

2.800

5,30

14.840,00

ton

300

5,70

1.710,00

ton

300

5,30

1.590,00
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Α/Α

5

6

7

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
Καραγιαννείων ήτοι Τ/∆ :
Ξηρολίµνης, Σκήτης,
Αλωνακίων, Ανθοτό̟ου,
Μεταµορφώσεως, Καλαµιάς
(α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή
σε α̟όσταση έως 10km
α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
̟ροαναφερόµενο Τ/∆)
άνευ της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού.
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Κοζάνης,
Ελλησ̟όντου, ∆ηµητρίου
Υψηλάντη και σε µέση
α̟όσταση 20km α̟ό την
α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Κοζάνης,
Ελλησ̟όντου, ∆ηµητρίου
Υψηλάντη και σε µέση
α̟όσταση 20km α̟ό την
α̟οθήκη του ̟ροµηθευτή.
Θραυστό υλικό λατοµείου 3 α
διαβάθµισης Γ για την
κατασκευή βάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-28) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

ΣΥΝΟΛΟ
€

ton

1.000

8,70

8.700,00

ton

1.000

8,20

8.200,00

ton

1.000

11,60

11.600,00
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Α/Α

8

9

10

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ

τιµή
Μονάδα
Ποσότητα µονάδος
µέτρησης
€

Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Ελίµειας, Αιανής
και σε µέση α̟όσταση
40km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
Θραυστό υλικό λατοµείου
διαβάθµισης ∆ για την
κατασκευή υπόβάσης
οδοστρωσίας, διαβάθµισης
(0-32) (αποθήκη του
προµηθευτή σε απόσταση
έως 15km από την πόλη της
ton
Κοζάνης) µετά της δα̟άνης
µεταφοράς του υλικού εντός
των ορίων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Ελίµειας, Αιανής
και σε µέση α̟όσταση
40km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
Σκύρα οδοστρωσίας
(αποθήκη του προµηθευτή σε
απόσταση έως 15km από την
ton
πόλη της Κοζάνης) άνευ της
δα̟άνης µεταφοράς του
υλικού.
Σκύρα οδοστρωσίας
(αποθήκη του προµηθευτή σε
απόσταση έως 15km από την
πόλη της Κοζάνης) µετά της
ton
δα̟άνης µεταφοράς του
υλικού σε µέση α̟όσταση
20km α̟ό την α̟οθήκη του
̟ροµηθευτή.
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
€

1.000

11,20

11.200,00

600

7,60

4.560,00

200

10,00

2.000,00

Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

80.360,00
18.482,80
98.842,80

Γ. Ψηφίζει πίστωση 98.842,80 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων

του προϋπολογισµού χρήσης 2012 µε τίτλο προµήθεια λατοµικών, αδρανών υλικών για
το έτος 2012
∆. Ορίζει όπως η παραπάνω προµήθεια γίνει σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη
σχετική µελέτη, τους όρους και υποχρεώσεις της αναλυτικής και περιληπτικής
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διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
και σκεπτικό της παρούσας.
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
ΣΤ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες .
Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 11 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου

Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2012
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η /31. 01. 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Σελίδα 9 από 9

