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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:36951/12.10.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       42η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 12.10.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Οκτωβρίου 

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.36306/08-10-2018 πρόσκληση 

του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 08-10-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «     « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.  Αν. Μέλος της Ο.Ε  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.           Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ             «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                      «     «  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –350– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 36223/08.10.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
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Σας στέλνουμε το από 5-10-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου- χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου »,και 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΜ: Π69/2018) 

 

Στο Ίλιον την  5η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχείο Ιλίου, το 

οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 213/2018 (ΑΔΑ:6ΡΡΖΩΕΒ-6Δ6)  Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι οι: 

1. Παναγιώτης Μπίνιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος  

2. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, τακτικό μέλος  

3. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος 

και έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 213/2018 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖΩΕΒ-6Δ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Ιλίου, η οποία αφορά στην έγκριση της πίστωσης συνολικού ποσού 89.987,98 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης, τον 

τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, της προμήθειας οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - 

χρωμάτων για τις ανάγκες του δήμου, 

β) την υπ’ αρ. 19815/29-05-2018 (18PROC003170234 2018-05-29) Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

γ) τη σχετική με κωδικό Π69/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

δ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

ε)  το από 28-06-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

στ) το από 28-06-2018 Πρακτικό Δημοπρασίας σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών – 

Τεχνικών Προσφορών,   

ζ) το από 17-07-2018 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

η) την με αρ. 303/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΧ7ΩΕΒ-ΦΗ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,  

ι) το με αρ. πρ. 31155/23-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με Θέμα: 

«Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών – 

υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου (ΚΜ 69/2018)» 

ια) τα με αρ. πρ. 31838/3-9-2018, 32330/6-9-2018 & 32400/7-9-2018, δικαιολογητικά κατακύρωσης 

των οικονομικών φορέων «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», «ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» αντίστοιχα, 

ιβ) τα με αρ. πρ. 32838, 32848 & 32849/12-09-2018 έγγραφα για τη συμπλήρωση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
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ιγ) το με αρ. πρ. 33681/19-09-2018 έγγραφο παράτασης προθεσμίας συμπλήρωσης των 

δικαιολογητικών, 

 

 

ιδ) τα με αρ. πρ. 33259/14-09-2018, 33456/17-09-2018 & 35666/03-10-2018 συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά των προαναφερόμενων οικονομικών φορέων,  

συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των κάτωθι 

προσωρινών αναδόχων :  

 

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης των τριών (3) προαναφερόμενων 

προσωρινών αναδόχων διαπιστώθηκε ότι αυτά συμφωνούν πλήρως με το Άρθρο 16 «Πρόσκληση 

για υποβολή δικαιολογητικών» της με αριθμό πρωτ. 19815/29-05-2018 διακήρυξης και έγιναν 

αποδεκτά. 

 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της υπόψη προμήθειας ως εξής: 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ να γίνει στην εταιρεία με 

επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη ΤΚ 17124, 

με αξία προσφοράς 25.134,18 € Είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και 

δέκα οκτώ λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Β - ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία  

«ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» Αγ. Νικολάου 116 Ίλιον με αξία 

προσφοράς  11.546,01 €  Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και ένα λεπτό  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 η προμήθεια ειδών της  ΟΜΑΔΑΣ Γ - ΧΡΩΜΑΤΑ να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ», Αθηνάς 25 Αθήνα ΤΚ 10554 

με αξία προσφοράς 26.066,85 € Είκοσι έξι χιλιάδες εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 

 

Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορείς προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή και οι προσφορές τους 

κρίθηκαν αποδεκτές και συμφώνως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π69/2018 μελέτης 

και τους όρους της με αρ. 19815/29-05-2018 διακήρυξης. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Ηλεκτρονική 

Υποβολή 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

 και 

ημερομηνία  

Ομάδα 

1 
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

30/08/2018 

13/09/2018 

31838/3-9-2018 

33259/14-9-

2018 

Α 

2 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

04/09/2018 

02&03/10/201

8 

32330/6-9-2018 

35666/3-10-18 Β 

3 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΕ 

05/09/2018 

15/09/2018 

32400/7-9-2018 

33456/17-9-

2018 

Γ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
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       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

         Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων για τις ανάγκες του 

Δήμου», και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής: 

 Για την ομάδα Α: - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 

25.134,18 €  και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19815/29-05-

2018  Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για την ομάδα Β: - ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικής 

αξίας 11.546,01  και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19815/29-05-

2018  Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για την ομάδα Γ - ΧΡΩΜΑΤΑ στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικής 

αξίας 26.066,85 € και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19815/29-

05-2018  Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

   Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,                        

 Χαραλαμπόπουλος Ι., ΒέργοςΙ., 

 Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.                   

                            

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=Zw9D_qx63PRlD3ib7aq4uA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=426076190&oapc=9&oas=4z6XJe53rUR4J7kqpVv6rA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
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