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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 16338/12-04-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 06-04-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 06η 
Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14520/01-04-2011 
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 01-04-2011 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.       Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος   της Ο.Ε.  
3.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
5.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            « 
6.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «            « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος   της Ο.Ε..  
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –056-  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 
το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010» 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14373/01-04-2011 έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σας στέλνουμε το από 04-03-2011 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010» που έχει ως 
κατωτέρω: 

Στο Ίλιον σήμερα την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π. μ. έως 10:30 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή αποτελούμενη από τους : 
1. Αποστολόπουλος Βασίλης 
2. Μαγγίνα Μαρία 
3. Αποστολόπουλος Αθανάσιος  
έχοντας υπόψη 
α) Τη με αριθμό 5113/3-2-2011 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
σε δύο οικονομικές εφημερίδες, μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία και σε δύο 
εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
β) Τη με αριθμό 6/27-1-2011 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2010» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων 
διακήρυξης, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας. 

Στην αρχή η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε 

όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 
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Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:  
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ  «Κατασκευή & Εμπορία Δερματινων Ενδυμάτων Χονδρικό 
Εμπόριο Ειδών Ιματισμού»(17ΗΣ Νοέμβρη 81, Τ.Κ. 543 52 , Θεσ/νικη ) 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (1) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση  
ΜΙΧΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ «Προμήθειες Δημοσίου – ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» (Αδριανουπόλεως 29 , Τ.Κ. 171 24 , 
Ν. Σμύρνη) 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (2) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση 
BRINX Α.Ε. «Εμπορική –Κατασκευαστική» (Πανσελήνου 4, Τ.Κ. 542 48, Θεσ/νικη ) 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (3) 
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η 
έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής 
: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου  
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ  «Κατασκευή & Εμπορία Δερματινων Ενδυμάτων Χονδρικό 
Εμπόριο Ειδών Ιματισμού» 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά 
Πρόσωπα) 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Δήλωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.4 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς) 

7.7 παρ.β ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ –ΟΚ  
Αντικατάσταση δικαιολογητικών με ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης 7 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος του ενδιαφερομένου  
ΜΙΧΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ «Προμήθειες Δημοσίου – ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά 
Πρόσωπα) 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Δήλωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.4 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς) 

7.7 παρ.β ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Αντικατάσταση δικαιολογητικών με ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης 7 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (3) φάκελος του ενδιαφερομένου  
BRINX Α.Ε. «Εμπορική –Κατασκευαστική» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά 
Πρόσωπα) 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Δήλωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.4 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Ασφαλιστική ενημερότητα 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς) 

7.7 παρ.β ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΚΟΥΡΙΕΡ 

Αντικατάσταση δικαιολογητικών με ένορκη βεβαίωση 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης 7 παρ. 11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
 
  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι 
εκπρόσωποι των υποψήφιων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση 
γίνεται μυστική. Κατά τη διάρκεια της μυστικής συνεδρίασής της, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για 
εκείνους που πρέπει να αποκλειστούν. 
 Στη συνέχεια, η συνεδρίαση γίνεται ξανά δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει 
αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους και τους καλεί να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές τους. 
       Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σημείο από το διαγωνισμό 
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κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        Σύμφωνα και με ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες ,διαπιστώσαμε ότι οι 
υποψήφιοι προμηθευτές ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ  «Κατασκευή & Εμπορία Δερματινων 
Ενδυμάτων Χονδρικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού» , ΜΙΧΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ «Προμήθειες Δημοσίου – 
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ» και BRINX Α.Ε. «Εμπορική –Κατασκευαστική»  υπέβαλλαν πλήρη και σωστά τα 
δικαιολογητικά , σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται από το 7ο άρθρο της διακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισμού και το 7ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
          Κατόπιν έγινε η εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών και των δειγμάτων που κατατέθηκαν 
και διαπιστώσαμε τα εξής: 
          Ο πρώτος υποψήφιος προμηθευτής ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ  «Κατασκευή & Εμπορία 
Δερματινων Ενδυμάτων Χονδρικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού»  στις τεχνικές προδιαγραφές του 
δεν ανέφερε  ότι το ύφασμα του γιλέκου θα είναι διάτρητο όπως αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Παράλληλα το δείγμα του ενώ είναι από βαμβακι 15% και πολυεστέρα 
85% δεν είναι διάτρητο. 
            Ο δεύτερος υποψήφιος προμηθευτής ΜΙΧΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ «Προμήθειες Δημοσίου – 
ΝΠΔΔ-ΟΤΑ»,  ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρει ότι  «Στο εμπρός αριστερά και δεξιά 
μέρος υπάρχει από μία διαιρούμενη τσέπη και θα φέρει στην πλάτη καθώς και στο εμπρός 
αριστερό μέρος του την φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» και για τον τομέα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών την φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»»,  στο δείγμα δεν υπάρχουν  
ούτε τσέπες διαιρούμενες , ούτε εμπρός και πίσω η φράση «ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ» . Παράλληλα στις 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται σε «Γιλέκο με έντονα φθορίζον κίτρινο χρώμα ……» , δηλαδή 
συγκεκριμενοποιεί  το χρώμα του προς προμήθεια γιλέκου ,  ενώ οι αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης αναφέρονται σε «Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο φθορίζον χρώμα , το 
οποίο θα υποδεικνύει η κάθε Διεύθυνση ή Υπηρεσία για τους εργαζόμενους της που τα 
δικαιούνται» ,  δηλαδή το χρώμα των γιλέκων είναι  επιλογή της Υπηρεσίας και δεν πρέπει να 
συγκεκριμενοποιείται στις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών.  
         Ο τρίτος υποψήφιος προμηθευτής BRINX Α.Ε. «Εμπορική –Κατασκευαστική» αναφέρει στις 
τεχνικές προδιαγραφές του ότι  «…υπάρχουν από μία διαιρούμενη τσέπη…..» (συμφωνεί δηλαδή 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) στο δείγμα όμως που κατέθεσε οι τσέπες είναι απλές και 
όχι διαιρούμενες.  Επίσης αναφέρει στις τεχνικές  προδιαγραφές του ότι «Υλικό κατασκευής του 
γιλέκου είναι το βαμβάκι (60%) και πολυεστέρας (40%) …» δεν συμφωνεί όμως με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης στις οποίες αναφέρεται ότι: «Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι 
προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας(85%)…» 
           Με βάση τα παραπάνω κανείς υποψήφιος προμηθευτής δεν ικανοποιεί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του  και τα δείγματα που 
κατέθεσε. Κατόπιν όλων αυτών προτείνουμε τον αποκλεισμό των υποψηφίων προμηθευτών 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ  Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ  «Κατασκευή & Εμπορία Δερματινων Ενδυμάτων Χονδρικό 
Εμπόριο Ειδών Ιματισμού»  , ΜΙΧΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ «Προμήθειες Δημοσίου – ΝΠΔΔ-ΟΤΑ»  και 
BRINX Α.Ε. «Εμπορική –Κατασκευαστική» από το επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού  ο 
οποίος κατ’ αυτόν τον τρόπο κηρύσσεται άκαρπος  καθώς και την επανάληψη  του διαγωνισμού με 
 τροποποίηση των όρων διακήρυξης  και  των τεχνικών προδιαγραφών ,σύμφωνα με  την 
περίπτωση (β) της 1ης παραγράφου του 19ου άρθρου της διακήρυξης και την περίπτωση (β) της 1ης 
παραγράφου του 21ου άρθρου της Υ.Α.  11389/1993.» 
 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω καθώς και το φάκελο της προμήθειας 
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            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

  Εγκρίνει: 
1. Το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2010» 
2. Την επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 

εργαζομένων 2010» με  τροποποίηση των όρων διακήρυξης  και  των τεχνικών 
προδιαγραφών, σύμφωνα με  την περίπτωση (β) της 1ης παραγράφου του 19ου άρθρου της 
διακήρυξης και την περίπτωση (β)  της 1ης παραγράφου του 21ου άρθρου της Υ.Α.  
11389/1993. 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                  Τα Μέλη 

     Μπαρμπαγιάννης Χ., Φεγγερός Β.,  
                                                  Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ., 

    Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. 
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΕΒ-1


