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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 1318/11-01-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    1
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 09-01-2012 

 

Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε εκτάκτως στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 9η 

Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 444/04-01-2012 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και 

εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 04-01-20121 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

4. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ            «  « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «            « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ –002–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 2
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά τις «Έκτακτες κατεδαφίσεις – διανοίξεις και 

καθαρισµός σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου». 
 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 255/03-01-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας στέλνουµε το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά 

τις «Έκτακτες κατεδαφίσεις – διανοίξεις και καθαρισµός σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου», και έχει 

ως κατωτέρω:        

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 έως 10:30 στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50) η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 

Α’/8-6-2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, δηλαδή η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου, της οποίας τα παρόντα τακτικά µέλη σήµερα είναι οι : 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  -  ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

4. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ -∆ΗΜΟΤΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

έχοντας υπόψη: 
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α) Την υπ΄ αριθµ. 59391/16-12-2011 διακήρυξη για τις εργασίες  «Έκτακτες κατεδαφίσεις – 

διανοίξεις και καθαρισµός σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε, 

σε µια εφηµερίδα δηµοπρασιών, 

β)Την µε αριθµό  ΑΑΥ 436-8/12/2011  

γ) Tην υπ΄ αριθµ. 280/2-12-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης 

και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για τις εργασίες «Έκτακτες 

κατεδαφίσεις – διανοίξεις και καθαρισµός σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου», συνήλθε για την 

διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  

Κατόπιν η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων 

σε όλη τη διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ14-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

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. 

∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

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 το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΠΡΙΑΜΟΥ 203
Α
 ΙΛΙΟΝ 

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. 

Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΚΤΩΡΟΣ & ΓΙΑΛΟΨΟΥ 36 ΙΛΙΟΝ 

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 (4) 

και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

         Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη και µη συνεχιζόµενης κατά αδιάκοπο 

σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και 

απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των 

παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου 

ΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 

∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 Χ040359 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 

∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 

∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΑΝ. 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ-

Ν444846 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 

∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 

∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ

-ΑΕ516218 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 

∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου  
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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5 παρ. α.1 ΝΑΙ 

∆ήλωση ασφαλιστικών φορέων του Ν. 1599/1986 5 παρ. α.2 ΝΑΙ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 5 παρ. α.3 ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα 5 παρ. α.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5 παρ. α.5 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5 παρ. δ.6 ΚΩΝ. 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ-

Π693934 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  5παρ. 8 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού 5παρ.9 ΝΑΙ 

∆ήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών του Ν. 1599/1986 

5 παρ. δ.10 ΝΑΙ 

 

 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για 

εκείνους που πρέπει να αποκλειστούν. 

 Στη συνέχεια, 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 οικονοµικών 

προσφορών των διαγωνιζόµενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σηµείο από το διαγωνισµό 

κατά τη σειρά µε την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή και 

ανακοινώνει µεγαλοφώνως την οικονοµική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της 

προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυµίες των διαγωνιζόµενων, των οποίων 

ανοίχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές, τα ποσά των προσφορών τους για το σύνολο της εργασίας 

(παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 23% και τα µικτά ποσά) στις 

οικονοµικές προσφορές τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού.  
 

α/α Επωνυµία διαγωνιζόµενου Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

Καθαρό 

ποσό 

23.200 

Φ. Π. Α. 23 %   5.336 
1. 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Μικτό ποσό 28.536 

 

Καθαρό 

ποσό 

22.640 

Φ. Π. Α. 23%   5.207,20 
2. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ 

&ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Μικτό ποσό 27.847,20 

∆ΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                                              ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Πιο αναλυτικά, σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, διαπιστώσαµε τα 

εξής : 

Στην 1
η
 παράγραφο του 7

ου
 άρθρου της διακήρυξης, αναφέρει ότι «…Με ποινή να µην γίνουν 

αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο 

εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο…». Οι υποψήφιοι προµηθευτές  «ΛΙΘΟΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και «ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.», δεν κατέθεσαν 

αντίγραφα  των δικαιολογητικών ως όφειλαν και αποκλείονται από την συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισµού. 

Στη συνέχεια ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές  των εταιρειών  που έχουν καταθέσει πλήρη 

φάκελο των δικαιολογητικών, «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.». Η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ &ΣΙΑ 

Ο.Ε.» έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά ,αλλά δεν κατέθεσε αντίγραφο οικονοµικής προσφοράς ,όπως 

αναφέρει στο άρθρο 7 η διακήρυξη. 

         Συνεπώς όπως προκύπτει από τα παραπάνω  και σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Π.∆. 

28/80 , η επιτροπή προτείνει ανάδοχο  την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.»,η οποία κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της 

 µελέτης  και την διακήρυξη του διαγωνισµού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή 
  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά 

τις «Έκτακτες κατεδαφίσεις – διανοίξεις και καθαρισµός σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου»,  

και αναθέτει στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ –ΣΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» συνολικού ποσού 28.536,00 €, η οποία  κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά και 

σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π115/2011 µελέτης και της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

 Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  

              Φεγγερός Β., Πετρόπουλος Χ.,        

     Σταµατόπουλος Γ.  Θεοδωρακόπουλος Γ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΕΒ-67Ρ


