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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/24-11-2017 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), 
όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς 
Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Κατέρης Ιωάννης Λάζος Ιωάννης 

Καττής Νικόλαος Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Καραμπίνας Ιωάννης Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 

Σιαράβας Κων/νος Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Πότσης Οδυσσέας Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 

Κωτσαντής Κων/νος Ζήκος Νικόλαος 

Γκεσούλης Ηλίας Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

Ζάψας Γεώργιος Τσίκαρης Βασίλειος 

Στη Συνεδρίαση, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 135153/4807/23-11-
2017 Πρόσκληση του Προέδρου της, λόγω του κατεπείγοντος συζήτησης και λήψης απόφασης 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, (παρέλευση της προθεσμίας λήψης απόφασης επί 
υποβληθείσας ένστασης και επικείμενη διοργάνωση εκδήλωσης), κλήθηκαν νομίμως όλα τα 
μέλη της Επιτροπής, και παρευρέθηκαν και μετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Πότσης Οδυσσέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Γκεσούλης Ηλίας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
135153/4807/23-11-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr). 

http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Απόφαση επί της ένστασης της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.», κατά της αριθμ. 37/1761/08-
11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο1/01-11-
2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων 
και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
έτος 2018. 

2. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση 
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος», στις 29-11-2017. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 20-11-2017 
συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 39/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 8.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 135153/4807/23-11-2017 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, 
Πότσης Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος και  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Απόφαση επί της ένστασης της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.», κατά της αριθμ. 37/1761/08-
11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο1/01-11-
2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, 
οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2018. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) 
και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω4Ψ77Λ9-ΡΨΣ



-4- 
 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
Α’241) και του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’171), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 32/1576/13-10-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 
έως 31-12-2018, προϋπολογισμού € 30.000,00 καθώς και η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, έτους 2017 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899). Επιπλέον, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα 
μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του διαγωνισμού. 

7. Την με α/α 2161 και αριθμ. πρωτ. 111917/9355/13-10-2017 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού € 30.000,00 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

2278 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθμ. 37/1761/08-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/01-11-2017 ης Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 
έως 31-12-2018, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία 
«ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», με την ασφαλιστική εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α., της 
οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονομική της προσφορά, ποσού 18.497,00  € για το 
σύνολο των οχημάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της υπ΄ αριθμ. 
114231/9549/18-10-2017 σχετικής Διακήρυξης, είναι η πλέον συμφέρουσα. 

9. Το αριθμ. πρωτ. 130254/10625/15-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (συνημμένο με αρ. πρωτ. 130416/4651/15-11-2017 
στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2017 συσχετισμένο με το αρ. πρωτ. 135117/4801/23-11-
2017), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, την από 13-11-2017 ένσταση της 
εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.», κατά της αριθμ. 
37/1761/08-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού 
Νο1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος και κάθε σχετικής πράξης, προγενέστερης ή 
μεταγενέστερης ή παράλειψης της αναθέτουσας Αρχής ή άλλης αρχής. Στην ως άνω 
ένσταση, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά την 14-11-2017, και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ. 
130254/10625/15-11-2017 του Τμήματος Προμηθειών, επισυνάπτεται το αριθμ. 
174346220958 0115 0014 παράβολο, ποσού € 300,00. 

10. Το αριθμ. πρωτ. 134830/4799/23-11-2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων & Προσφυγών (συνημμένο με αρ. πρωτ. 135117/4801/23-11-2017 στον φάκελο 
εισηγήσεων Ο.Ε. 2017), με το οποίο διαβιβάζει συνημμένα, το από 22-11-2017 Πρακτικό 
της Επιτροπής, σχετικά με την από 13-11-2017 ένσταση της ανώνυμης ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», 
στο οποίο, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί 
για την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης.  
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11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών και 
να απορριφθεί η υποβληθείσα ένσταση. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 39/1904/24-11-2017) 

 Εξετάζει την εμπροθέσμως υποβληθείσα, από 13-11-2017 ένσταση (η οποία υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά την 14-11-2017, και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ. 130254/10625/15-11-2017 του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου),  της ανώνυμης 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.», κατά της αριθμ. 37/1761/08-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης του Πρακτικού Νο1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη 
των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.  

Με την υπό κρίση ένσταση, ενιστάμενη εταιρεία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτή, αιτείται:  

«…Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας.  

Να ακυρωθεί η με αριθμό 37/1761/08-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής Και Αξιολόγησης 

των προσφορών του συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των 

αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018 της με αριθμό πρωτοκόλλου 

114231/9549/18-10-2017 σχετικής Διακήρυξης του Διαγωνισμού κατά το μέρος που με αυτήν γίνεται 

δεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΔΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και αναδεικνύεται προσωρινός 

μειοδότης η ως άνω εταιρεία.  

Να ακυρωθεί η προσφορά της α.ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», που υπεβλήθη με την 

από 23-10-2017 ΤΕΥΔ στην Επιτροπή Διεξαγωγής Και Αξιολόγησης των Προσφορών από την α.ε. με 

την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και να αποκλειστεί από τον σχετικό Διαγωνισμό, ως μη 

πληρούσα τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.  

Να διαταχθεί η εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης 

αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 

έως 31-12-2018 της με αριθμό πρωτοκόλλου 114231/9549/18-10-2017 σχετικής Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού και, λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες υποβληθείσες προσφορές, να πράξει τα δέοντα με 

βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 114231/9549/18-10-2017 σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

αναδεικνύοντας ως την πλέον συμφέρουσα την υποβληθείσα προσφορά της δικής μας εταιρείας μας και, 

συνακόλουθα, να διαταχθεί η εκ νέου σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του σχετικού 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας. ….». 

 Την απορρίπτει ως αβάσιμη, αποδεχόμενη τους λόγους που αναφέρονται στο από 22-11-2017 
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 
 
«….   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 221 παρ.11 α του Ν. 4412/2016) 

 
 Στα Ιωάννινα την  22-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στο γραφείο 102 της Περιφέρειας 

Ηπείρου συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & προδικαστικών προσφυγών, μετά την με αριθ. 

πρωτ. 130464/4652/20-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής .  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

α) Βαγενάς Ευάγγελος, εκτελών χρέη προέδρου 

β) Βαρτζιώτη Βασιλική, αναπληρωματικό μέλος, 

γ) Αλεξίου Θωμάς, τακτικό μέλος και 

δ) Αναστασάκης Ιωάννης, τακτικό μέλος 

 Το μέλος    Γεωργοπούλου Ευγενία  δεν παρέστη       

                 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της παρακάτω ένστασης: 

Ένσταση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, κατά: 

 1) της υπ’ αριθ. 37/1761/08-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

περί έγκρισης του Πρακτικού Νο 1ο /01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των 

προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου  για την ασφαλιστική κάλυψη των 

αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018 της με αριθ. πρωτ. 114231/9549/18-10-2017 

σχετικής διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

2) Κάθε  σχετικής πράξης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης ή παράλειψης της αναθέτουσας Αρχής ή άλλης 

αρχής.  

 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 

 

Η εξεταζόμενη ένσταση είναι παραδεκτή δεδομένου ότι: 

1) κατατέθηκε εμπρόθεσμα 

2) Κατατέθηκε το σχετικό παράβολο 

3) Τεκμαίρεται το ειδικό έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος. 

 

ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

 

 Επειδή με την αρ. 37/1761/8-11-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 1/01-11-2017 της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018, σύμφωνα με 

το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία <<ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.>>, με την 

ασφαλιστική εταιρεία <<ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ>>. 

 Επειδή ως λόγος της προσφυγής προβάλλεται ο εσφαλμένος τρόπος ερμηνείας και εφαρμογής 

της νομοθεσίας από την αναθέτουσα αρχή και σε ότι αφορά την υποβολή ΤΕΥΔ από πράκτορα  

ασφαλιστικής εταιρείας, όπως η << ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.>> και όχι από την ίδια την 

ασφαλιστική εταιρεία, όπως εν προκείμενου την <<ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ>>. 

 Επειδή η εγκεκριμένη κάθε φορά διακήρυξη διαγωνισμού αποτελεί κατ ουσία κανονιστική πράξη, 

δεσμεύουσα απόλυτα τόσο την αρχή που διεξάγει τη δημοπρασία, όσο και τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν (ΣτΕ 98/1962), επί πλέον δε η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο 

πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης και της διαδικασίας, εκτός 

αν ο προσφέρων συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατυπώνοντας σαφή επιφύλαξη ως προς 

συγκεκριμένα σημεία της διακήρυξης. 

 Επειδή στους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής 

και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, ως εξής: «Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες 

ασφαλιστικές εταιρείες, µε δυνατότητα διαμεσολάβησης πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων 

– ασφαλιστικοί πράκτορες – ενώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Ν.∆. 400/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και οι οποίες ασκούν νόμιμα 

στην Ελλάδα δραστηριότητα ασφάλισης ευθύνης οχημάτων, δηλ. κατέχουν Νόμιμη Διοικητική 

Άδεια…». 
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 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α) ως ισχύει, ορίζεται ότι: Άρθρο 

2: <<1. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό 

έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για 

λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας 

παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων 

διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη 

διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 

 Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο ασφαλιστικός πράκτορας δύναται να συνάπτει 

ο ίδιος ασφαλιστικές συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας, όπως εν 

προκειμένω. 

 Επειδή στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού δεν υπάρχει ρητή αναφορά ή εξειδίκευση ή 

έστω υποσημείωση περί των επιπλέον δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις συμμετοχής 

φυσικών ή νομικών προσώπων ως ασφαλιστικοί πράκτορες, στο όνομα και για λογαριασμό 

ασφαλιστικής εταιρείας, ούτε ορίζεται σαφώς η τυχόν εξαίρεση τους από τη συμμετοχή σε αυτόν. 

Επί πλέον στα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν προβλέπεται η υποβολή ειδικότερου εγγράφου για 

τους ασφαλιστικούς πράκτορες, πέραν του ΤΕΥΔ και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Την από 19-10-2017 Υ.Δ. του Θεμιστοκλή Λαμπρόπουλου, που ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

<<ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ>> δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τη συμμετοχή του 

ασφαλιστικού πρακτορείου <<ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε>>, στο όνομα και για λογαριασμό του. 

 Την από 23-10-2017 Υ.Δ. του Μηνά Αρβανιτίδη που ως νόμιμος εκπρόσωπος, πρόεδρος Δ.Σ. 

και Διευθύνον Σύμβουλος της <<ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε>> δηλώνει ότι συμμετέχει στον 

διαγωνισμό  στο όνομα και για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας <<ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΑΕΓΑ>>, ως ορίζει ο ν. 1569/85 ,2496/97 ΠΔ 190/2006 

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους:   

       

      Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή: 

 

Την απόρριψη της από 13-11-2017 ένστασης της << ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ>>, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του παρόντος πρακτικού. 

 

Το παρόν αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε από όλα τα παρόντα μέλη της επιτροπής, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

 

  Ο Πρόεδρος         Τα μέλη 
………………………………………………………………………………………………………… ». 

……………………………………………………………………………………..…….................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 39/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 135153/4807/23-11-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Καττής Νικόλαος, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Γκεσούλης Ηλίας και Ζάψας Γεώργιος και  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 

το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος», στις 29-11-2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241) και του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α’171), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

6. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

http://www.php.gov.gr/
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-9- 
 

7. Την αριθμ. 38/1847/20-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη ποσού 1.500,00 € με ΦΠΑ, καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017, Ειδ. φορέας: 072, 
ΚΑΕ: 0844, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εκδήλωση του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος» με τίτλο: «Μουσικές πέρα από το Αιγαίο…» αφιερωμένη 
στον Πόντο, την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και τις μουσικοχορευτικές γέφυρες της 
Ηπείρου, σε συνεργασία με  το Δήμο Ιωαννιτών που θα πραγματοποιηθεί στις 29-11-2017, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 11/20/08-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 135007/11128/23-11-2017 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 135111/4800/23-11-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Με την απόφαση αριθ. 38/1847/20-11-2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 1.500,00 € με το ΦΠΑ για την εκδήλωση με τίτλο: 

«Μουσικές πέρα από το Αιγαίο» του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος». Ακολούθησε η απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης δαπάνης α/α 2498 και με την αριθ. πρωτ. 132218/10733/20/11/17 (ΑΔΑ 6ΠΚΜ7Λ9-ΦΛΒ) και η 

οποία καταχωρήθηκε με τον α/α 2601 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού. 

Βάσει της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών και την απάντηση 

του προμηθευτή- αναδόχου, παρακαλούμε για την έγκριση της ανάθεσης στην Νάστος Α. Θωμάς (vision of sound) 

όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη προσφορά …». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 39/1905/24-11-2017) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στη διοργάνωση της εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος» με τίτλο: 
«Μουσικές πέρα από το Αιγαίο…» αφιερωμένη στον Πόντο, την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία 
και τις μουσικοχορευτικές γέφυρες της Ηπείρου, σε συνεργασία με  το Δήμο Ιωαννιτών που θα 
πραγματοποιηθεί στις 29-11-2017, και συγκεκριμένα για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης ηχητικής 
εγκατάστασης, στην ατομική επιχείρηση Νάστος Α. Θωμάς (vision of sound), Ναπ. Ζέρβα 78, Ιωάννινα, 
ΤΚ 45332, Τηλ.2651068493, έναντι ποσού 1.500,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 23-11-2017 
οικονομική προσφορά της, βάσει της σχετικής πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αριθμ. 
38/1847/20-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με α/α 2498 και αριθ. πρωτ. 
132218/10733/20/11/17 (ΑΔΑ 6ΠΚΜ7Λ9-ΦΛΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, η οποία 
καταχωρήθηκε με τον α/α 2601 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
…………………………………………………………………………………..……………………..................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Κατέρης Ιωάννης 

 3. Καττής Νικόλαος 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Γκεσούλης Ηλίας 

8. Ζάψας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 

Η Γραμματέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω4Ψ77Λ9-ΡΨΣ
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