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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  20-9-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική 
Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12-10-2021 Τεύχος B’): Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00,  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 
υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε 
vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), 
για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», 
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και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

      Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 
4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 

2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 

3)Μελέτης Χρήστος. 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           ΑΠΟΦΑΣΗ 460η:Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης   «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων»», 
αναφέρει πως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων 
Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/ 2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η 
παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η 
οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 
κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι 
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σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση 
της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» και 
ακολούθως θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.19926/16-07-
2021 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής,  η οποία έχει ως εξής:

     ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018,
2. το άρθρο 178 του Ν4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του 

Ν.3979/2011)
3. το άρθρο 117 του Ν.4674/2020,
καθώς και την ανάγκη εργασιών κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τα οποία οι 
δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκούν,
παρακαλούμε για την Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών 
δέντρων».
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 68//2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής.
        Ακολούθως, ο Προέδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την εν λόγω 
υπ'αριθμ. 68/2021 μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον κ.Δημόπουλο Βασίλειο, 
Γεωπόνο Π.Ε. και έχει θεωρηθεί από την κ.Σούκουλη Ουρανία, προϊσταμένη της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»,  προϋπολογισμού : 9.176,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), της οποίας η 
Τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Ν.4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, άρθρο 118.
2. Ν.3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
3. Ν.3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 209.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, 

Τμήμα Πρασίνου

Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες 
κλαδέματος ψηλών δέντρων».

Περιγραφή υπηρεσιών.  
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Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κλαδέματος ψηλών 
δέντρων» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι:

1. Κλάδεμα (ανανέωση κόμης)  ή κοπή,  μεγάλων δένδρων  εκτιμώμενου ύψους 12-
16m με ανυψωτικό μηχάνημα

2. Κλάδεμα (ανανέωση κόμης) ή κοπή, μεγάλων δένδρων εκτιμώμενου ύψους πλέον 
των 16m με ανυψωτικό μηχάνημα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους, σε αλσύλλια, νησίδες και δεντροστοιχίες του Δήμου 
Κορινθίων.

Δικαίωμα συμμετοχής.
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια 
κυκλοφορίας και την ασφάλεια του οχήματος / μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί 
για την υπηρεσία,  σε ισχύ.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΜΟΝ..
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1. Ανανέωση κόμης, ή κοπή, 
μεγάλων δένδρων  
εκτιμώμενου ύψους 12-
16m 

ΣΤ4.3.4 
ΠΡΣ 5354 
σχετ

Τεμ. 40 €140,00 €5.600,00

2. Ανανέωση κόμης, ή κοπή, 
μεγάλων δένδρων 
εκτιμώμενου ύψους  πλέον 
των 16m 

ΣΤ4.3.6 
ΠΡΣ 5354 
σχετ

Τεμ. 8 €225,00 €1.800,00

€7.400,00
€1.776,00

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο €9.176,00

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή του χειριστού καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
δαπάνη (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €9.176,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Ποσό €9.176,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με ΚΑ 35/6262.0004

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της  ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ», προϋπολογισμού: 
9.176,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά Κλάδεμα (ανανέωση κόμης) ή κοπή, μεγάλων 
δένδρων  εκτιμώμενου ύψους 12-16m με ανυψωτικό μηχάνημα και Κλάδεμα (ανανέωση 
κόμης) ή κοπή, μεγάλων δένδρων εκτιμώμενου ύψους πλέον των 16m με ανυψωτικό 
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μηχάνημα, σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, 
σε αλσύλλια, νησίδες και δεντροστοιχίες του Δήμου Κορινθίων, για τα οποία οι 
δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκούν, 
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
και στην υπ’αριθμ. Α.Μ.68/2021 μελέτη του Δήμου Κορινθίων.

        Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός Α. και μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι ως προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν επιτύχει να μην πληρώνει ο Δήμος τόσα πολλά 
χρήματα, αλλά να παίρνει ο ανάδοχος τα ξύλα, και με μια τυπική σύμβαση ύψους 1.000 
ευρώ ο Δήμος είχε τις ίδιες υπηρεσίες, που πλέον κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. 
Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι  ακόμη και με αποφάσεις Δημάρχου γινόταν η ανάθεση – που 
ήταν λάθος. Αναφέρει ότι η εν λόγω ανάθεση δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, ότι 
ο ανάδοχος θα παίρνει τα χρήματα και τα ξύλα. Αν θέλει ο Δήμος να το δει 
ανταγωνιστικά, προτείνει να γίνει διαγωνισμός για τα ξύλα και να πέσει η τιμή. Δεν 
συμφωνεί με την απευθείας ανάθεση.

       Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρει ότι, η νέα δημοτική αρχή επιλέγει να γίνουν 
νομότυπα οι διαδικασίες ώστε να μην υπάρχουν προσφυγές. Επίσης αναφέρει ότι δεν 
είναι συγκρίσιμες οι εργασίες, καθώς θα κοπούν πολύ περισσότερα δέντρα με τα 
χρήματα αυτά.

      Ο κ.Ζαχαριάς Σ. παίρνει τον λόγο και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατά τα 
προηγούμενα έτη δεν κοβόντουσαν ποτέ τα πολύ ψηλά δέντρα- λεύκες, τα οποία είναι 
επικίνδυνα και έπεφταν πάνω σε αυτοκίνητα και ανθρώπους.Καταλήγει ότι θα πρέπει να 
γίνει άμεσα η κοπή.

        Ο κ.Πούρος θέτει το ερώτημα εάν προβλέπεται από την νομοθεσία η κοπή των 
δέντρων με ανταλλαγή των ξύλων.

         Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι θα πρέπει να προστεθεί στην εισήγηση ότι τα 
προϊόντα κοπής θα είναι στην διάθεση του Δήμου.

        Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη να ψηφίσουν.

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχovτας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και την συνημμένη σε 
αυτήν υπ’αριθμ.Α.Μ.68/2021 μελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018 
όπως ισχύουν, του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 
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του Ν.3979/2011), του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, καθώς και κάθε άλλης 
ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Ο κ.Πνευματικός Α. ψηφίζει αρνητικά)

        Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με 
τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» προϋπολογισμού: 9.176,00€, η οποία αφορά 
εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τα οποία οι δυνατότητες των 
υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκούν,  όπως ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην υπ’αριθμ. Α.Μ. 68/2021 
μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ως εξής: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΜΟΝ..
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1. Ανανέωση κόμης, ή κοπή, 
μεγάλων δένδρων  
εκτιμώμενου ύψους 12-
16m 

ΣΤ4.3.4 
ΠΡΣ 5354 
σχετ

Τεμ. 40 €140,00 €5.600,00

2. Ανανέωση κόμης, ή κοπή, 
μεγάλων δένδρων 
εκτιμώμενου ύψους  πλέον 
των 16m 

ΣΤ4.3.6 
ΠΡΣ 5354 
σχετ

Τεμ. 8 €225,00 €1.800,00

€7.400,00
€1.776,00

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο €9.176,00

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αμοιβή του χειριστού καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
δαπάνη (καύσιμα, λιπαντικά κλπ).

Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 

1. Κλάδεμα (ανανέωση κόμης)  ή κοπή,  μεγάλων δένδρων  εκτιμώμενου ύψους 12-
16m με ανυψωτικό μηχάνημα

2. Κλάδεμα (ανανέωση κόμης) ή κοπή, μεγάλων δένδρων εκτιμώμενου ύψους 
πλέον των 16m με ανυψωτικό μηχάνημα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους, σε αλσύλλια, νησίδες και δεντροστοιχίες του Δήμου 
Κορινθίων. 

ΑΔΑ: 9Ν1ΡΩΛ7-Θ9Ι



Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να  προσκομίσουν την άδεια 
κυκλοφορίας και την ασφάλεια του οχήματος / μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί 
για την υπηρεσία,  σε ισχύ. 

Η ανωτέρω σύμβαση θα συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €9.176,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 
και  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με ΚΑ 35/6262.0004.

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/460/2021.-
                                                                       Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,   21-09-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 9Ν1ΡΩΛ7-Θ9Ι
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