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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   293/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

39η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 55825/14-9-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος  και 6) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος και 2) Φωτέας Νικόλαος. 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μιχαλόπουλο Σωτήριο.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και 

αναλωσίμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών 

και εκπαίδευσης των χρηστών». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 55926/2012 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και αξιολόγησης 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 244/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11ης  Σεπτεμβρίου 2012 
 

Στoν Δήμο σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 
στην έδρα του Δήμου Καλαμάτας (Αριστομένους 28), συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή 
η οποία συστήθηκε και λειτουργεί με την υπ’ αρ. 244/2012 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραλαβή και αποσφράγιση των 
Προσφορών, των Φακέλων Δικαιολογητικών και των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών 
που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους αναδόχους στον ανοικτό διαγωνισμό της 
διακήρυξης για το υποέργο 2 “Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων 
υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών’’ 
του Έργου “Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της 
υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής»” του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Μαλαβάζος Κωνσταντίνος 

2. Τακτικό Μέλος Μουρκάκου Πασχαλιά 

3. Τακτικό Μέλος Φράγκος Βασίλειος 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.  
 
Στη συνεδρίαση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

σχετική Διακήρυξη, μία Προσφορά από την υποψήφιο ανάδοχο (βλ. πίνακα που ακολουθεί): 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1. Ανώνυμη Εταιρία Έρευνας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης Τηλεματικής 
Τεχνολογίας με δ.τ. «VIDAVO A.E.» 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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2. το ΠΔ 60/2007 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ»,  

3. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.1993) «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

4. το Π.Δ. 28/80 «Εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών», 
5. το Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 
6. το Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
7. το Ν4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 
8. το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
9. το Ν. 3469/2006, (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 
10. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 
11. το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335), 

12. το Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006), 

13. το Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97, 
Ν.3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις και Ν. 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται 
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους 
και συναφείς διατάξεις, 

14. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

15. την υπ’ αρ. πρωτ. 1101/2-4-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση 
εφαρμογών τηλεϊατρικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», 

16. την υπ’ αρίθμ. 295/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Αναμόρφωση 
Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 

17. την υπ’ αρίθμ. 244/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά στην κατάρτιση 
των όρων, τη σύνταξη διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού καθώς και στην 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Εισήγησης 
Ανάθεσης, 

18. το εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

19. το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, Αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου), 
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προχώρησε στο άνοιγμα των ενιαίων σφραγισμένων φακέλων της Προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου, ήτοι στην αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών και του Φακέλου 
Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών και του Φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, τα πρωτότυπα αντίτυπα των Φακέλων, καθώς και τα 
περιεχόμενα CD-ROMs σφραγίστηκαν και μονογράφηκαν κατάλληλα. Επίσης, μονογράφησαν 
και παραδόθηκαν (από την Επιτροπή) προς φύλαξη, στο Δήμο, η πρωτότυπη Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής που κατατέθηκε από τη συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό εταιρεία.  

Ο σφραγισμένος Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς μονογράφηκε από την Επιτροπή και 
επανατοποθετήθηκε σε νέο, ενιαίο φάκελο, τον οποίο η Επιτροπή σφράγισε, μονόγραψε και 
παρέδωσε στο Δήμο προς φύλαξη. 

Η Επιτροπή συνέχισε με τη μονογραφή των φύλλων των πρωτότυπων Φακέλων 
Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς που υποβλήθηκαν. Κατόπιν ολοκλήρωσε τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς 
που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Διαγωνισμού. Ειδικότερα 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής της υποψήφιας 
αναδόχου VIDAVO A.E., διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Με την Προσφορά της παραπάνω Εταιρείας, έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αυτά προσδιορίζονται στον αντίστοιχο πίνακα της 
παραγράφου Β.2.3 της Διακήρυξης. Επίσης, με την ίδια Προσφορά, έχουν κατατεθεί όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.6 της 
Διακήρυξης.  

Για τους λόγους αυτούς, η Προσφορά της Εταιρείας VIDAVO A.E.κρίνεται από την 
Επιτροπή ως αποδεκτή ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.   
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή συνέχισε το έργο της με την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της 
VIDAVO A.E. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Β.4.1.3 της Διακήρυξης και 
διαπίστωσε τα εξής: 

Η  Τεχνική Προσφορά της υποψήφιας αναδόχου κρίνεται τεχνικά αποδεκτή διότι καλύπτει 
τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης και τις σχετικές 
απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σημεία που υπερτερεί δεν κρίνονται άξια επιπλέον 
βαθμολογίας.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής 
βαρύτητας (%) Βαθμολογία Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (55%)   

Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – 
Τεχνικά και Τεχνολογικά 
Χαρακτηριστικά Λύσης 

10% 100 10,00 

Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών 
Υλικού και Λογισμικού  20% 100 20,00 

Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και 
Οριζόντιων Υπηρεσιών 5% 100 5,00 

Κάλυψη τεχνικής Λύσης και 
Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας 15% 100 15,00 
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Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, 
Πολυκαναλικής Διάθεσης, Ανοιχτών 
Δεδομένων, Ευχρηστίας και 
Προσβασιμότητας 

5% 100 5,00 

Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%)   

Καταλληλότητα Μεθοδολογίας 
Υλοποίησης και Προσαρμογή στις 
Τεχνολογικές Απαιτήσεις και 
Προδιαγραφές 

15% 100 15,00 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  5% 100 5,00 

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης 
και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 5% 100 5,00 

Μεθοδολογία Οργάνωσης, 
Διοίκησης και Υλοποίησης 
Υποέργου  

(20%)   

Οργάνωση Υλοποίησης Υποέργου 
(Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, 
Χρονοδιάγραμμα) 

10% 100 10,00 

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης 
Υποέργου 10% 100 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Συνολική 
βαθμολογία 

Τεχνικής 
Προσφοράς (Κ) 

100,00 

 
Κατόπιν των παραπάνω, 
 

Η       Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:     

1. την αποδοχή της Προσφοράς της Εταιρείας VIDAVO A.E. ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής 

2. την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας VIDAVO A.E. ως τεχνικά αποδεκτής 
και σύμφωνης με τους όρους της Διακήρυξης. 

3. τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς της 
Εταιρείας VIDAVO A.E.. 

 
Ολοκληρώνοντας, με τα παραπάνω, το έργο της για την παρούσα φάση του Ανοικτού 

Διαγωνισμού για το υποέργο 2 “Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων 
υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών’’ του Έργου 
“Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των 
πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής»”, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν 
Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 

 
Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των 

οποίων τα δύο διατηρούνται στο Φάκελο της Επιτροπής και το άλλο θα διαβιβαστεί 
στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  
Μαλαβάζος Κωνσταντίνος  

  
ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
Μουρκάκου Πασχαλιά   

Φράγκος Βασίλειος 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί 
σχετικά, διευκρινίζοντας ότι μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης  θα ακολουθήσει 
το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό και θα το δούμε στην πορεία.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη το προαναφερόμενο πρακτικό, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και 
Φαββατά οι οποίοι δηλώνουν  ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί το με αριθμ. πρωτ. 55926/2012 πρακτικό της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων  για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλωσίμων υλικών ΤΠΕ για 
την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών» και 
εγκρίνει: 

1. την αποδοχή της Προσφοράς της Ανώνυμης Εταιρίας Έρευνας, 
Καινοτομίας & Ανάπτυξης Τηλεματικής Τεχνολογίας με δ.τ. ¨VIDAVO 
A.E.¨ ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

2. την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας ¨VIDAVO A.E.¨ ως 
τεχνικά αποδεκτής και σύμφωνης με τους όρους της διακήρυξης  

3. τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της Οικονομικής 
Προσφοράς της Εταιρείας VIDAVO A.E., την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 
2012   και ώρα 10:00 π.μ.   

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


