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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       
 
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λευκάδας 
Αριθ. Απόφ: 644/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   
                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 
2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  
3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 
4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
 της Η.Δ.:  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού 

με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς   προηγούμενη δημοσίευση,  του  έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5),  με  προϋπολογισμό 
180.000,00 € με το ΦΠΑ. 
                                                    Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη 
Λιβιτσάνο,  οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
«1. Το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α/09-03-2021) 
2. Το υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο   1398/01-07-2021  τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με 
ΑΔΑΜ:21REQ008848453  για διενέργεια Δημοπρασίας  για ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5), με    προϋπολογισμό   180.000,00 € με το 
ΦΠΑ. 
3. Την αριθ. 24426/08-07-2021  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης  με ΑΔΑ: 93ΣΛΩΛΙ-ΤΩΜ. που 
καταχωρήθηκε με α/α  Α/752 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 



2 

 

4. Την εγκεκριμένη Μελέτη του παραπάνω έργου  
5. Την αριθ. 360/2021  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΘΡΩΛΙ-8Λ7)) με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη  και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό  του Δήμου και 
συγκεκριμένα στον ΚΑ: 63-7342.004  με το ποσό  των  180.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 571, 
6. Τους Όρους Διακήρυξης  
7. Την νομιμότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων 
8. το από 10-09-2021  πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με   προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ., με το οποίο  αποφαίνεται ότι  
προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία Λεωνίδας Στέφανος Δρακάτος  ΑΦΜ: 
028558400, Δ.Ο.Υ Λευκάδας  με έδρα την Λευκάδα, οδός Κέννεντυ αριθ. 43 Τ.Κ. 31100, με ποσοστό έκπτωσης 
επτά κόμμα  είκοσι έξι   τοις εκατό ( 7,26%)    και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις  22-09-2021. 
9. Την αριθμ. 565/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε το από 10-09-2021  πρακτικό 
της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με   
προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις  22-09-2021. 
10. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου.  
11. Το από 01-11-2021 πρακτικό της  ε π ι τ ρ ο π ή ς ,  με προσφυγή στη διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση άρθρο  32 του Ν. 4412/2016,  έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
μειοδότη το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής : 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
         
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) -  ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

του  Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5),  
με προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ  32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α/09-03-2021) 
 
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 01-11-2021,  ημέρα Τρίτη συνεδρίασε η επιτροπή 
διαγωνισμού που συστήθηκε με την αριθ. 360/2021 (ΑΔΑ:Ω2ΘΡΩΛΙ-8Λ7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
του προσωρινού μειοδότη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού της Αρ. Πρωτ.: 28030/ 
01-09-2021 διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
(cpv:45332200-5), με προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρέστησαν οι  κάτωθι Δημοτικοί υπάλληλοι: 
 

1. Ελευθέριος Σίδερης                                             Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Δημήτριος Βραχνούλας                                      Μέλος της Επιτροπής 
3. Ζωή Πάντζου                                                        Μέλος της Επιτροπής 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 
 
Η επιτροπή έχοντας Υπόψη:  
 
1. Το Ν. 3852/2010 
2. Το Ν.4412/08-08-2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147 όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α/09-032021), 
3. Το υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 1398/01-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με 

ΑΔΑΜ:21REQ008848453 για διενέργεια Δημοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5), με προϋπολογισμό 180.000,00 € με το 
ΦΠΑ,  

4. Την αριθ. 24426/08-07-2021 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:93ΣΛΩΛΙ-ΤΩΜ που 
καταχωρήθηκε με α/α  : Α/752 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  

5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον ΚΑ: 63-7342.004 πίστωση για το έτος 2021. 
6. Την αριθ. 360/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΘΡΩΛΙ-8Λ7) με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και 
συγκεκριμένα στον ΚΑ: 63-7342.004 με το ποσό των  180.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕ 571, 
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7. Την Διακήρυξη του έργου, 
8. Την με αριθμ. πρωτ. 28059/01-09-2021 απόφαση δημάρχου, πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου, 
9. Την αριθμ. 565/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-09-2021  πρακτικό 

της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
με   προϋπολογισμό 180.000,00 € με το ΦΠΑ, με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία Λεωνίδας Στέφανος Δρακάτος ΑΦΜ:028558400 Δ.Ο.Υ Λευκάδας 
με έδρα την Λευκάδα, οδός Κέννεντυ αριθ. 43 Τ.Κ. 31100, με ποσοστό έκπτωσης επτά κόμμα είκοσι έξι τοις 
εκατό (7,26%) και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 22-09-2021, 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού, 
11. Την αριθ. 2977 πρόσκληση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλει σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση  
της πρόσκλησης 28-09-2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.της διακήρυξης, 

12. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην επιτροπή στις 11-10-2021 φάκελο με αριθμό 
πρωτοκόλλου 30690. 

 
Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του παραπάνω φάκελου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με την 
διακήρυξη .  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η εκτέλεση του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», στην  εργοληπτική επιχείρηση με την 
επωνυμία Λεωνίδας Στέφανος Δρακάτος ΑΦΜ: 028558400, Δ.Ο.Υ Λευκάδας με έδρα την Λευκάδα, οδός 
Κέννεντυ αριθ. 43 Τ.Κ. 31100, με ποσοστό έκπτωσης επτά κώμα είκοσι έξι τοις εκατό (7,26%), γιατί κατέθεσε όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Διαβιβάζει το πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στην οικονομική 
Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου. 
 
Συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφετε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα. 
 

ΛΕΥΚΑΔΑ  01-11-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
                      

 
Σύμφωνα με το βιβλίο VI  άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 
ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 
Α. Την έγκριση του από 01-11-2021 υπογεγραμμένου πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη της 
επιτροπής  με προσφυγή στη διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο  32 του Ν. 
4412/2016, του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 
180.000,00€  με ΦΠΑ που είναι ενταγμένο   στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021  και συγκεκριμένα στο 
ίδιο ΚΑ: 63-7342.004  με το ποσό των 180.000,00€, για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την 
αριθ. 24426/08-07-2021  απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: 93ΣΛΩΛΙ-ΤΩΜ. που καταχωρήθηκε με α/α  Α/752 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων. 
Β. Την  κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση  με την  επωνυμία: «Λεωνίδας Στέφανος 
Δρακάτος» με  ΑΦΜ: 028558400, Δ.Ο.Υ Λευκάδας,  με έδρα την Λευκάδα, οδός Κέννεντυ αριθ. 43 Τ.Κ. 31100, με 
ποσοστό έκπτωσης επτά κόμμα  είκοσι έξι  τοις εκατό ( 7,26%).» 
       
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Δεν δέχομαι τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, με προσφυγή στη διαδικασία  με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και το μικρό ποσοστό έκπτωσης. Παρόλο που θέλω να 
εκτελεστεί το έργο, ψηφίζω κατά. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία. 
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής. 
Κατά ψήφισε ο κ. Σέρβος Κων/νος. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 
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• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν. 4782/21. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α. Την έγκριση του από 01-11-2021 υπογεγραμμένου πρακτικού κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη της 
επιτροπής  με προσφυγή στη διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, άρθρο  32 του Ν. 
4412/2016, του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 
180.000,00€  με ΦΠΑ που είναι ενταγμένο   στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021  και συγκεκριμένα στο 
ίδιο ΚΑ: 63-7342.004  με το ποσό των 180.000,00€, για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την 
αριθ. 24426/08-07-2021  απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: 93ΣΛΩΛΙ-ΤΩΜ. που καταχωρήθηκε με α/α  Α/752 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων. 
Β. Την  κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση  με την  επωνυμία: «Λεωνίδας Στέφανος 
Δρακάτος» με  ΑΦΜ: 028558400, Δ.Ο.Υ Λευκάδας,  με έδρα την Λευκάδα, οδός Κέννεντυ αριθ. 43 Τ.Κ. 31100, με 
ποσοστό έκπτωσης επτά κόμμα  είκοσι έξι  τοις εκατό ( 7,26%). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 644/2021.               

 
 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
 
 
                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 
 
 
 


