ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 52/9.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

Προ 1

1358

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.

2

Προ 2

1359

Απευθείας ανάθεση του έργου «Σύνδεση όμβριων
υδάτων και τσιμεντόστρωση Πάρκου Χατζηδήμου».

3

Προ 3

1360

Έγκριση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.

4

Προ 4

1361

98η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2014.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.866,98 € σε βάρος του Κ.Α.
30.7311.0004 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ
(ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ – ΘΗΣΕΑΣ)».
Σχετ. η αριθμ. 1096/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.564,25 € σε βάρος του Κ.Α.
45.7326.0003
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΕΝΤΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (2ος
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 1097/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 10.203,77 € σε βάρος του Κ.Α.
70.6262.0012
«ΕΡΓΟ
‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤ/ΧΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ’ (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 1111/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύνδεση
όμβριων υδάτων και τσιμεντόστρωση Πάρκου Χατζηδήμου»
προϋπολογισμού 11.913,00 € με ΦΠΑ στον κ. Παπουτσή Μαρίνο, ΕΔΕ, ο
οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3%.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 3.003,60 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6492.0000 «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡ. 35/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ’ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ».
Σχετ. η αριθμ. 1171/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 98η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2014,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91544/1-12-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Οικονομικών..
1

5

1α,β,εο

1362

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6264.0005 για εργασίες συντήρησης & επισκευής οχημάτων και
μηχανημάτων Τεχνικής Δ.Ε. Πλωμαρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1161/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6264.0006 για εργασίες συντήρησης & επισκευής οχημάτων και
μηχανημάτων Τεχνικής Δ.Ε. Μήθυμνας.
Σχετ. η αριθμ. 1162/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6671.0007 για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων & μηχανημάτων
Τεχνικής Δ.Ε. Πλωμαρίου.
Σχετ. η αριθμ. 1163/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6671.0008 για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων & μηχανημάτων
Τεχνικής Δ.Ε. Μήθυμνας.
Σχετ. η αριθμ. 1164/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6671.0009 για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων & μηχανημάτων
Τεχνικής Δ.Ε. Γέρας.
Σχετ. η αριθμ. 1165/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 4581/2013 απόφασης Συμβουλίου
Επικρατείας στον Γαβριήλ Παπαναστασίου.
Σχετ. η αριθμ. 1168/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.954,03 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6492.0000 για πληρωμή της αρ. 125/2014 απόφασης Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στην εταιρεία ‘ΑΦΟΙ Ν. ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.»’.
Σχετ. η αριθμ. 1169/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.745,00 € σε βάρος του Κ.Α.
70.6262.0017
για
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤ/ΧΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 1112/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.176,00 € σε βάρος του Κ.Α.
70.6262.0004 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΡΕΣΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤ/ΧΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 1114/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.642,50 € σε βάρος του Κ.Α.
2

6

1γο

1363

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή
δικηγόρων και συμβολαιογράφων για υποθέσεις του
Δήμου.

7

1δο

1364

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή
ταχυμεταφοράς εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου.

8

1στο

1365

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή
μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

9

2ο

1366

Αλλαγή τίτλου Κ.Α. του Προϋπολογισμού Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2014.

10

3αο

1367

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για

70.6262.0014 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤ/ΧΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 1113/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1.610,26 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6111 για την πληρωμή διαφόρων δικηγόρων και
συμβολαιογράφων για υποθέσεις του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
90487/4-12-2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 162,62 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6224.0001 για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των
Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 90274/3-12-2014
εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα]
Α) 1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 238,53 ευρώ για την
πληρωμή της μετακίνησης της υπαλλήλου του ξενώνα φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου μας κας Μαζοπούλου
Ιοκάστης, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 23/10/2014 και επέστρεψε στην
Μυτιλήνη την 28/10/2014 για να συμμετάσχει σε σεμινάριο στελεχών.
2.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 238,53 ευρώ για την πληρωμή
της μετακίνησης της υπαλλήλου του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου μας κας Πασχαλίδη Αθηνάς, η οποία
μετέβη στην Αθήνα στις 23/10/2014 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη την
28/10/2014 για να συμμετάσχει σε σεμινάριο στελεχών.
Σχετ: Η αριθμ. 399/20-2-2014 Α.Α.Υ.
Β) 1.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 114,00 ευρώ για την
πληρωμή της μετακίνησης του υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου
Αποστολέλλη Νικολάου ο οποίος μετέβει στην Αθήνα στις 19/9/2014 και
επέστρεψε στην Μυτιλήνη την 26/9/2014 για να συμμετάσχει σε
επιμορφωτικό σεμινάριο.
3.- Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 231,75 ευρώ για την πληρωμή
της μετακίνησης της Δημοτικής Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κας
Μακρή Δέσποινας η οποία μετέβει στο νησί Samsoe στην Δανία στις
30/9/2014 και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 3/10/2014 προκειμένου να
συμμετάσχει σε σεμινάριο που διοργανώνει το δίκτυο Δάφνη.
Σχετ: Η αριθμ. 108/16-1-2014 Α.Α.Υ.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την αλλαγή
τίτλου του Κ.Α. 10.6673.0002 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του
Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014 από το λανθασμένο «Προμήθεια
ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κλπ» στο
σωστό «Προμήθεια ανταλλακτικών για υπολογιστές».
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της κας Κασσάνδρας
3

πληρωμή έκδοσης αντιγράφου συμβολαίου ακινήτου
Δήμο Λέσβου.

11

3βο

1368

Απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για
διόρθωση σφαλμάτων σε ΚΑΕΚ, λήψη αντιγράφων
τίτλων ιδιοκτησίας και αγορά επικυρώσιμων για
επικύρωση συμβολαίων δημοτικών ακινήτων.

12

4ο

1369

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΤΣΙΓΚΟΣ’
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

13

5ο

1370

Έγκριση των πρακτικών διενέργειας, αποσφράγισης

Τσουπή, δημοτικής υπαλλήλου, από πληρωμή των εξόδων έκδοσης
αντιγράφου
συμβολαίου
των
Θερμοπηγών
Πολιχνίτου
στο
υποθηκοφυλακείο Πολιχνίτου συνολικού ύψους 260,00 €, σύμφωνα με την
αριθ. 1288/2014 ΑΟΕ.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Γαλέτσα
Γεωργίου για πληρωμή ποσού 1.000,00 € για λήψη αντιγράφων τίτλων
ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων από το Υποθηκοφυλακείο Καλλονής,
σύμφωνα με την αριθ. 45/2014 ΑΟΕ.
Β) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Γαλέτσα
Γεωργίου για πληρωμή ποσού 500,00 € για διόρθωση σφαλμάτων σε
ΚΑΕΚ δημοτικών ακινήτων και λήψη αντιγράφων των συμβολαίων των
ακινήτων αυτών από το Υποθηκοφυλακείο Αγιάσου, σύμφωνα με την αριθ.
45/2014 ΑΟΕ.
Γ) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Γαλέτσα
Γεωργίου για πληρωμή ποσού 200,00 € για διόρθωση σφαλμάτων σε
ΚΑΕΚ δημοτικών ακινήτων από το Κτηματολογικό Γραφείο Γέρας,
σύμφωνα με την αριθ. 45/2014 ΑΟΕ.
Δ) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Γαλέτσα
Γεωργίου για πληρωμή ποσού 1.000,00 € για διόρθωση σφαλμάτων σε
ΚΑΕΚ δημοτικών ακινήτων από το Κτηματολογικό Γραφείο Μυτιλήνης,
σύμφωνα με την αριθ. 45/2014 ΑΟΕ.
Ε) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Γαλέτσα
Γεωργίου για πληρωμή ποσού 1.000,00 € για αγορά επικυρώσιμων από
Εθνική Τράπεζα Μυτιλήνης που θα χρησιμοποιηθούν για επικύρωση
συμβολαίων δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την αριθ. 45/2014 ΑΟΕ.
Στ) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Γαλέτσα Γεωργίου για πληρωμή ποσού 800,00 € για λήψη αντιγράφων
τίτλων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων από διάφορα Υποθηκοφυλακεία
του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την αριθ. 747/2014 ΑΟΕ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 25-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
‘ΤΣΙΓΚΟΣ’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
προϋπολογισμού 220.226,67 €, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης
αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’,
με ποσοστό έκπτωσης 39,415%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό
στην Κ/ΞΙΑ ‘ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’, που
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 39,415%.
[Ομόφωνα]
4

και αξιολόγησης του επαναληπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου».
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6ο

1371

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2014 απόφασης του
Συμβουλίου της Δ.Κ. Μυτιλήνης για εκμίσθωση
ελαιοκτήματος ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος
Ελβίρας Κατσούλη.

15

7ο

1372

Εξέταση αιτημάτων για διαγραφή προστίμων μέσω
υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (εξ
αναβολής).

16

8ο

Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

1.- Εγκρίνει τα Πρακτικά διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
Επιτροπών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 65.364,42 €
με ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» του Δήμου Λέσβου στην εταιρεία «ΧΑΡΑ
Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
[Ομόφωνα]
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 127/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Μυτιλήνης σχετικά με την ανακοίνωση για εκμίσθωση του ελαιοκτήματος
«Καβαλάδος» ή «Βαβαλάδος» ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ιππείου.
[Ομόφωνα] Απορρίπτει τα αιτήματα για διαγραφή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών από πρόστιμα προς το Δήμο Λέσβου μέσω υπαγωγής στη
ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/14-4-2014), των οφειλετών που περιλαμβάνονται στις υπ’ αριθμ.
59.272/5-8-2014 και 60896/12-8-2014 εισηγήσεις του Προϊστάμενου της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών
και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά
θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 10 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
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6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Σημείωση : Ο κ. Η. Κουνιαρέλλης παρέστη μόνο κατά τη συζήτηση του 7ου και 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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