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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του Τµήµατός µας ασχο-λήθηκε αρκετές φορές µε την κατάσταση

των ∆ηµοσίων Έργων στην περιοχή µας που α-

πό ό,τι γνωρίζουµε είναι ίδια και στις άλλες πε-

ριοχές της χώρας. Μετά από σύσκεψη µε εργο-

ληπτικές και άλλες οργανώσεις των µηχανικών

ερχόµαστε να σας γνωρίσουµε και επισηµάνου-

µε τα εξής: 

Οι εργολήπτες της επαρχίας αδυνατούν να ε-

κτελέσουν τα δηµοπρατούµενα µικρά κυρίως

έργα λόγω των µικρών τιµών. 

Το 2004 εξαγγείλατε ένα τιµολόγιο διαφόρων

εργασιών το οποίο µέχρι σήµερα παραµένει το

ίδιο παρ’ όλο τον ετήσιο πληθωρισµό. Αυτό απο-

τελεί παγκόσµια πρωτοτυπία. Το ίδιο το κράτος

να αποδέχεται τον όποιο πληθωρισµό εξάγουν

οι υπηρεσίες του και να εθελοτυφλεί και να α-

φήνει ανέπαφα τα τιµολόγια του 2004. Ένα άλλο,

κύριε Υπουργέ, που αφίσταται της χρηστής διοί-

κησης είναι το εξής: Συµβάσεις έργων που υπε-

γράφησαν το 2004 ή το 2005 έχουν µία σεβαστή

αναθεώρηση σε διάφορες

εργασίες και µάλιστα στα α-

σφαλτικά της τάξης άνω του

30%. Και όµως δηµοπρατή-

σεις που γίνονται σήµερα γί-

νονται µε τα τιµολόγια του

2004. ∆ηλ. στα ασφαλτικά,

π.χ., οι νέοι ανάδοχοι έχουν τιµές µικρότερες κα-

τά 30% τουλάχιστον από τις τιµές άλλων εργο-

λαβιών του 2004 ή του 2005 που έχουν αναθεω-

ρήσεις. Είναι απορίας άξιον πώς επιτρέπονται να

υπάρχουν τέτοιες ανισότητες. Η λογική της χρη-

στής διοίκησης επιβάλλει ισότητα. Και ισότητα

θα υπάρξει αν στις τιµές των νεοδηµοπρατούµε-

νων έργων ενταχθούν ο πληθωρισµός και οι µέ-

χρι σήµερα αναθεωρήσεις. Στα ενιαία τιµολόγια

υπάρχουν τιµές τουλάχιστον 20% κάτω από τις

τιµές της αγοράς. Πώς ο ανάδοχος, π.χ., θα κατα-

σκευάσει µπετόν µε (π.χ. C16) 64 ευρώ συµπερι-

λαµβανοµένων και των ξυλοτύπων στην οδοποι-

ία, όταν όλα τα παρασκευαστήρια το πουλάνε 65

ευρώ; Οι ξυλότυποι είναι δώρο του αναδόχου

προς την πολιτεία; 

Οι εργολάβοι της επαρχίας απασχολούµενοι

µε µικρά έργα των Νοµαρχιών και των ∆ήµων

δεν έχουν καµιά δυνατότητα µε τα υπάρχοντα

τιµολόγια να εκτελέσουν σωστό ποιοτικά έργο.

Και τούτο διότι πρέπει να γίνουν δωρητές προς

το δηµόσιο, αφού τα τιµολόγια του ∆ηµοσίου εί-

ναι αρκετά κάτω από τα αντίστοιχα της αγοράς.

Πώς είναι δυνατόν να έχει την ίδια τιµή, π.χ., σκυ-

ροδέµατος ο ανάδοχος µεγάλων έργων µε τα

χιλιάδες κυβικά µπετόν µε τον εργολάβο που

θα κληθεί να κατασκευάσει σε κάποιο αποµα-

κρυσµένο και δυσπρόσιτο σηµείο της υπαίθρου

µερικές δεκάδες κυβικά µπετόν; Ο πρώτος έχει

τη δυνατότητα λόγω του µεγέθους της εργα-

σίας του να εγκαταστήσει παρασκευαστήρια λα-

τοµεία και να αξιοποιήσει επαρκώς το προσωπι-

κό του. Ο δεύτερος πριν ξεκινήσει έχει πληρώ-

σει από την τσέπη του µε τις τιµές αυτές. Εκδώ-

σατε τις υπ’ αριθµ. 25 και 33/2004 εγκυκλίους

που όµως κανένα πρακτικό αποτέλεσµα δεν έ-

φεραν. Η λύση είναι να θεσπι-

σθούν άλλα τιµολόγια για έρ-

γα, π.χ., µέχρι 300.000 ευρώ

και άλλα για τα µεγαλύτερα.

∆ηµοπρατούν οι Νοµ. Αυτοδι-

οικήσεις και ουδείς εµφανίζε-

ται χωρίς να έχει κηρυχθεί α-

περγία. Και όταν κάποιος παρουσιασθεί είναι α-

πό µεγάλη ανάγκη να συντηρήσει προσωρινά το

προσωπικό του ή τον µηχανικό εξοπλισµό του,

αναµένοντας κάτι καλύτερο που όµως δεν φαί-

νεται. 

Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα λυθούν τα αναφε-

ρόµενα πιο πάνω θέµατα. Με το να χάσουν το

σπίτι τους οι εργολάβοι ή µε το να πάνε φυλακή;

Και η ποιότητα των έργων πώς θα εξασφαλι-

σθεί; Εµείς εδώ ζούµε δίπλα στον καταστραφέ-

ντα νέο δρόµο Παραδείσια - Τσακώνα. Κατα-

σκευάστηκε µε το απίστευτο ποσοστό έκπτω-

σης 72,5%. Αποτέλεσµα: Καλείται η πολιτεία να

διαθέσει 115.000.000 ευρώ για την επανακατα-

σκευή του. Πολλάκις έχουµε διερωτηθεί ποιος

την πληρώνει τελευταίος, ο εργολάβος

ή η πολιτεία αποδεχόµενη τέτοιες εκ-

πτώσεις ή τέτοια τιµολόγια σήµερα. 

Ευελπιστούµε, κ. Υπουργέ, ότι η ιστο-

ρία σας, οι γνώσεις σας στο αντικείµενο

θα σας κάνουν να ασχοληθείτε προσω-

πικά και να δώσετε λύσεις στα καυτά αυ-

τά προβλήµατα. Η πολιτεία θα πρέπει να εξετά-

σει τα πραγµατικά κόστη, τις πραγµατικές τιµές

αγοράς και θα πρέπει τα τιµολόγια να αφήνουν

και ένα µικρό κέρδος για την επιβίωση του απα-

ραίτητου εργολαβικού δυναµικού κυρίως της ε-

παρχίας. ∆εν πρέπει να παρασύρεται η πολιτεία

από αλόγιστες εκπτώσεις, από απελπισµένους

ή αφερέγγυους εργολήπτες, µειώνοντας συνε-

χώς τις τιµές, διότι ο λαός µας πολύ σωστά λέει

«το φθηνό κρέας τα σκυλιά το τρώνε». 
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Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Πελοποννήσου Θεοδόσιος
Μαρλαντής απέστειλε προς τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο
Σουφλιά την ακόλουθη επιστολή: 

Οι εργολήπτες της επαρχίας ασφυκτιούν

Αντικαταστάσεις µελών 
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Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη
την µε αριθµ. πρωτ. 1032/06 αίτηση παραίτη-
σης του Γιαξόγλου Γεώργιου Αρχιτέκτονα Μη-
χανικού από Πρόεδρος και µέλος της Ν. Ε Λα-
κωνίας και την µε αριθµ. πρωτ. 902/06 αίτηση
παραίτησης της Μπουλούµπαση Αγγελικής α-
πό µέλος της Ν.Ε. ν. Λακωνίας, ανακήρυξε ως
µέλη της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Πε-
λοποννήσου στο ν. Λακωνίας στη θέση των
παραπάνω παραιτηθέντων τους: 
Παπαδάκο  ∆ηµήτριο Π. Μ και Αγρ-Τ. Μ και

Κοκκονό  Κωνσταντίνο Π.Μ. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΚΚ  &&  ∆∆  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας
έχοντας υπόψη την από 2.6.06 αίτηση παραίτη-
σης του Βαγγέλη Μπεκερτζή από µέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος, προχώ-
ρησε στην αντικατάστασή του µε τον συν. Σα-
µαρά  Γιάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, που είναι
ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας του ι-
δίου συνδυασµού, µε τον οποίο εκλέχτηκε ο
παραιτηθείς συν. Β. Μπεκερτζής. 

Τα τιµολόγια παραµένουν 
χαµηλά από το 2004 



Τ ο ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου ανέλαβε µε ιδιαίτε-ρη χαρά την ευθύνη της έκδοσης του βιβλί-
ου του Αρχιτέκτονα, ερευνητή Μιχάλη  Η.  Αρά-
πογλου, γιατί η ενθάρρυνση για δηµιουργία
και η ενίσχυση κάθε αξιόλογης έκφρασης του
πνεύµατος, αποτελούν χρέος για όλους µας. 
Το βιβλίο πραγµατεύεται την εγκατοίκηση

του αγροτικού χώρου, τη δηµιουργία των οικι-
σµών και των χωριών, τη δοµή τους, την αισθη-
τική του κατοικηµένου και µη τόπου, τις τοπι-
κές κοινωνίες, τις σχέσεις τους, την εξέλιξή
τους, τα οποία προσεγγίζονται ανθρωπογεω-
γραφικά. 
Ο συγγραφέας, µε περίσσεια αγάπης για

τον τόπο µας, περιηγήθηκε τον αγροτικό χώρο
της Ηπείρου, διερεύνησε πλήθος φανερών και
µη στοιχείων γι’ αυτόν και εµπλούτισε το υλικό
της πρωτογενούς έρευνας µε πληροφορίες
που αντλήθηκαν από πολλές και ετεροειδείς
πηγές. Στην ερευνητική διαδικασία, η αρχιτε-
κτονική και οικιστική τέχνη αναλαµβάνει µια ι-
διάζουσα αποστολή και λειτουργεί ως εξαιρε-
τικός ιχνηλάτης της ανθρωπογεωγραφίας, α-
ναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες σχέσεις που πά-
ντοτε αναπτύσσει ο άνθρωπος µε το χώρο και
τον περίγυρό του. 
Σε µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκδήλωση στο

συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Du Lac»,
µε την παρουσία των αρχών της περιοχής, πο-
λιτικών, ανθρώπων των γραµµάτων και τεχνών
αλλά και απλών πολιτών και πολλών συνα-
δέλφων, το Τµήµα παρέδωσε µε ικανοποίηση
την έκδοση σε όσους νοιάζονται για τον γενέ-
θλιο τόπο µας, στις επερχόµενες γενιές, µε
την ελπίδα να αποτελέσει ένα πολύτιµο εργα-
λείο για την ανάγνωση και την κατανόηση του

χώρου, αλλά και για τη βαθύτερη και αντικει-
µενικότερη αντίληψη του κάθε χώρου ξεχωρι-
στά. 
Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου

µερικά αντίτυπα διατέθηκαν για τους σκοπούς
της ΕΛΕΠΑΠ. 
Ο πρόεδρος του Τµήµατος, Γιώργος  Παπα-

διώτης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκοµέ-
νους τόνισε µεταξύ των άλλων ότι «η καταχώ-
ριση της εκδήλωσης στον τοπικό έντυπο Τύπο
έγινε στο κεφάλαιο “πολιτισµός”. Νιώσαµε ιδι-
αίτερη χαρά και ικανοποίηση γι’ αυτό, αφού, ό-
ταν αποφασίσαµε να αναλάβουµε την ευθύνη
της έκδοσης του βιβλίου του Μιχάλη, η σκέψη
µας, η επιδίωξή µας, η ψυχή µας, ήταν να υπη-
ρετήσουµε µε τις όποιες δυνάµεις µας τον πο-
λιτισµό, ως υπέρτατη αξία της ζωής.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ποτέ δεν

περιορίστηκε στα θεσµοθετηµένα όρια της α-
ποστολής του ως επιστηµονικός τεχνικός σύµ-
βουλος του Κράτους. Σταθερά και µε συνέπεια,
επιδιώκουµε να διευρύνουµε διαρκώς το ρόλο
µας.
Αναλάβαµε την ευθύνη της έκδοσης του βι-

βλίου του Μιχάλη Αράπογλου, γιατί, εκτός από
τα παραπάνω, η εργασία παρουσιάζει εξαιρετι-
κό ενδιαφέρον, προσεγγίζει την αρχιτεκτονική
και οικιστική τέχνη από µια διαφορετική οπτική
γωνία και αναδεικνύει την ταυτότητα του τόπου
µας».

Οι  οµιλητές  στην  εκδήλωση

Χρήστος  Μασσαλάς,  Καθηγητής, Πρόεδρος
∆.Ε. Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, Πρόε-
δρος Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (τ. Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαν-

νίνων), 
Βασίλης  Νιτσιάκος, Καθηγη-

τής Κοινωνικής Λαογραφίας
του Τµήµατος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας Πανεπιστηµίου Ιω-
αννίνων, και 
Φιλήµων  Καραµήτσος,  ∆η-

µοσιογράφος. 
Με τον δικό της τρόπο η Άν-

να  ∆ερέκα, Ποιήτρια - ∆ηµο-
σιογράφος, παρουσίασε το
συγγραφέα του βιβλίου και τη
διαδροµή του. 
Ο «νεοηπειρώτης» Μιχάλης

Αράπογλου, όπως χαρακτηρί-
στηκε από τον πρώην πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
Χρήστο Μασσαλά, έκλεισε την
εκδήλωση πολύ ευχάριστα και

µε αρκετή δόση χιούµορ, µιλώντας για διάφο-
ρα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρ-
κεια της έρευνας στην ύπαιθρο, για να συλλέ-
ξει το υλικό του βιβλίου. 
Την εκδήλωση συντόνισε µε επιτυχία ο δη-

µοσιογράφος - εκδότης Στέφανος  Ντόβας.  

Συγκρότηση Ο. Ε. 
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Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και ∆υ-
τικής Θεσσαλίας µε την απόφαση Νο 243

αναθέτει σε οµάδα επιστηµόνων τη µελέτη
«Ψηφιοποίηση  χαρτών  του  συνόλου  των  πόλε-
ων  και  οικισµών  του  Ν.  Τρικάλων  και  καταγραφή
των  πολεοδοµικών  δεδοµένων».  
Την Οµάδα συγκροτούν οι: Κοροµπλή Μαρία,

Αρχιτέκτων Μηχανικός Λαφαζάνη Στυλιανή, Αρ-
χιτέκτων Μηχανικός Λύχος Νίκος, Πολιτικός
Μηχανικός Παπαστεργίου Μαρία, Πολιτικός Μη-
χανικός.
Χρόνος παράδοσης: 31.10.2006.



Ψ ήφισµα κατά της σχεδιαζόµενης εγκατάστα-
σης δεξαµενών καυσίµων στη λιµνοθάλασ-

σα «Βάσοβα» ανατολικά της Καβάλας εξέδωσε
η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδο-
νίας, το οποίο απέστειλε ο Πρόεδρος του Τµή-
µατος Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης στον Πρόεδρο
της Κυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο  Καραµανλή,
στον Αρχηγό Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γε-

ώργιο  Παπανδρέου, στους Αρχηγούς κοµµάτων
της Βουλής των Ελλήνων κυρία Αλέκα  Παπαρή-
γα και κ. Αλέξανδρο  Αλαβάνο, στους υπουργούς
ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γεώργιο  Σουφλιά, Ανάπτυξης κ. ∆η-
µήτριο  Σιούφα, Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη
Κεφαλογιάννη  και Μακεδονίας-Θράκης κ. Γεώρ-
γιο  Καλαντζή,  στον Έλληνα Επίτροπο για το Πε-
ριβάλλον κ. Σταύρο  ∆ήµα και στον Γραµµατέα
Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Μιχάλη  Αγγελόπουλο.  Στο
ψήφισµα τονίζονται τα εξής: 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού

Τµήµατος του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της
4ης/7/2006 µετά από εισήγηση του Προέδρου,
συζήτησε διεξοδικά την αρνητική εξέλιξη της
σχεδιαζόµενης εγκατάστασης δεξαµενών καυσί-
µων στη λιµνοθάλασσα «Βάσοβα» ανατολικά
της Καβάλας και αποφάσισε τη συµµετοχή της
στο πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο της
13ης/7/2006. 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή διαπιστώνει ότι µετά α-

πό τέσσερα και πλέον χρόνια συνεχών αγώνων
για την αποτροπή της εγκατάστασης αποθηκών
καυσίµων στη Βάσοβα φθάσαµε σε ένα εξαιρετι-
κά κρίσιµο σηµείο, οι Υπουργοί ΠΕΧΩ∆Ε, Εµπορι-
κής Ναυτιλίας, καθώς και ο Υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης, αγνοώντας όλες τις αποφάσεις των υπευ-
θύνων φορέων της περιοχής µας, καθώς και τη
θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κα-
τοίκων της που εκφράζουν την αντίθεσή τους
στην εγκατάσταση των δεξαµενών, προχώρησαν
σε σηµαντικές για τις εταιρείες εγκρίσεις, παρα-
βιάζοντας τόσο την ελληνική όσο και την ευρω-
παϊκή νοµοθεσία για τις προστατευόµενες πε-
ριοχές. 
Αντιλαµβανόµαστε ότι µε τη µεθόδευση που

ακολουθήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε να εξαιρέσει
µία περιοχή 4.000 στρεµµάτων και µία ολόκληρη
λιµνοθάλασσα από το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης -τον µεγαλύτερο και ση-
µαντικότερο υδροβιότοπο της χώρας- θα αλλά-
ξουν και θα στρεβλώσουν δραµατικά τη φυσιο-
γνωµία του Νοµού και είναι πλέον ορατός ο κίν-
δυνος δηµιουργίας τετελεσµένων και µη ανα-

στρέψιµων καταστάσεων, µε την προώθηση της
εγκατάστασης τεραστίου αριθµού δεξαµενών
καυσίµων σε µία περιοχή προστατευόµενη από
διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες (Ραµσάρ), χω-
ρίς να εντάσσονται σε έναν κεντρικό ή περιφε-
ρειακό χωροταξικό σχεδιασµό. 
Με την προωθούµενη δηµιουργία «δάσους»

δεξαµενών καυσίµων κινδυνεύουν να χαθούν ε-

κατοντάδες θέσεις εργασίας των ιχθυοτρόφων
του Συνεταιρισµού λιµνοθαλασσών Νέστου, των
µυδοκαλλιεργητών, των παρακτίων αλιέων και
πλήττεται καίρια ο τουρισµός της Καβάλας, Κε-
ραµωτής και Θάσου, πέραν του εφιαλτικού κιν-
δύνου ενός µεγάλου τεχνολογικού ατυχήµατος
που θα ακυρώσει όλες τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης της περιοχής, 
∆ηλώνουµε  ότι:  
- Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τον

αγώνα µας µε όλα τα νόµιµα µέσα στην πατρίδα
µας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την τελι-

κή δικαίωση. 
- ∆εν θα επιτρέψουµε η ιστορική Καβάλα να

µετατραπεί σε Ελευσίνα και Πέραµα. 
- Θα συµµετάσχουµε στο Πανκαβαλιώτικο

Συλλαλητήριο στις 13 Ιουλίου 2006. 
Καλούµε:
- Τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέµβει

άµεσα για να σταµατήσει το επιχειρούµενο πε-
ριβαλλοντικό, κοινωνικό και οι-
κονοµικό ατόπηµα σε βάρος
της Καβάλας. 

- Την Κυβέρνηση να υιοθετή-
σει το µοντέλο της αειφόρου α-

νάπτυξης που πρότειναν οι υπεύθυνοι Φορείς
του Νοµού µας όπως τα Επιµελητήρια (Τεχνικό,
Εµποροβιοµηχανικό, Γεωτεχνικό, Οικονοµικό), η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι ∆ήµοι, προω-
θώντας επενδύσεις που σέβονται τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. 

- Όλα τα πολιτικά κόµµατα να πάρουν υπεύ-
θυνα θέση και να βοηθήσουν να απαλλαγεί η
Καβάλα από τον εφιάλτη της εγκατάστασης αυ-
τών των επικίνδυνων µονάδων στην περιοχή
της για να µπορέσει να ατενίσει µε αισιοδοξία
το µέλλον της. 
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Πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο για τη Βάσοβα 

Μ ε επιτυχία διοργανώθηκε από το ΤΕΕ -
Τµήµα ∆ωδεκανήσου, στο ξενοδοχείο

«Rodos Ρark», το διήµερο σεµινάριο µε θέµα:
«Σχεδιασµός µε τεχνολογία CΑD». 
Στο σεµινάριο αναπτύχθηκαν οι εξής θεµα-

τικές ενότητες: Νέες δυνατότητες σχεδια-
σµού µε τεχνολογία CΑD. Σχεδιάζοντας µε

το Sketch-up. Ολοκληρωµένο παράδειγµα
σχεδιασµού µε το Revit. Ολοκληρωµένο πα-
ράδειγµα σχεδιασµού µε το Αrchitectural
Desktop. Ολοκληρωµένο παράδειγµα Φωτο-
ρεαλισµού µε το Viz Render. 
Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Αναστ.  Αναστάχας,

Μηχ. Μηχ., Μsc CΑD και Χρόνης  Λουλάκης,
Αρχιτέκτων ΕΜΠ, ειδικός για την εφαρµογή
προγραµµάτων Αutodesk. 
Την οργανωτική επιτροπή απετέλεσαν οι

συνάδελφοι: Σκιαδόπουλος  Κ.-  Κορναρόπου-
λος  Εµ.-  Αναστάχας  Α.

Σχεδιασµός µε
τεχνολογία CΑD
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