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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας 
ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 
LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & 
COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 
τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με : 
 

1. Τον Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005). 

2. Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί 
προμηθειών των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των 
τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996. 

3. Το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – 
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, 
προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων 
εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07). 

4. Το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων". 

5. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95). 

6. Την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 
7. Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005». 

8. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010. 
9. Υπ. αριθμ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 εγκριτική απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 
10. Την υπ. αρ. 20/30-11-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης υλοποίησης του 

έργου με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP . 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Καβάλα 23/2/2012
Αρ. πρωτ. 172 
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11. Την από 27/1/2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος, η οποία ενέκρινε 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Καθώς επίσης και: 

1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013 

2. Την εγκεκριμένη από την Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» πρόταση (APPLICATION FORM) με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS 
A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και 
ακρωνύμιο EMPLOCOMP  

3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (SUBSIDY CONTRACT) του έργου No<Β1.31.05>14.3.2011. 
 
 
Πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 24/2/2012 ημέρα Παρασκευή ως και τις 9/32012 ημέρα 
Παρασκευή στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας  στον 1ο όροφο του 
κτιρίου. 
 
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες πρόσφορες. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική 
προσφορά. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και κατά προτίμηση εμπειρία σε 
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας ή σε προηγούμενα έργα στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG IIIA.  
 
Περισσότερες  πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι  από τα γραφεία του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας  (τηλ. 2510222942) 
 
 

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ΔΡΑΣΗ 1.2_‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ’ στα πλαίσια του έργου με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR 
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP το 
οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην 
σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No<Β1.31.05>14.3.2011.  
 
Το συνολικό έργο και η δράση συγκεκριμένα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2012 σύμφωνα με 
την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. 
 
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 
ευρώ (7.000,00€) μαζί με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 9559. 
 
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, σύμφωνα με:   
 
 Τον Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005). 

 Την με αριθμό 333/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρμοστέες διατάξεις επί προμηθειών 
των Επιμελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των τελευταίων στη διάταξη 
του άρθρου 38 του ΠΔ 394/1996. 

 Το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – 
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, 
προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν 
γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A΄/07). 
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 Το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων". 

 Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95). 

 Την υπ΄ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. 
 Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005». 

 Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010. 
 Υπ. αριθμ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 εγκριτική απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

 Τις υπ. αρ. 20/30-11-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης υλοποίησης του έργου 
με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & 
COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP . 

 Την από 27/12012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία ενέκρινε τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 
Καθώς επίσης και: 
 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 
 Την εγκεκριμένη από την Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2007-2013» πρόταση (APPLICATION FORM) με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR 
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP  

 Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (SUBSIDY CONTRACT) του έργου No<Β1.31.05>14.3.2011. 
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», τον γλωσσικό περιορισμό που προκύπτει καθώς 
επίσημη γλώσσα της είναι η Αγγλική ενώ ταυτόχρονα μέλη του εταιρικού σχήματος προέρχονται από 
την Βουλγαρία, ότι τέτοιου τύπου  εταιρικά σχήματα καταστούν αναγκαίο τον προσεγμένο συντονισμό 
και διαχείριση και το γεγονός ότι τόσο τα έντυπα του έργου όσο και οι διαδικασίες (όπως για 
παράδειγμα αυτή της επαλήθευσης δαπανών) είναι εντελώς νέα στις υπηρεσίες των επιμελητηρίων ως 
έχουν σήμερα, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία αντίστοιχων έργων για τους περισσότερους 
εταίρους το έργου, προκύπτει ανάγκη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την διασφάλιση της ορθής 
υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια.  
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ’ 

 
Οι ανάγκες τεχνικής υποστήριξης του έργου με τίτλο LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR 
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS και ακρωνύμιο EMPLOCOMP 
αφορούν στα παρακάτω : 
 

1. Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της ΟΔΕ (Ομάδα Διοίκησης Έργου) του 
φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των επί μέρους δράσεων του έργου  

2. Διαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΟΔΕ και του συστήματος 
παρακολούθησης του έργου 

3. Καθοδήγηση και υποστήριξη της ΟΔΕ στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη 
συνεργασία με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και 
κατάρτιση των μελών της σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό που διέπει τις Ευρωπαϊκές 
Εδαφικές Συνεργασίες και ειδικά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» 

ΑΔΑ: ΒΟΖΖ46ΨΧΛΨ-2ΤΔ



 
4. Καθοδήγηση  και υποστήριξη της ΟΔΕ στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην ορθή 

προβολή & δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5. Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στον Leader (CCI Blagoevgrad) και στους φορείς 
που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του έργου (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής 
Μακεδονίας, Agency for Economic Development-Bansko και Association of Enterpreneurs Gotse 
Delchev, Sandanski 2006)  

6. Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στην Διαχειριστική αρχή και κάθε άλλη αρμόδια 
αρχή (τήρηση φακέλων, μηνιαία – τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης, αναμορφώσεις, 
τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ.)  

7. Διαμόρφωση εντύπων (υποδειγμάτων) έναρξης – παρακολούθησης – υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης καθώς και επιμέλεια της χρήσης τους, ως υποχρέωση του φορέα προς τους 
αναδόχους των επιμέρους δράσεων του έργου 

8. Εκπροσώπηση του φορέα όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο στην Κ.Τ.Γ. ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και σε κάθε αρμόδια αρχή καθώς και στους εταίρους  

9. Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, τη ροή της στη βάση του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, την διοργάνωση των συναντήσεων του εταιρικού σχήματος όπως 
προβλέπεται στο έργο και την συμμετοχή στις συναντήσεις  

10. Χρονικός Προγραμματισμός και Οργάνωση των επί μέρους δράσεων που θα υλοποιήσει o 
φορέας 

11. Σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση 
χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

12. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του έργου  

 
 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ –
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ’ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΚΟΣΤΟΣ (€) 
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   7.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.691,057 
  ΦΠΑ 1.308.943 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
7.000,00 

 
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 
1. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο με 

αυτό της παρούσας, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι του φορέα, για το σύνολο των 
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

2. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και 
άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του 
φορέα  

3. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, 
σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος 
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4. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης 

της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο 
σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με δαπάνες του 
φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να 
συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. ‘Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται ελεύθερα 

5. Ο τεχνικός σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 
εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα (πλην των υπάλληλων 
του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα 

6. Ο τεχνικός σύμβουλος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπάλληλων του, συμβούλων ή 
αντιπρόσωπων ή προστεθέντων αυτού, συμπεριλαμβανόμενου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή  κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 
υποχρεώσεις 

7. Ο φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον 
εξοπλισμό ή στους υπάλληλους του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

8. Ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με τον φορέα, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς 
στην λίστα συνεργατών 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στην σύμβαση του 
με τον φορέα  

  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ζαφείρης Μυστακίδης 

ΑΔΑ: ΒΟΖΖ46ΨΧΛΨ-2ΤΔ


