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ΑΘΗΝΑ 27 / 02 / 2013
Αρ.Πρωτ.Oικ. 12840 /δ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου διαγωνισµού προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των
40.000 € πλέον Φ.Π.Α.για την ανάθεση του έργου « Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης»
του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΚΑ επί της οδού Αµαλιάδος 17- Αθήνα

Έχοντας υπόψη :
1. To άρθρο 90 του « Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα »,που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005),
2. Την αριθµ.2876/ 7.10.2009 Πρωθυπουργική απόφαση περί « αλλαγής τίτλων
Υπουργείων » ( ΦΕΚ 2234/Β/2009 ),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος » (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94)
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού
και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους », όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄ ), και όπως ισχύει σήµερα,
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων »,
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ 150/Α/2007 ) « Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου »,
7. Το Π.∆. 113/10 περί « ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες » ( ΦΕΚ
194/Α & 209/Α ), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει,
8. Τις διατάξεις του Ν.2518/97 ( ΦΕΚ 164/Α/97 ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις » όπως
αντικαταστάθηκε µε το Ν.3707/08 ( ΦΕΚ209/Α/08 ),
9. Tις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3621/07 ( ΦΕΚ 279/Α/07 ) µε το οποίο έχει
εφαρµογή για το ΥΠΕΚΑ η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 20 του
Ν.2556/97 ( ΦΕΚ 270/Α/97), όπως αντικαταστάθηκε µε την διάταξη της
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παρ.12 του άρθρου 21 του Ν.3144/03 ( ΦΕΚ 111/Α/03) µε την οποία
επιτρέπεται η ανάθεση µε σύµβαση έργου, η εκτέλεση του έργου της φύλαξης
των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και της καθαριότητας αυτών.
10. Το άρθρο 68 «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του Ν.
3863/10 ( ΦΕΚ 115/Α΄/2010 ),
11. Το άρθρο τέταρτο περί « αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης »
του Ν.3845/10 (ΦΕΚ 65/Α/ 6.5.10),
12. Την αριθµ.35130/739/9-8-10 απόφαση περί « Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων »,
13. Την αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-98 απόφαση « περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες
(ΦΕΚ 431/Β/98 ) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.2/29097/0026/02
απόφαση (ΦΕΚ684/Β/02 ),
14. Τις διατάξεις του Ν.4046/12 ( ΦΕΚ 28/Α/12) « Έγκριση των Σχεδίων
Συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας.
15. Την πράξη 6 της 28-2-2012 του Υπ. Συµβουλίου « περί Ρύθµιση θεµάτων για
την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 ( ΦΕΚ 38/Α/12 ).
16. Την αριθ. 57949/4-12-12 ( ΦΕΚ 3231/Β΄) απόφαση, περί εξουσιοδότησης
υπογραφής « Με εντολή Υπουργού » του Υπουργού και « Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού » του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς
καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆/νσεων, ∆ιευθύνσεων,
Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.
17. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » ΦΕΚ 112/Α΄/10,
18. Τις διατάξεις του Ν.3943/31-3-11 άρθρο 30 περί « σύστασης Γεν. ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών »
19. Tις διατάξεις του άρθρου 26 « περί Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ226/Α/11),
20. Τις διατάξεις του Ν.4013/11( ΦΕΚ 204/Α/11) και ειδικότερα το άρθρο 4
παρ.3 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν.4072/12 ( ΦΕΚ 86/Α/12) σε
συνδυασµό µε το Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, περί « Κράτηση
0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο ν.4013/11 για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων »,
21. Το γεγονός ότι το υπαλληλικό προσωπικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. δεν επαρκεί για
την Φύλαξη του κεντρικού κτιρίου του,
22. Την αριθ.πρωτ.οικ. 56251/δ/14-11-2012 απόφαση της ∆/νσης Οικονοµικού
περί «Ορισµού επιτροπής για διεξαγωγή διαγωνισµών, παρακολούθηση,
παραλαβή προµηθειών και υπηρεσιών »
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23. Την αριθµ. πρωτ. 8874/A/11-2-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 20405 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωµής της
Υ∆Ε/ΥΠΕΚΑ, από τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισµού του Ε.Φ.
31-110, ΚΑΕ 0873, Οικονοµικού έτους 2013
24. Το γεγονός ότι ο ανοιχτός διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου « Παροχή
Υπηρεσιών Φύλαξης » ∆ιακήρυξη 1/2012 για το έτος 2013 δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού µέχρι του ποσού 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
23%, για την ανάθεση του έργου « Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης » του κεντρικού
κτιρίου του ΥΠΕΚΑ επί της οδού Αµαλιάδος 17- Αθήνα.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού κρίνεται αναγκαία µέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διαγωνισµού (διακήρυξη 1/2012 ) για το
έτος 2013 που αφορά Υπηρεσίες Φύλαξης και βρίσκεται σε εξέλιξη (στάδιο
αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών). Συνεπώς η χρονική διάρκεια του έργου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Επισηµαίνουµε ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ανοικτού διαγωνισµού
( αρ.διακήρυξης 1/2012 ), η σχετική σύµβαση για την οποία εκδόθηκε η
παρούσα απόφαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης
από τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε ενιαίο φάκελο τις προσφορές
τους, στη ∆/νση Οικονοµικού του ΥΠΕΚΑ στο κτίριο επί της οδού Πανόρµου 2 ( 1ος
όροφος ) µέχρι τις 01 / 03 / 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 π.µ.
Η Οικονοµική προσφορά να αναφέρει το µηνιαίο τίµηµα.
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει σε χωριστό κεφάλαιο να
περιλαµβάνουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ.1 του Ν.3863/10 ( ΦΕΚ
115/Α/15-7-10).
Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα
και µετά από βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής για την καλή εκτέλεση
των εργασιών φύλαξης.
Κατά την πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
8% σύµφωνα µε το Ν.2198/94 και λοιπές κρατήσεις 3,328%. Επίσης ο ανάδοχος
επιβαρύνεται µε κράτηση 0,10% κατά την πρώτη πληρωµή, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Οι υπηρεσίες θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις συνηµµένες Τεχνικές
Προδιαγραφές ( Παράρτηµα ).
Η σχετική σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
Π.∆..118/07.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισµού ΚΑΕ 0873
του Ε.Φ. 31-110 ,του οικονοµικού έτους 2013
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών,
συγκροτήθηκε µε την αρ.πρωτ. 56251/δ/14-11-2012 απόφαση της ∆/νσης
Οικονοµικού και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ:
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Τακτικά Μέλη
1.Αντωνοπούλου Γιαννουλάκη-Αικατερίνη, ΠΕ Πολ.Μηχ. µε Α΄ βαθµό, στη ∆/νση
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ( Πρόεδρος )
2.∆ηµητρακοπούλου Ειρήνη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων µε ∆΄ βαθµό, στη ∆ΟΚΚ
3.Γκόλφος Ιωάννης, ΤΕ ∆ιοικ.- Λογιστικών µε Γ΄ βαθµό, στη ∆/νση Νοµοθετικού
4.Τσαπάρα Μαρίνα, ∆Ε ∆ιοκητικών µε ∆΄ βαθµό, στη ∆/νση ∆ιοικητικού
5.Καλάκος Θεόδωρος, ∆Ε ∆ιοικητικών µε ∆΄ βαθµό, στη ∆/νση Τοπογρ. Εφαρµογών
Αναπληρωµατικά Μέλη
1.∆ιαµαντή Βασιλική, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε Γ΄ βαθµό, στη ∆/νση ΕΑΡΘ
( Αναπλ. Πρόεδρος )
2.Καπνιστού Μαρία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ, µε ∆΄ βαθµό, στη ∆/νση ∆ΕΕΑΠ.
3. Καραγιώργος Απόστολος, ∆Ε ∆ιοικητικών µε ∆΄ βαθµό στη ∆/νση ΕΑΡΘ
4.Βλαχάβα Μαρία, ∆Ε ∆ιοικητικών µε ∆΄βαθµό , στη ∆/νση Νοµοθετικού Έργου
5.Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη, ∆Ε ∆ιοικητικών µε ∆΄ βαθµό, στη ∆/νση
Νοµοθετικού Έργου

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνηµµένα
Τεχνικές Προδιαγραφές
( Παράρτηµα )

Α. ΣΚΛΗΡΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. Γεν. ∆/ντριας Οικον. Υπηρεσιών
2. Μέλη της Επιτροπής ( τακτικά & αναπληρωµατικά )
της παρούσας απόφασης
Εσωτ.∆ιανοµή
Τµ. ∆ιοικητικής Μέριµνας ( 3)
Χρ. Αρχείο
Μ. Κουκουράκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης από τον ανάδοχο, θα γίνεται σύµφωνα µε τις
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών φύλαξης οι οποίες και θα
τον δεσµεύουν.
2. Ο ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπηρεσίας και δηλώνει ότι συνέταξε την προσφορά του, αφού προέβη σε
αυτοψία του προς φύλαξη χώρου.
3. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος και αποκλειστικά
υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµίες που προξένησε ο ίδιος ή το
προσωπικό του κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης.
4. Να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή
αστυνοµικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων για
όλο το απασχολούµενο προσωπικό στην ανατιθέµενη υπηρεσία και είναι
αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα
που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του.
5. Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλ. καταβολή των νόµιµων
αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεποµένων από την ΣΣΕ όπως ισχύει, τήρηση του νόµιµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων κ.λ.π Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του
ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρέχονται καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο στο κτίριο ως εξής:

ΚΤΙΡΙΟ – Ο∆ΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ
07:00 - 15: 00
( άτοµα )

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ
15:00 – 23:00
( άτοµα )

ΒΡΑ∆ΙΝΗ
ΒΑΡ∆ΙΑ
23:00- 7:00
( άτοµα )

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΑΚΩΝ
( άτοµα )

Α) ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 17

2

1

1

4

1

1

3

Β) ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 17

1
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7. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό που θα απασχολείται
θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης της υπηρεσίας. Ειδικότερα η υπηρεσία
έχει το δικαίωµα να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο, απόσπασµα Ποινικού
Μητρώου του εργαζόµενου ή αντικατάσταση αυτού.
8. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκτός από
την κατά νόµο άδεια εργασίας, ήθος και σωστό τρόπο συµπεριφοράς. Είναι
επιθυµητή η γνώση θεµάτων που έχουν σχέση µε πυρασφάλεια, πυρόσβεση,
αντιµετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή νερού, παροχή
πρώτων βοηθειών κλπ. ,
9. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Θα είναι ειδική στολή και ενδείξεις για τα
καθήκοντα που εκτελεί.
10. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός
προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται
µόνο από προσωπικό που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη φύλαξη του χώρου.
11. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: Οι φύλακες που θα διατεθούν, πρέπει να
ελέγχουν και να καταγράφουν σε ειδικό βιβλίο τα στοιχεία και την ώρα
εισόδου – εξόδου των πολιτών στο κτίριο. Επίσης θα παρακολουθούν από το
υπάρχον κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.
12. Οι φύλακες θα πρέπει να είναι έµπειροι. Απαραίτητη η συνεχής εποπτεία
αυτών από την εταιρεία µε ειδικευµένους επόπτες µε την ανάλογη
προϋπηρεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει βιογραφικό σηµείωµα του
επόπτη του έργου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τους φρουρούς ασφαλείας
µε συχνούς ελέγχους.
13. Το προσωπικό ασφαλείας να είναι εφοδιασµένο µε σύγχρονο επικοινωνιακό
εξοπλισµό. Είναι επιθυµητό το προσωπικό να είναι εφοδιασµένο µε κινητό
τηλέφωνο που θα παρέχεται από την εταιρεία. Θα πρέπει να είναι πάντα σε
συνεχή επικοινωνία µε το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας για την επίλυση
κάθε προβλήµατος.
14. Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η εφαρµογή µέτρων ασφαλείας, θα πρέπει να
στηρίζεται στις πιο αυστηρές ∆ιεθνείς προδιαγραφές και να λειτουργεί στα
πλαίσια της Ελληνικής Νοµοθεσίας έχοντας άδεια λειτουργίας ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας του κλάδου Ασφάλειας και τάξης.
15. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/97) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Κατά τον χρόνο εργασίας τους να φέρουν υποχρεωτικά την
καθορισµένη στολή και σχετικό εξοπλισµό της εταιρείας.
• Ένα (1) άτοµο τουλάχιστον να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα (για την
πρωινή βάρδια ).
∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. ∆ιατιθέµενα συστήµατα ελέγχου: Το Υπουργείο διαθέτει συστήµατα
ελέγχου τα οποία υποχρεούται το προσωπικό του Αναδόχου να µάθει να
χειρίζεται (κάµερες κ.λ.π)
2. ∆ιατιθέµενο σύστηµα πυρόσβεσης: Το Υπουργείο διαθέτει σύστηµα
πυρόσβεσης στον χειρισµό του οποίου το προσωπικό του αναδόχου θα
πρέπει να είναι ενήµερο και εκπαιδευµένο.
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