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Α.Π.: 2657

Τηλ.: 2313321728, 2313321700
Fax: 2313 321 701
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Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Ευριδίκη Μπουκουβάλα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση
γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010614 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

2. Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18?12?2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην
Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010614 (Κωδ. Απόφασης:3977)
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4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύει,

5. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των
εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

6. Την υπ' αριθ. 3014/2-6-2017 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» βάσει γραπτής
διαδικασίας,, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας,

7. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/C262/01,

8. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C198/01 με θέμα «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία

9. Το υπ' αριθμ. 115970/ΕΥΚΕ203/13-11-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και
RIS3»,

10. Το υπ' αριθμ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13-5-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις και
Δημόσια Χρηματοδότηση Ερευνητικών Οργανισμών – Ερευνητικών Υποδομών»,

11. Το υπ΄αριθμ. 65892/ΕΥΚΕ5808/13-6-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Αίτημα ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ για
προκαταρκτικό έλεγχο πρόσκλησης "Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας"»

12. Την με αρ.πρωτ. 3297/20-6-2017 (Κωδικός: 060.1a) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας»,

13. Την με αρ. πρωτ. 1458/22-9-2017 (ΕΥΔ 4763/27-9-2017) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και
ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον οριστικό πίνακα κατάταξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,

15. Την με αρ. πρωτ. 468/2-2-2018 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική Μακεδονία».

16. Την υπ'αρ. 756/20-2-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης στο ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΔΚ7ΛΛ-ΓΓΔ)

17. Το υπ' αρ. 1000/18557/17-4-2019 (αρ. εισ. ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ: 2264/17-4-2019) έγγραφο του Δικαιούχου ΕΛΓΟ - Δήμητρα, με το οποίο
στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της παρούσας τροποποίησης

18. Την υπ'αρ. 2528/8-5-2019 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, για τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης
ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον αριθμό των υποέργων της

Αποφασίζει
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την τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση
γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5010614

2.Δικαιούχος:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ)

3.Κωδικός Δικαιούχου:

613142127

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού που περιλαμβάνει: 1. Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας συνδεδεμένο με σύστημα
υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης 2. Θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) 3. Συσκευή
ηλεκτροφόρησης παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων (PFGE, PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS) 4. Σύστημα ψηφιακής
απεικόνισης, ανάλυσης & επεξεργασίας αποτελεσμάτων από διάφορες πηκτές (Gel Doc XR+ Gel Documentation System) 5.
Φασματοφωτόμετρο 6. Ψυχόμενη φυγόκεντρο με ρότορα για φιαλίδια 15/50ml και ρότορα πλακιδίων 96 βοθρίων 7. Σύστημα απομόνωσης
νουκλεϊνικών οξέων 8. Κάθετο υπερ-καταψύκτη -860C 9. Αυτόματο πολύ-τριχοειδή γενετικό αναλυτή έξι (6) χρωστικών 10. Θερμικό
κυκλοποιητή 96 θέσεων των 0.2ml 11. Βιοαντιδραστήρα 5 L 12. Κλίβανο υγρής αποστείρωσης 13. Δοχείο αποθήκευσης δειγμάτων σε
υγρό άζωτο 14. Καταψύκτη -25?C 15. Επιτραπέζιο επωαστικό ψυχόμενο ανακινητή 16. Δύο συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 17.
Εργαστηριακούς πάγκους Συνημμένα υποβάλλεται η αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, η πράξη
στοχεύει α) στην αναβαθμισμένη παραγωγή νέων αλιευμάτων. Η διάθεση προϊόντων με προστιθέμενη αξία όπως φιλετοποιημένα,
προμαγειρεμένα, καπνιστά και γενικότερα μεταποιημένα προϊόντα σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διάθεση που περιορίζεται κυρίως στο
νωπό προϊόν είναι καινοτόμα. Το βήμα αυτό θα οδηγήσει σε άνοιγμα των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές. Μέσω του αιτούμενου
εξοπλισμού θα γίνει: ? η διερεύνηση για την επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου τυποποιημένης πρώτης ύλης αλλά και του σχήματος
συνολικής διαδικασίας κάπνισης της για την παραγωγή ενός καπνιστού προϊόντος με χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στις
αυξημένες απαιτήσεις του καταναλωτή, ? η παραγωγή του καπνιστού προϊόντος και η ποιοτική αξιολόγησή του, ? η διερεύνηση του
χρόνου συντήρησης του νέου προϊόντος, β) στον έλεγχο των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων Η αξιόπιστη ταυτοποίηση της
νοθείας με την πρόσμιξη γάλακτος διαφορετικής προέλευσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
των κτηνοτρόφων και των μονάδων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τον
αιτούμενο εξοπλισμό θα πραγματοποιεί αναλύσεις σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα, μετά από σύνταξη και υπογραφή
ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας ώστε η αιτούμενη επιχείρηση να μπορεί να ισχυριστεί την προέλευση του γάλακτος (π.χ. από 100%
γίδινο γάλα). Η επιχείρηση θα κάνει χρήση της ένδειξης «με τον έλεγχο των Εργαστηρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι αναλύσεις αυτές θα
προσδώσουν συγκεκριμένη ταυτότητα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές. Τα έξοδα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών θα καλύπτονται από ίδιους πόρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. (συνημμένα
υποβάλλεται αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έγγραφο1). γ) στην πιστοποίηση προέλευσης και των χαρακτηριστικών
του προϊόντος. Η προμήθεια του αιτούμενου εξοπλισμού θα ολοκληρώσει και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες πιστοποίησης της ποιότητας
και της προέλευσης ενός τυριού/ζυμούμενου γαλακτοκομικού προϊόντος. Οι διαδικασίες πιστοποίησης περιλαμβάνουν τον έλεγχο της
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τυριών, τη διερεύνηση της προέλευσης και της ποιότητας των πρώτων υλών, την
ύπαρξη των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς και τον έλεγχο της σήμανσης τους. δ) στην εμπορική παραγωγή
μικροοργανισμών που θα απομονώνονται από παραδοσιακά γιαούρτια/τυριά και νέες πηγές και θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία. Η εμπορική παραγωγή παραδοσιακών καλλιεργειών από το Ινστιτούτο,
είναι πολύ σημαντική γιατί θα ελαχιστοποιήσει τη διακύμανση των χαρακτηριστικών του τυριού κατά τη διάρκεια της ωρίμασης με
αποτέλεσμα να εμφανίζονται σταθερά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος (τυριού).
5. Παραδοτέα πράξης:
Παραδοτέα της πράξης αποτελούν τα εξής όργανα ή/και συστήματα οργάνων εγκατεστημένα και λειτουργικά. • Σύστημα διαδοχικής
φασματομετρίας μάζας συνδεδεμένο με σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης, • Πλατφόρμα θερμικού κυκλοποιητή
πραγματικού χρόνου, • Ηλεκτροφόρηση παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων (PFGE, PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS), • Σύστημα
ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης και επεξεργασίας, • Φασματοφωτόμετρο • Ψυχόμενη φυγόκεντρο, • Ρομποτικό σύστημα απομόνωσης
νουκλεϊνικών οξέων, • Κάθετο υπερκαταψύκτη, • Γενετικό αναλυτή έξι (6) χρωστικών, • Θερμικό κυκλοποιητή 96 θέσεων των 0.2ml, •
Βιοαντιδραστήρα 5 λίτρων, • Επιτραπέζιο επωαστικό ψυχόμενο ανακινητή, • Δοχείο αποθήκευσης δειγμάτων σε υγρό άζωτο, • Καταψύκτη
-25?C, • Κλίβανο υγρής αποστείρωσης, • Δύο συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, • Εργαστηριακός πάγκος Επιτοίχιος Γωνιακός
Εργαστηριακός πάγκος

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO25

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που
εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις
ερευνητικών κέντρων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

12,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 25/09/2018.
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8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η31/12/2021.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 25/09/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
επικαιροποιείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης και ο αριθμός των υποέργων της.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ

465.000,00

465.000,00

ii. ΦΠΑ

111.600,00

0,00

576.600,00

465.000,00

576.600,00

465.000,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1. Άμεσες δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

576.600,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

576.600,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 465.000,00 €
12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 111.600,00 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί
από Συμμετοχή φορέα .

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010614 (Κωδ. Απόφασης:3977)
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ΑΔΑ: ΩΕΓ87ΛΛ-2Ρ3
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 465.000,00 €
Ηδημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0081

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)
2018ΕΠ00810015

--

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

465.000,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 465.000,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της
αρχικής απόφασης ένταξηςκαι δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010614 (Κωδ. Απόφασης:3977)
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