
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/10-07-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 173/2018 Θέμα: Σύμφωνη  γνώμη  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής 

δουλείας  διόδου  και  διέλευσης  αγωγού  υπέρ  του  ακινήτου 
(αγροτεμαχίου)  με  αριθμό  ΚΑΕΚ  190432306007/0/0  του 
Δήμου  σε  βάρος  του  ομόρου  ακινήτου  με  αριθμό  ΚΑΕΚ 
190432306009/0/0  στα  πλαίσια  της  μελέτης  “Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης’’

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  2804/06-07-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τριανταφύλλου Αργύριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Λεμονάκη Χρυσούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  πέντε  θέματα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο να διενεργηθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αφορά την ανάθεση παροχής γνωμοδότησης σχετικά με 
τη δυνατότητα καταγγελίας  σύμβασης  υπαλλήλου και  κρίνεται  αναγκαία  η συζήτηση του στην 
παρούσα συνεδρίαση καθώς το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Το 2ο θέμα αφορά στη δέσμευση ποσού προκειμένου στην πληρωμή ποσού που αφορά στην  2η 

τροποποίηση  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  Υλοποίηση  της  Πράξης  «Κατασκευή 
Εσωτερικών  Δικτύων  Αποχέτευσης,  Αντλιοστασίων  και  Καταθλιπτικών  Αγωγών  των  Οικισμών 
Τριλόφου  και  Καρδίας  του  Δήμου  Θέρμης».  Η  λήψη  απόφασης  κρίνεται  αναγκαία  καθώς 
διαπιστώθηκε  μετά την αποστολή της πρόσκλησης  η παράλειψη  δέσμευσης  λόγω του ότι  είχε 
προηγηθεί αναμόρφωση και αναμενόταν η έγκρισή της από την Α.Δ.Μ.Θ..
Το 3ο αφορά στη σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης 
αγωγού υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 του Δήμου μας σε 
βάρος του ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και κρίνεται αναγκαία η συζήτηση 
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του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορά στην κατασκευή έργου που έχει ενταχθεί σε 
Ε.Π. 
Το 4ο αφορά στη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού 
υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με ΚΑΕΚ 190432303009/0/0 του Δήμου μας σε βάρος του 
ομόρου  ακινήτου  με  αριθμό  ΚΑΕΚ  190432303002/0/0  και  κρίνεται  αναγκαία  η  συζήτηση  του 
θέματος στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορά στην κατασκευή έργου που έχει ενταχθεί σε Ε.Π.
Το 5ο αφορά στην ανάθεση μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων Δ.Δ. Κ. Σχολαρίου. Η αμεσότητα ανάθεσης της μελέτης προκύπτει από την αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσή  της  ώστε  να  κατατεθεί  σε  χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα   σύμφωνα  με  την 
υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

 Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…»  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 6/07/2018 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

η  οποία έχει ως εξής: «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 185/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Θέρμης για τη σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού υπέρ 

του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 του Δήμου μας σε βάρος του 

ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0, το οποίο ανήκει στον Γεράσιμο Μπατσιούλα 

του Αθανασίου (σε ποσοστό 100%), σύμφωνα με τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

σε  συνδυασμό  με  την  νομοθεσία  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  που  λήφθηκε  κατόπιν  της 

παρακάτω με Α.Π. οικ. 10922/27-03-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγησης  γνωμοδότησης της 

ΔΤΥ  Δήμου Θέρμης  «.....Ο Δήμος Θέρμης  έχει  εκπονήσει  μελέτη με  τίτλο “Ύδρευση περιοχής  

επέκτασης οικισμού Θέρμης, Δήμου Θέρμης”. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, το εξωτερικό δίκτυο  

ύδρευσης  σχεδιάστηκε  ώστε  να  επιτευχθεί  η  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων  πόρων,  σε  

συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των  

κατοίκων και των λοιπών καταναλωτών του οικισμού (παλαιού, επέκτασης και εκτός σχεδίου) του  

Δ.Δ. Θέρμης.

Κρίθηκε  αναγκαία  η  αναβάθμιση  των υφιστάμενων  εντός  του Δ.Δ.  Θέρμης  γεωτρήσεων,  

μεταξύ των οποίων και η γεώτρηση που υφίσταται εντός του ακινήτου (αγροτεμάχιο) με ΚΑΕΚ  

190432306007/0/0, ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3435/24-9-2002  

Απόφαση  Νομάρχη  Θεσσαλονίκης  (μεταγράφηκε  με  αριθμό  236  στον  τόμο  286  του  βιβλίου  

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στις 25-9-2003).

Στον  παρακάτω  πίνακα  1,  δίνονται  οι  κορυφές  του  ακινήτου  (αγροτεμάχιο)  με  ΚΑΕΚ  

190432306007/0/0, ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης, συνολικού εμβαδού 2625,62 τμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Α 415689,8766 4491046,4815 42,01
Β 415726,2497 4491025,4217 43,22
Γ 415763,6263 4491003,7068 26,86
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Δ 415741,5506 4491988,4501 11,79
Ε 415729,7571 4490987,8544 40,54
Ζ 415691,8992 4491002,3204 29,50
Η 415672,2934 4491024,3527 28,26

Στο αγροτεμάχιο αυτό, ΚΑΕΚ 190432306007/0/0, έχει κατασκευαστεί γεώτρηση υδρευτικής  

χρήσης  βάση  της  απόφασης  με  αριθμό  30/1837/20-06-2008  της  Ν.Α.Θ.  που  ενέκρινε  τους  

προβλεπόμενους  από  τον  νόμο  περιβαλλοντικούς  όρους  και  χορηγήθηκε  με  την  υπ’  αριθμό  

3253/10-07-2008 άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Δήμου Θέρμης για την  

ανόρυξη  της  παραπάνω γεώτρησης,  η  οποία  τελικά  κατασκευάστηκε  με  βάθος  240 μέτρα  και  

ηλεκτροδοτήθηκε,  σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 29/ΑΘ/1675/13-04-2009 της Πολεοδομίας  

Θεσσαλονίκης και έγγραφο ΔΕΗ.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση, εντάχθηκε στη μελέτη “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού  

Θέρμης, Δήμου Θέρμης” για την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και την αρτιότερη  

κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της ΔΚ Θέρμης. Το έργο της μελέτης έχει κατατεθεί από το  

Δήμο Θέρμης στο πλαίσιο του  ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας '06 -  

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων', Δράση: '6.β.1.1:  

Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος' με τίτλο ‘Υποδομές βελτίωσης  

της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού’.

Η  μελέτη  του  έργου  “Ύδρευση  περιοχής  επέκτασης  οικισμού  Θέρμης,  Δήμου  Θέρμης”  

προβλέπει την σύνδεση της συγκεκριμένης γεώτρησης, με το δίκτυο ύδρευσης που θα διέλθει από  

την παράπλευρη δημοτική οδό.

Η κατασκευή αυτού του τμήματος αγωγού ύδρευσης είναι αναγκαίο να γίνει από το όμορο  

αγροτεμάχιο,  γιατί  το  αγροτεμάχιο  του  Δήμου  Θέρμης  είναι  “τυφλό”,  δεν  έχει  δηλαδή  άλλη  

πρόσβαση στην αντίστοιχη δημοτική οδό.

…..

Η κατασκευή αυτού του τμήματος αγωγού ύδρευσης αποφασίστηκε να γίνει από το όμορο  

αγροτεμάχιο με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0, γιατί όπως προαναφέρθηκε το αγροτεμάχιο του  

Δήμου Θέρμης είναι “τυφλό”, δεν έχει δηλαδή άλλη πρόσβαση στην αντίστοιχη δημοτική οδό. Το  

αγροτεμάχιο  με  αριθμό  ΚΑΕΚ  190432306009/0/0,  ανήκει  σε  ποσοστό  100%  στον  Γεράσιμο  

Μπατσιούλα του Αθανασίου.

Στον  παρακάτω  πίνακα  2,  δίνονται  οι  κορυφές  του  ακινήτου  (αγροτεμάχιο)  με  ΚΑΕΚ  

190432306009/0/0, ιδιοκτησίας του Γεράσιμου Μπατσιούλα του Αθανασίου, συνολικού εμβαδού 

10.000,73 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Θ 415667,8055 4491029,8266 13,41
Ι 415664,4522 4491016,8443 12,98
Κ 415672,5987 4491006,7384 11,51
Λ 415665,1157 4490997,9859 11,81
Μ 415657,3563 4490989,0967 11,11
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Ν 415658,0158 4490978,0154 5,80
Ξ 415662,7269 4490974,6228 90,00
Ο 415735,8364 4490922,1432 140,00
Π 415817,3653 4491035,9317 68,07
Ρ 415763,949 4491078,1195 64,81
Β 415726,2497 4491025,4217 43,22
Γ 415763,6263 4491003,7068 26,86
Δ 415741,5506 4491988,4501 11,79
Ε 415729,7571 4490987,8544 40,54
Ζ 415691,8992 4491002,3204 29,50
Η 415672,2934 4491024,3527 28,26

Προκειμένου  το  ακίνητο  του  Δήμου  Θέρμης  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δημοτική  οδό  

απαιτείται η σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου υπέρ του άνω ακινήτου του Δήμου μας σε  

βάρος του ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0, το οποίο ανήκει στον Γεράσιμο  

Μπατσιούλα  του  Αθανασίου  (σε  ποσοστό  100%).  Η  συνολική  έκταση  κατάληψης  της  οδού  

πρόσβασης  στη γεώτρηση  είναι  ίση  με  225,64m2.  Στον  Πίνακα  3  που ακολουθεί,  δίνονται  οι  

κορυφές  του  πολυγώνου  που  περικλείει  την  έκταση  αυτή  (συν.  σχέδιο  άνευ  κλίμακας  που  

απεικονίζει την έκταση που επιβαρύνεται με τη δουλεία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΟΡΥΦΗ Χ Υ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
a 415765,2249 4491077,1229 26,56
b 415750,0828 4491055,2731 37,91
c 415728,1983 4491024,3061 3,52
d 415731,2368 4491022,4059 41,63
e 415755,2659 4491026,5378 22,36
f 415768,6362 4491074,4035 4,40

Για τη διέλευση του αγωγού, από τη γεώτρηση στον αγωγό προσαγωγής στη δεξαμενή,  
απαιτείται η σύσταση δουλείας διέλευσης αγωγού υπέρ ακινήτου του Δήμου μας σε βάρος του 
ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0, το οποίο ανήκει στον Γεράσιμο Μπατσιούλα  
του Αθανασίου (σε ποσοστό 100%), συνολικού μήκους 64,40μ.

Η σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης του αγωγού  θα γίνει  βάση των  
άρθρων  211  και  212  του  Ν.  3463/2006  σε  συνδυασμό  με  την  νομοθεσία  αναγκαστικής  
απαλλοτρίωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),  η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή η  
σύσταση  δουλείας  ακινήτου  που  βρίσκεται  μέσα  στην  διοικητική  περιφέρεια  του  Δήμου  ή  
Κοινότητας γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με  
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Επίσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  211  του  ως  άνω  νόμου  επιτρέπεται  να  απαλλοτριωθούν  
αναγκαστικά υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά  
ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία εις βάρους τους:

α)  για  την  διάνοιξη,  τη  διεύρυνση,  τη  διαμόρφωση  και  την  κατασκευή  δημοτικών  και  
κοινοτικών  οδών,  καθώς  και  οδών  που  συνδέουν  έναν  Δήμο  ή  μια  Κοινότητα  με  εθνική  ή  
επαρχιακή οδό και συναφών τεχνικών έργων, β) για την ύδρευση και την εκτέλεση των έργων,  
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που αφορούν τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, τη διανομή και την εξυγίανση του νερού και είναι  
αναγκαία για την ύδρευση.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι:

1. το έργο της μελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης, Δήμου Θέρμης”, έχει 

κατατεθεί  από το Δήμο Θέρμης στο πλαίσιο  του ΕΠ Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020, Άξονας '06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων',  Δράση: '6.β.1.1:  Δράσεις  ορθολογικής και  αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος'  με  τίτλο  ‘Υποδομές  βελτίωσης  της  ποιότητας  και  διασφάλισης  της  ποσότητας 

πόσιμου νερού’ κι επειδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση το ανωτέρω αγροτεμάχιο να έχει 

δίοδο και θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή του με διάνοιξη δρόμου.

2. Για  τη  μελέτη  αυτή  έχουν  εκδοθεί  Περιβαλλοντικοί  Όροι  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ. 

1050/26-02-2018 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας (β σχετικό).

3. Υπάρχει  εγκεκριμένη  Υδραυλική  μελέτη  στην  οποία  αναφέρεται  η  αναγκαιότητα 

ενσωμάτωσης και της συγκεκριμένης γεώτρησης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών 

της ΔΚ Θέρμης.

4. Ο ενδιαφερόμενος  κος  Μπατσιούλας  Γεράσιμος  του  Αθανασίου  έχει  υπογράψει  την υπ’ 

αριθμ. 1889/12-3-2018 Πράξη εμφάνισης και δηλώσεων.

η υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει απόφαση για την:

τη  σύμφωνη  γνώμη  επί  της  σύστασης  αναγκαστικής  δουλείας  διόδου  και  διέλευσης 

αγωγού υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 του Δήμου μας 

σε  βάρος  του  ομόρου  ακινήτου  με  αριθμό  ΚΑΕΚ  190432306009/0/0,  το  οποίο  ανήκει  στον 

Γεράσιμο Μπατσιούλα του Αθανασίου (σε ποσοστό 100%), σύμφωνα με τα άρθρα 211 και 212 του 

Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σε συνδυασμό με την νομοθεσία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε σε περίπτωση βλάβης ή μεταφοράς δικτύων ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

να αναλάβει τα έξοδα αυτών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Παρέχει  τη  σύμφωνη γνώμη του  επί  της  σύστασης αναγκαστικής  δουλείας διόδου και 

διέλευσης αγωγού υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 

του Δήμου μας σε βάρος του ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0, το οποίο 

ανήκει στον Γεράσιμο Μπατσιούλα του Αθανασίου (σε ποσοστό 100%), σύμφωνα με τα άρθρα 

211  και  212  του  Ν.3463/2006  (Κ.Δ.Κ.)  σε  συνδυασμό  με  την  νομοθεσία  αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης.

2. Εγκρίνει σε περίπτωση βλάβης ή μεταφοράς δικτύων ύδρευσης τα έξοδα αυτών να αναλάβει  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο14 απόφαση 173/10-07-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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