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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
(με μζριμνα τησ ΔΤΥ)

Κζρκυρα, 27-07-2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/3192/Φ.11-22/ΚΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/νςθ:
Πλθροφορίεσ:
Αρικ. Σθλεφϊνου:
Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου:

Ι. Θεοτόκθ 72, 49132
A. Κόνταρθσ
. Παπαγεωργίου
26610-87653

Προσ:

1. «ΚΟΝΣΟ . ΑΓΓΕΛΟΗλεκτρονικά υςτιματα»
agkontos@gmail.com
2661021236

dty@ionio.gr

2. Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ για τθν ανάκεςθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ
«Αντικατάςταςθ καμερϊν ςυςτιματοσ CCTV τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του»
Το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο προτίκεται να ανακζςει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16, τθν υπθρεςία «Αντικατάςταςθ καμερϊν ςυςτιματοσ
CCTV τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του» ςτθ Κζρκυρα.
υνοπτικά πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία
Υπθρεςίασ:
Τφποσ Υπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ (άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)
Η με ΑΔΑ 60ΒΑ46Ψ8ΝΨ-Ο2Δ Απόφαςθ του Πρυτανικοφ
Συμβουλίου (29θ Συνεδρίαςθ/ΘΗΔ: ΔΤΥ 6/13-7-2022)
Παροχι Υπθρεςιϊν

Τίτλοσ Υπθρεςίασ:
CPV:
Συνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ

«Αντικατάςταςθ καμερϊν ςυςτιματοσ CCTV τθσ Κεντρικισ
Βιβλιοκικθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του»
CPV: 92222000-3 «Υπθρεςίεσ τθλεόραςθσ κλειςτοφ
κυκλϊματοσ»
1.949,28€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Χρθματοδότθςθ /Φορζασ
χρθματοδότθςθσ:

2021NA34600331«Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ& Συντιρθςθ
Κτιριακϊν Υποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου:

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των 03-08-2022
προςφορϊν:
Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:

Η προςφορά κα κατατεκεί ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου
Πανεπιςτθμίου, Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα, με τθν
ζνδειξθ:
«ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ με Α.Π.: ΔΤΥ/3192/27-07-2022
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Παροχι πλθροφοριϊν και
διευκρινίςεων επί τεχνικϊν κεμάτων,
ςχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ:

Αντρζασ Κόνταρθσ
Σπυριδοφλα Παπαγεωργίου
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
26610-87653, dty@ionio.gr

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Mετά από ζλεγχο που διενεργικθκε, διαπιςτϊκθκε ότι ςτο ςφςτθμα CCTV του κτθρίου
τθσ Βιβλιοκικθσ, 9 από τισ κάμερεσ οι οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ, δεν λειτουργοφν και
χριηουν αντικατάςταςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ορκι και απρόςκοπτθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ.
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ αντικατάςταςθ των 9 καμερϊν, κακϊσ και θ εκτζλεςθ
εργαςιϊν και επεμβάςεων επί του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, ωσ περιγράφονται αναλυτικά
κατωτζρω:
Α. Αντικατάςταςθ 9 καμερϊν με νζεσ, οι οποίεσ κα διακζτουν υπζρυκρο φωτιςμό για τθ
νφχτα και ςτακερό ευρυγϊνιο φακό 2.8mm.
Β. Αντικατάςταςθ 9 τροφοδοτικϊν DC12V 2A, για τθν τροφοδοςία των ωσ άνω καμερϊν
Γ. Εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων καμερϊν, κακϊσ και
ρφκμιςθ τουσ ςε κζςθ λειτουργίασ.
Δ. Εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν και εγκατάςταςθσ των νζων τροφοδοτικϊν ςε
παροχι 220V, με τα αντίςτοιχα καλϊδια.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ
τεχνικοφσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ. Επίςθσ να παράςχει πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
Όλεσ οι τροποποιιςεισ και προςκικεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ανωτζρω
υφιςτάμενεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων, πρζπει να υλοποιθκοφν με βάςθ
τισ απαιτιςεισ Κ.Υ.Α. 41020/819/2012 (ΦΕΚ 2776/Β/15.10.2012).
Η προκεςμία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ορίηεται ζωσ τθν 31θ-12-2022.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά
ι νομικά πρόςωπα που διακζτουν το εκ τθσ νομοκεςίασ απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό και
ειδικότερα, κατόχουσ τθσ αντίςτοιχθσ άδειασ ι βεβαίωςθσ αναγγελίασ και πιςτοποιθτικό του
άρκρου 4 του Κανονιςμοφ 303/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΕ, κατά τισ διατάξεισ του ΠΔ 1/2013
(ΦΕΚ3/Α/2013).
3. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. Η υπθρεςία δεν υποδιαιρείται.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Η οικονομικι προςφορά περιλαμβάνει όλεσ τισ
νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν.
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4. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ενδιαφερόμενοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ πρζπει
να κατακζςει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι 03θ-08-2022 και ϊρα 14:00. Η
προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
(ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ
να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ εξισ
απαιτοφμενεσ εξωτερικζσ ενδείξεισ:
τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Ταχυδρομική διεφθυνςη, Τηλζφωνο,
Αριθμόσ τηλεομοιοτυπίασ και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ:
ΠΡΟ:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
με Α.Π.: ΔΣΤ/3192/27-07-2022
«Αντικατάςταςθ καμερϊν ςυςτιματοσ CCTV τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του»
ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το
Πρωτόκολλο.

υγκεκριμζνα ο ςυμμετζχων, κα πρζπει να υποβάλλει μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ
(κυρίωσ φάκελοσ), τα κάτωκι:
(Α). Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ»
Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν που περιλαμβάνει:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ
κα δθλϊνει ότι:
α) Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτά και
ανεπιφφλακτα.
β) Διακζτει το αναγκαίο προςωπικό με τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ
επαγγελματικά προςόντα, τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό
αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι
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προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτό και για τθν παροχι των
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
2. Αντίγραφα αδειϊν και υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»,
ιτοι:
-Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 Στθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να
προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όταν το
νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία
από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
 Στθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα
από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.
-Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε βάροσ
του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.
(Β) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου περιζχεται
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Β’.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
5. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρείται ςτισ 27/07/2022:
 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 Στον ιςτότοπο του Ιονίου Πανεπιςτθμίου www.ionio.gr
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΕ -ΚΡΑΣΗΕΙ
6.1 Προχπολογιςμόσ
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.572,00 € μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ
24%, ιτοι 1.949,28€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τθν εκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν
παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί
το ανϊτατο όριο τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του αναδόχου.
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Η δαπάνθ κα καλυφκεί από το ζργο με ενάρικμο 2021NA34600331 «Επιςκευι,
Διαρρφκμιςθ & Συντιρθςθ Κτιριακϊν Υποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου Πανεπιςτθμίου»
του Τομεακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ του ΥΠΑΙΘ.
6.2 Παραλαβι
Η παρακολοφκθςθ, παραλαβι και πιςτοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ από αρμόδια επιτροπι
παραλαβισ, που ζχει ςυγκροτιςει θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 219 του
Ν.4412/2016.
6.3 Πλθρωμζσ - Κρατιςεισ
Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν
οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια επιτροπι.
Για τθν πλθρωμι ο ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικι επιςτολι
παράδοςθσ, βάςει τθσ οποίασ εκδίδεται αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν επιτροπι
παραλαβισ.
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ γίνεται ςε Ευρϊ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5
του Ν.4412/16, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που ενδεχομζνωσ ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι ο προςφζρων είναι απολφτωσ ενιμεροσ
από κάκε πλευρά των όρων και ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου και ότι ζχει μελετιςει όλα τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Γενικά λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4624/2019, ςχετικά με τθν προςταςία του
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα , κακϊσ και οι προβλζψεισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, ΓΚΠΔ) κακϊσ και οι
ειδικότερεσ διατάξεισ του Ν.3850/2010.

Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
MARIA
PAPAVLASOPOU
LOU

Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Date: 2022.07.27 13:43:24
+03'00'

Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Εςωτερικι Διανομι.:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ αντικατάςταςθ των 9 καμερϊν, κακϊσ και θ εκτζλεςθ
εργαςιϊν και επεμβάςεων επί του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, ωσ περιγράφονται αναλυτικά
κατωτζρω:
Α. Αντικατάςταςθ 9 καμερϊν με νζεσ, οι οποίεσ κα διακζτουν υπζρυκρο φωτιςμό για τθ νφχτα
και ςτακερό ευρυγϊνιο φακό 2.8mm.
Β. Αντικατάςταςθ 9 τροφοδοτικϊν DC12V 2A, για τθν τροφοδοςία των ωσ άνω καμερϊν
Γ. Εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων καμερϊν, κακϊσ και ρφκμιςθ
τουσ ςε κζςθ λειτουργίασ.
Δ. Εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν και εγκατάςταςθσ των νζων τροφοδοτικϊν ςε παροχι
220V, με τα αντίςτοιχα καλϊδια.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ.
Επίςθσ να παράςχει πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
Όλεσ οι τροποποιιςεισ και προςκικεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ανωτζρω υφιςτάμενεσ
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων, πρζπει να υλοποιθκοφν με βάςθ τισ απαιτιςεισ
Κ.Υ.Α. 41020/819/2012 (ΦΕΚ 2776/Β/15.10.2012).

22PROC011012705 2022-07-27
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Ημερομθνία,
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
EMAIL
αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3192/27-07-2022 Πρόςκλθςθσ
Τποβολισ Προςφορϊν, προςφζρω για τισεργαςίεσ:
«Αντικατάςταςθ καμερϊν ςυςτιματοσ CCTV τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του»

το ποςό των:

…………………………………….. € (αρικμθτικϊσ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%,

και
ολογράφωσ:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

