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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 38η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 333/2018

ΘΕΜΑ: 1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ/ΞΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3.568.668,99
€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 3) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 28932/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 2) Kωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 4ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθ. 28461 & 28459/11-72018 έγγραφα του τμήματο̋ Μελετών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:
Σα̋ διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, για: 1) τον έλεγχο και την
έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ τη̋: Κ/ΞΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. για το
έργο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’
ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2) την έγκριση του πρακτικού ΙΙ τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και 3) την ανάδειξη αναδόχου του έργου και παρακαλώ για τη λήψη ή μη τη̋
παραπάνω σχετική̋ απόφαση̋.
Σε συνέχεια:
- Τη̋ υπ΄αριθμ.: 234/2018 Απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου μα̋, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρακτικό Ι τη̋ Δημοπρασία̋ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», αναδεικνύοντα̋ προσωρινό ανάδοχο την Κοινοπραξία: Κ/ΞΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.
- Τη̋ μη ύπαρξη̋ προσφυγών επί του πρακτικού Ι τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋.
- Τη̋ πρόσκληση̋ τη̋ Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋ με το υπ’αριθμ. πρωτ. 24549/18-06-2018 έγγραφό τη̋
προ̋ το προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή & προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋.
- Τη̋ έγκυρη̋ και εμπρόθεσμη̋ υποβολή̋ και προσκόμιση̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ από την
κοινοπραξία.
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- Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Έλεγχο̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ προσωρινού
αναδόχου) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε για τη λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ για: 1) τον έλεγχο και την έγκριση των δικαιολογητικών
κατακύρωση̋ τη̋ κοινοπραξία̋ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 3.568.668,99 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2) την έγκριση του πρακτικού ΙΙ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και 3) την
ανάδειξη αναδόχου του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Έλεγχο̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ προσωρινού αναδόχου)
για το έργο με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο Κερατσίνι, σήμερα 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’.00’’ οι υπογράφοντε̋:
1. Γεωργαρά̋ Νικόλαο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
2. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
3. Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
4. Σαραγά̋ Σπυρίδων – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
5. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ υποδεικνυόμενο̋ από την (Π.Ε.Δ.Α.): Λαγουδάκη̋
Αθανάσιο̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Περάματο̋ – Μέλο̋
6. Ο εκπρόσωπο̋ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο̋, υποδεικνυόμενο̋ από το (Τ.Ε.Ε.):
Λαμπρόπουλο̋ Δημήτριο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
7. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Πανελλήνια̋ Ένωση̋ Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
υποδεικνυόμενο̋ από το (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.):
Λαζάρου Μαρίνο̋ – Ηλεκτρολόγο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋
αποτελώντα̋ την κατά νόμο Επιτροπή Διεξαγωγή̋ του Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32/2018
Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, συνήλθαν στη Δ/νση τη̋ Τ.Υ.
προκειμένου να προβούν στον ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 68314 για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 3.568.668,99 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 21142/31-05-2018 πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
κάτω των ορίων, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», (αριθμ. Διακήρυξη̋ 6410/12-02-2018, αριθμ.πρωτ. προκήρυξη̋ 6397/12-022018, αριθμ.πρωτ. προκήρυξη̋ παράταση̋ του διαγωνισμού 12955/30-03-2018), η Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη τη̋: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., ω̋ προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ’ αριθ. 234/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 21142/3105-2018 ανωτέρω πρακτικό Ι, ενώ ανακηρύχθηκε προσωρινό̋ ανάδοχο̋ η : Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., με ποσοστό μέση̋ έκπτωση̋ 62,24%.
Σε συνέχεια τη̋ απόφαση̋ αυτή̋, η: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., κλήθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 24549/18-06-2018 πρόσκληση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλλει εντό̋
προθεσμία̋ που δε μπορούσε να είναι μικρότερη από τι̋ δέκα (10) μέρε̋ και μεγαλύτερη από τι̋ είκοσι (20),
τα δικαιολογητικά για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», (που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 τη̋ διακήρυξη̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου 103 του Ν.4412/16) στον ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ «Συνημμένα Ηλεκτρονική̋ Υποβολή̋
Δικαιολογητικών»1.
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Ακολούθω̋, εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω δικαιολογητικών, να προσκομίσει στην

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 ''Κώδικα̋ Διοικητική̋ Διαδικασία̋'', όπω̋
τροποποιήθηκε με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
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Ο οικονομικό̋ φορέα̋ υπέβαλλε εμπρόθεσμα στι̋ 22/06/2018 και ώρα 13:52:54 στον ηλεκτρονικό χώρο
του ΕΣΗΔΗΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο όλων των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
23 τη̋ Διακήρυξη̋.
Σημειώνεται επίση̋, ότι ο Οικονομικό̋ Φορέα̋ υπέβαλλε ηλεκτρονικά και προσκόμισε και άλλα επιπρόσθετα
δικαιολογητικά τα οποία όμω̋ δεν απαιτούντο, σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋.
Ακολούθω̋ εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών, προσκόμισε σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικα̋ Διοικητική̋ Διαδικασία̋'', όπω̋ τροποποιήθηκε με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτή την: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
Ε.Π.Ε., τη̋ οποία̋ τα δικαιολογητικά καλύπτουν πλήρω̋ του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋
Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση τη̋ σύνταξη̋ του εν λόγω «Πρακτικού ΙΙ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Έλεγχο̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ προσωρινού αναδόχου) για το έργο με
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.], εισηγείται την ανάθεση τη̋
σύμβαση̋ στην Κοινοπραξία: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., του οποίου τα
δικαιολογητικά καλύπτουν του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού με ποσοστό μέση̋ έκπτωση̋
62,24%.

Τέλο̋, η Επιτροπή θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ω̋ «εσωτερικό
έγγραφο», μέσω τη̋ λειτουργία̋ “επικοινωνία” του συστήματο̋, ακολούθω̋ προ̋ έγκριση και λήψη απόφαση̋
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και εν συνεχεία κοινοποίηση τη̋
απόφαση̋ αυτή̋ σε κάθε προσφέροντα, εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματο̋. Κατά
τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ χωρεί προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 τη̋ Διακήρυξη̋.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργαρά̋ Νικόλαο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
Σαραγά̋ Σπυρίδων – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Π.Ε.Δ.Α.: Λαγουδάκη̋ Αθανάσιο̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Περάματο̋ – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Τ.Ε.Ε.: Λαμπρόπουλο̋ Δημήτριο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Λαζάρου Μαρίνο̋ – Ηλεκτρολόγο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ΄αριθμ. 234/2018 απόφαση οικονομική̋ επιτροπή̋
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21142/31-05-2018 πρακτικό Ι
4. Το υπ΄αριθμ. 28454/11-7-2018 πρακτικό ΙΙ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
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ΑΔΑ: ΨΧΩΔΩΕΣ-ΟΗΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τα δικαιολογητικά κατακύρωση̋ τη̋: Κ/ΞΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. για το
έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2) Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 28454/11-7-2018 πρακτικό ΙΙ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και
3) Αναδεικνύει ανάδοχο του έργου την Κοινοπραξία: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε., του
οποίου τα δικαιολογητικά καλύπτουν του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού με ποσοστό μέση̋
έκπτωση̋ 62,24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (333)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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