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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 1.03 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών
A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1123
Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε
ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές,
λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και
των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα,
δέστρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κλπ., χωρίς
την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν
εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και
μεθόδου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του
έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, και
εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποίησή τους,

Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση
κατασκευής ή τμήματος αυτής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.20 Αναστολέας διάβρωσης δια εµποτισµού σε όλη την επιφάνεια του καταστρώµατος - τύπου
Sika Ferrogard-903 Plus ή ισοδύναµου

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.3
Αναστολείς διάβρωσης δια εμποτισμού σε όλη την επιφάνεια του καταστρώματος (οροφή του κτιρίου
εκδοτηρίων) τύπου Sika ferrogard-903 Plus ή ισοδύναμου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, εφαρμοζόμενοι επί της επιφανείας του
καταστρώματος (οροφή του κτιρίου εκδοτηρίων) με ρολλό ή πινέλο, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,17
(Ολογράφως) : έξι και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\10.20 Επάλλειψη µε αναστολέα διάβρωσης στον εκτεθειµένο σιδηροπλισµό - τύπου SikaTop
Armatec-110 EpoCem ή ισοδύναµου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.3
Αναστολέας διάβρωσης στον εκτεθειμένο σιδηροπλισμό -τύπο Sika Top Αrmatec-110 EpoCem ή
ισοδύναμου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του
Αναδόχου, εφαρμοζόμενοι επί της επιφανείας των εκτειθέμενων οπλισμών με ρολλό ή πινέλο, σύμφωνα
με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επάλειψης

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,55
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων
A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4400
Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων,
προκατασκευασμένων στοιχείων, ανωδομών λιμενικών έργων, επιστρώσεων κλπ., πλην
πασσάλων λιμενικών έργων, κατηγοριών B500A και  B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και
1421-3, οποιασδήποτε διατομής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
"Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος", δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού
οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υποθεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των
έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.19 Επισκευή σκυροδέµατος µε επισκευαστικό κονίαµα συµβατό και εγκεκριµένο µε το
σύστηµα ενίσχυσης -τύπου Sika Monotop - 627 HP ή ισοδύναµου

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως
αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από
την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι,
βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής
επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα
χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων
του διαβρωμένου οπλισμού.
- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της, ελαχίστου πάχους
5cm
- η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η
εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της
επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά): 122,13
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ Ν\8.04.02 Ανθρακοελάσµατα τύπου Sika Carbodur Μ-1014 ή ισοδύναµου
A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης:
(Απόφαση Β111Σ08Α/Ιουλίου 2008 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΓΔΕ/ΥΑΣ))
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Αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινωπλισμένων
πολυμερών (σύνθετα συστήματα εφαρμογής). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες
άνθρακα) συστήματος Sika Carbodur ή ισοδύναμων, τύπος ανθρακοελάσματος Sika Carbodur Μ-1014 ή
ισοδύναμο, μέσου μέτρου ελαστικότητας 210.000 N/mm2, πλάτους 10 cm και πάχους 1,2 mm, που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Προετοιμασία υποστρώματος
1. Τα υποστρώματα σκυροδέματος πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά χρησιμοποιώντας αμμοβολή ή
εξοπλισμό εκτράχυνσης, ώστε να αφαιρεθεί η τσιμεντοεπιδερμίδα, χαλαρά και σαθρά τμήματα και να
επιτευχθεί προφίλ επιφάνειας ανοικτής δομής.
2. Όλες οι σκόνες, χαλαρά και σαθρά τμήματα πρέπει να απομακρύνονται τελείως από όλες τις
επιφάνειες πριν την επάλειψη με το υλικό επικόλλησης, κατά προτίμηση με βούρτσα και βιομηχανική
σκούπα. Ευπαθή τμήματα σκυροδέματος/τοιχοποιίας πρέπει να απομακρύνονται και επιφανειακές
ατέλειες όπως φωλιές, οπές και διάκενα πρέπει να αποκαλυφθούν πλήρως.
3. Μικρές επισκευές του υποστρώματος, γεμίσματα οπών/διάκενων και επιφανειακή επιπεδότητα
πρέπει να
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας εποξειδική πάστα τύπου Sikadur ® -30 ή ισοδύναμη, σύμφωνη με ΕΝ
1504-4 και ΕΝ 1504-3 ή ισοδύναμο.
- Εφαρμογή ελάσματος Sika Carbodur Μ-1014 ή ισοδύναμου τύπου
1. Καθάρισμα – ενεργοποίηση του ελάσματος με ειδικό διαλύτη – ενεργοποιητή τύπου Sika Colma
Cleaner ή ισοδύναμου τύπου.
2. Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης Sikadur-30 ή ισοδύναμης, για την δημιουργία κολλώδους
επιφάνειας (μέγιστου πάχους 1mm περίπου) στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα επί της
επιφάνειας του σκυροδέματος.
3. Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης Sikadur-30 ή ισοδύναμης, επί της επιφανείας επικόλλησης του
ελάσματος, με μέσο πάχος στρώσης 1-2mm. Η στρώση της ρητίνης θα έχει κυρτή διατομή και
εφαρμόζεται στην πλευρά του ελάσματος που δεν φέρει σήμανση.
4. Πίεση του ελάσματος με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 90 mm, ώστε η κόλλα
να βγει από τα δύο άκρα, αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα εκατέρωθεν του ελάσματος με τη βοήθεια
σπάτουλας.
Τιμή για πλήρη αντιμετώπιση και ενίσχυση ένος m με ανθρακοέλασμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,72
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\10.10.03 Στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών σκυροδέµατος µε επαλειφώµενο τσιµεντοειδές
κονίαµα στεγανοποίησης ενός συστατικού τύπου SIKALASTIC 1K ή ισοδύναµου

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401
Στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών τσιμεντοκονιαμάτων κλπ.,
με επαλειφώμενο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης ενός συστατικού τύπου SIKALASTIC 1K ή
ισοδύναμου, ενδεικτικού πάχους 3 mm, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε πορώδων επιφανειών ως άνω,
ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, για την αντιμετώπιση
των επιδράσεων της υγρασίας, πιέσεων νερού κλπ., εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των
προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και μείξεως του προϊόντος με νερό,
ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του υλικού, εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.Διαβροχή
του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού.
B) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας με επαλειφώμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
στεγανοποίησης SIKALASTIC 1K ή ισοδύναμο, ως πρώτη στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω, για σφράγιση
πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς με σπάτουλα/βούρτσα/ρολό μεσαίας τρίχας.
Γ) Εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της προαναφερθείσας επιφανείας με επαλειφώμενο τσιμεντοειδές
κονίαμα στεγανοποίησης SIKALASTIC 1K ή ισοδύναμο, σε μία στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω,
εκτελεσμένης επιμελώς ως άνω.
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη
αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την
ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,
συμπεριλαμβανομένης επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε
εξοπλισμού που απαιτείται.
Τιμή για πλήρη στεγανοποιήση ένος τετραγωνικού μέτρου (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,77
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.02.05 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
 ονομαστικής πίεσης 10 at    , ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ Ν\08.01.01 Πλωτή εξέδρα
A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΛΙΜ 4240
Συναρμολογούμενη Πλωτή  εξέδρα  και   διάδρομος  πρόσβασης  από  τυποποιημένα  blocks
τετραγωνικής  διατομής  τυπικών  διαστάσεων  0,5  x  0,5  x 0,4 m, (ΒxLxH) από  Πρωτογενές  (μη
ανακυκλωμένο)  Πολυαιθυλένιο  χαμηλής  πυκνότητας (LLDPE).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Η συναρμολόγηση της πλωτής εξέδρας διαστάσεων 3,00 x 6,00 m (ΒxL), από επί  μέρους αποσπώμενα
τμήματα-κύβους πολυαιθυλενίου  διαστάσεων  50χ50χ40 (ΒxLxH) εκατοστά έκαστος  με ειδικές
προεξοχές (ωτίδες) με  υποδοχή.
- Οι πείροι  κωνικής  ή  αντίστοιχης  διατομής,  άνευ σπειρώματος από πολυαιθυλένιο, για  την
σύνδεση  μεταξύ  των blocks, οι οποίοι θα προσαρμόζονται στις υποδοχές με την  χρήση ειδικού
κλειδιού και  πλαστικές ή  αντίστοιχες βίδες  με πλαστικά ή αντίστοιχου υλικού παξιμάδια για
την περιμετρική τους συνδεσμολογία, δημιουργώντας έτσι μια ενιαίακατασκευή.
- Η εγκατάσταση του συστήματος αγκυροβολίας, η σύνταξη των μελετών ευστάθειας και αγκυροβολίας
από Διπλωματούχο Ναυπηγό του Πολυτεχνείου, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού από Νηογνώμονα
μετά την υποβολή των παραπάνω μελετών. Η αγκύρωση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται τόσο η αγκύρωση των πλωτών στοιχείων σε μεταβολές στάθμης ύδατος όσο και για να
αναπτυχθούν οι απαραίτητες αντοχές και η απαιτούμενη ελαστικότητα του πλωτού συστήματος.Όλα τα
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αγκυροβολία του πλωτού συστήματος θα πρέπει να είναι
γαλβανισμένα εν θερμώ. Να περιλαμβάνονται βαρέως τύπου αγκύρια με άξονα τουλάχιστον 25mm, ΙΝΟΧ
316, για τη σύνδεση των κλάδων αγκυροβολίας με το πλωτό σύστημα. Τα ναυτικά κλειδιά που θα
χρησιμοποιηθούν να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και να διαθέτουν πείρο ασφαλείας με παξιμάδι με
έξτρα καβίλια ασφάλισης
- Οι  κύβοι  θα  πρέπει  να  φέρουν  γέμισμα  με  EPS  (διογκωμένη πολυστερίνη )  ή άλλο
αντίστοιχο υλικό, έτσι ώστε να καθιστά την εξέδρα και τον πλωτό διάδρομο πρακτικά  αβύθιστο  σε
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