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Θέµα: «∆ιευκρινήσεις επί ερωτηµάτων που αφορούν στην προµήθεια µε 

τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»». 
 

Σχετικά: α) Το Ψηφιακά υπογεγραµµένο (2017.05.18  11:37:10) αίτηµα παροχής 
διευκρινήσεων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
β) Το Ψηφιακά υπογεγραµµένο (2017.05.23  13:26:07) αίτηµα παροχής 
διευκρινήσεων της εταιρείας «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
γ) Το υπ’αριθµ. πρωτ. ∆.Υ. 129/24-05-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 
 

1) Σε συνέχεια του (α) σχετικού, που αφορά ψηφιακά υπογεγραµµένο (2017.05.18  11:37:10) 
αίτηµα παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπου 
αναφέρεται ότι: 
 «Γενικά:  
Οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις και να προσδιορίζουν µε 
ακρίβεια το ζητούµενο αντικείµενο του διαγωνισµού (κατηγορία, περιγραφή, ποσότητα, τεχνικές 
προδιαγραφές), αποτελούν τη βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος - ανάπτυξης ανταγωνισµού 
και της διαµόρφωσης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, έτσι ώστε τελικά να 
επιλεχθούν, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που θα 
ανταποκρίνονται καλύτερα στη χρήση για την οποία οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή (Ελ.Συν/Τµ.νΐ/10/2008.)  
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ (βλ. C-324/98 Telaustria Verlags GmbH & December 
2000), η αρχή της διαφάνειας πρέπει να τυγχάνει εφαρµογής σε όλα τα στάδια διαδικασίας 
ανάθεσης, ιδίως δε στο στάδιο επιλογής υποψηφίων ακόµη και αν δεν υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη περί τούτου, ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγµάτωση της αρχής της παροχής 
ίσων ευκαιριών στους υποβάλλοντες προσφορά.  
Ούτως ή άλλως, τα απαιτούµενα προσόντα και πιστοποιητικά που θέτουν τόσο οι κανονιστικές 
διατάξεις, όσο και η ∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού, αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις 
που πρέπει να ερµηνεύονται στενά και αυστηρά. Η αρχή της αυστηρότητας και της τυπικότητας 
της διαδικασίας διέπει το σύνολο των διατάξεων για τις δηµόσιες προµήθειες, µε απώτερο 
σκοπό την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού και της ισότιµης µεταχείρισης των 



διαγωνιζοµένων. ∆ε θα µπορούσε λοιπόν, για χάρη κάποιας υποτιθέµενης επιείκειας, να 
επιτραπεί η συµµετοχή σε διαγωνισµό επιχείρησης, στο πρόσωπο της οποίας δεν συντρέχουν 
τα απαιτούµενα προσόντα, ή τουλάχιστον, δεν έχουν προσκοµισθεί επαρκείς αποδείξεις ως 
προς τούτο. 
 
Αναλυτικά:  
1. Με µεγάλη µας έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στην ∆ιακήρυξη δεν διατυπώνεται µε σαφήνεια ως 
ελάχιστη υποχρεωτική προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό (για τα προσφερόµενα υλικά) 
η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 
επίσηµης βεβαίωσης συµµετοχής τους σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
σύµφωνα µε ΦΕΚ B 538 - 22.02.2017, Αριθµ. 892, άρθρο 1 σελ 4678-4679 (όπως επίσης 
προβλέπεται και από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις 
συγκεκριµένες κατηγορίες των διαγωνιζοµένων προϊόντων φωτιστικά είδη), η οποία θα πρέπει 
να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του 
Ε.Ο.ΑΝ. σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. µε τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού 
(ΑΜΠ) από εγκεκριµένο από το Υπουργείο σύστηµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΑ του Π.∆. 
117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα.  
 
Στην εν λόγω περίπτωση η ισχύουσα νοµοθεσία είναι σαφέστατη και απαιτεί ότι σε οποιαδήποτε 
χώρα εντός της ΕΕ διενεργείται δηµόσιος διαγωνισµός, οι υποψήφιοι προµηθευτές (είτε είναι 
έµποροι είτε κατασκευαστές) είναι υποχρεωµένοι (ως βασική προϋπόθεση συµµετοχής τους 
στον διαγωνισµό) να προσκοµίσουν βεβαίωση συµµετοχής τους σε Εγκεκριµένο Συλλογικό 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απόβλητων καθώς επίσης και αποδεικτικό καταχώρησης 
στο µητρώο παραγωγών (ΑΜΠ) Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΗΗΕ) τα οποία θα 
έχουν εκδοθεί από φορείς και οργανισµούς της Χώρας στην οποία διενεργείται η προµήθεια και 
εκεί θα ανακυκλωθούν όταν αυτό απαιτηθεί.  
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ότι σε πλήρη εναρµόνιση µε την ισχύουσα Εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία και βάσει του άρθρου 13 Κριτήρια επιλογής της διακήρυξης απαιτείται από 
τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς να προσκοµιστεί εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
συµµετοχής, επίσηµη βεβαίωση συµµετοχής τους σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ B 538 - 22.02.2017 καθώς και τον 
Ν.2939/2001. την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 23615/651/Ε.103) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται 
από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. (για τις 
συγκεκριµένες κατηγορίες των διαγωνιζόµενων προϊόντων φωτιστικά είδη & λαµπτήρες) µε τον 
Αριθµό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριµένο από το Υπουργείο σύστηµα, σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ B 538 - 22.02.2017, όπως αυτά ισχύουν µέχρι σήµερα. 
 

2. ∆ιαπιστώσαµε βάσει του άρθρου 8.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής ότι σαν Κριτήρια 
Ποιοτικής Επιλογής της διακήρυξης ότι, ∆ΕΝ απαιτείται από την διακήρυξη, προς πλήρη 
αξιοπιστία του προµηθευτή και εξασφάλιση του ∆ήµου σας, η προσκόµιση πιστοποιητικού 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 
14001:2004 κυρίως του προµηθευτή- οικονοµικού φορέα που συµµετέχει στον διαγωνισµό και 
διακινεί τα προϊόντα αλλά και του κατασκευαστή των προσφεροµένων υλικών. Η έλλειψη των 
παραπάνω απαιτήσεων πλήττουν το ∆ηµόσιο Συµφέρον, τον υγιή ανταγωνισµό και είναι 
άκρως αντίθετη µε τις διατάξεις της Αρχής ∆ιαφάνειας και ίσης µεταχείρισης. Γίνεται 
σαφές λοιπόν βάση των παραπάνω, της Αρχής διαφάνειας στους ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 
και µε γνώµονα το ∆ηµόσιο συµφέρον, ότι απαιτείται η προσθήκη του συγκεκριµένου όρου της 
διακήρυξης έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή διαγωνισµού πραγµατική, 
ποιοτική και αξιόπιστη αξιολόγηση µεταξύ των διαγωνιζοµένων προµηθευτών αλλά και των 
κατασκευαστών.  
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ότι σε πλήρη εναρµόνιση µε την ισχύουσα Εθνική και 



κοινοτική νοµοθεσία και βάσει των κριτηρίων επιλογής της διακήρυξης εάν απαιτείται από τους 
υποψήφιους οικονοµικούς φορείς να προσκοµιστεί εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
συµµετοχής, πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001:2004 τόσο του προµηθευτή αλλά και του 
κατασκευαστή των προσφερόµενων υλικών.» 
 
Επί των διευκρινήσεων της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής µε το υπ’αριθµ. πρωτ. ∆.Υ. 129/24-05-2017 έγγραφό της (γ 
σχετικό) αναφέρει: 
«Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται µε τη διακήρυξη 
και κατά το χρόνο της δηµοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το 
νοµοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. 
 
 Η ∆ιακήρυξη µε τα συµβατικά της τεύχη συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και, ως εκ 
τούτου, δεσµεύει µε τους όρους της, τόσο την αναθέτουσα  αρχή, που διενεργεί το διαγωνισµό, 
όσο και τους συµµετέχοντες σε αυτόν, εκτός εάν εισάγει όρους που αντίκεινται σε 
υπερκείµενους κανόνες δικαίου, όπως είναι, µεταξύ άλλων, οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις 
της κοινής νοµοθεσίας. (Ελ.Συν.Τµ.6 Απόφαση 955/2015) 
1.Ως προς το πρώτο θέµα που θίγεται επί των διευκρινήσεων: 
Σύµφωνα µε  τη κείµενη νοµοθεσία (Υ.Α 181504/2016-ΦΕΚ Β’2454/09-08-2016,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ΦΕΚ Β’538/22-02-2017 ) το πιστοποιητικό   εγγραφής στο 
Ε.Μ.ΠΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4412/2016 διασφαλίζει το δικαίωµα του παραγωγού για τη συµµετοχή 
του σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
Συνεπώς  θα πρέπει οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  να έχουν εγγραφεί  στο εθνικό µητρώο 
παραγωγών. Σύµφωνα όµως µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται η προσκόµιση σχετικού 
πιστοποιητικού ως αποδεικτικό µέσο. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο ανάθεσης-εκτέλεσης της 
σύµβασης µπορεί να ζητήσει  την πιστοποίηση της εγγραφής του οικονοµικού φορέα στο 
Ε.Μ.ΠΑ προς επιβεβαίωση  των απαιτούµενων προσόντων που θέτει η κείµενη νοµοθεσία. 
Πέρα των ανωτέρω ,σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την ανωτέρω προαναφερόµενη 
νοµοθεσία, είναι υποχρεωτική  και η αναγραφή του αριθµού µητρώου παραγωγού  στα 
φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, το οποία δύναται να ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
 
2.Ως προς το δεύτερο θέµα που θίγεται επί των διευκρινήσεων: 
Στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια αγαθών που αναφέρονται στη σχετική µελέτη 
αναγράφεται ότι: 
«Σηµειώνεται ότι όλα τα είδη που αναφέρονται ανωτέρω, θα είναι  κατασκευασµένα σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν τεύχος και τα σχετικά 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2008 ή 
µεταγενέστερο των κατασκευαστών και των προµηθευτών. 
Η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε δειγµατοληπτικό οπτικό ή λειτουργικό έλεγχο των υλικών σε 
πιστοποιηµένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον 
προµηθευτή». 
Επιπρόσθετα υπάρχουν σε κάθε είδος αναλυτικά οι απαιτήσεις που θέτονται. 
Ο κάθε προσφέρων  για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 
σύµφωνα µε την οποία: 
«έλαβε γνώση της υπ' αριθµ. 12/2017 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και 
όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών είναι σύµφωνες κατ'ελάχιστο µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Επίσης ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο θα 
είναι ίδια µε αυτά που περιγράφονται στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της Μελέτης και 



ειδικά για τα υλικά 52, 53, 54 της Β Οµάδας θα συµφωνούν και µε τα τεχνικά φυλλάδια ή τις 
τεχνικές προδιαγραφές που προσφέρονται». 
 
Σύµφωνα  µε τη διακήρυξη δεν απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού ως 
αποδεικτικό µέσο προς απόδειξη των παραπάνω. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο ανάθεσης-εκτέλεσης της 
σύµβασης µπορεί να ζητήσει τη προσκόµιση πιστοποιητικών προς επιβεβαίωση  των 
απαιτούµενων προσόντων που θέτει η κείµενη νοµοθεσία και η διακήρυξη.» 
 
2) Σε συνέχεια του (β) σχετικού, που αφορά ψηφιακά υπογεγραµµένο (2017.05.23  13:26:07) 
αίτηµα παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπου αναφέρεται 
ότι: 
«Η εταιρεία µας Μ.Μιχαηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. θα ήθελε να ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις σχετικά µε 
τη διακήρυξη και συγκεκριµένα: 

1.Στην διακήρυξη στο άρθρο 1: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού – προϋπολογισµός – 
Χρηµατοδότηση – Νόµισµα, η τελευταία παράγραφος στη σελίδα 15 αναφέρει κατά γράµµα: Το 
συνολικό ποσό στην προσφορά του προµηθευτή δεν µπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή 
απόρριψης) το αντίστοιχο συνολικό ποσό της ΟΜΑ∆ΑΣ Α και ΟΜΑ∆ΑΣ Β, που αναφέρεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Όµως, η τιµή του κάθε είδους ξεχωριστά που αναφέρεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν είναι δεσµευτική για τον προµηθευτή. 

Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε εάν αυτό σηµαίνει ότι µεµονωµένα σε κάποια είδη 
µπορούµε να βάλουµε τιµή πάνω από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αρκεί αυτό να µη 
συνεπάγεται ότι το σύνολο της συγκεκριµένης οµάδας δε θα είναι πάνω από τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 

2.Στη διακήρυξη στο άρθρο 8: Περιεχόµενο προσφορών 8.2 Τεχνική προσφορά στη σελίδα 
23 αναφέρει κατά γράµµα: Πέρα από την υποβολή  του αρχείου της τεχνικής προσφοράς της 
ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του συστήµατος που παράγει το σύστηµα, πρέπει απαραίτητα να 
υποβληθεί και τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένη σύµφωνα µε τη παρακάτω 
παράγραφο που περιλαµβάνει  αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. 

Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε εάν λόγω της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να 
καταθέσουµε έναν πίνακα της τεχνικής προσφοράς µας ή κάποιο άλλο έγγραφο πέρα από την 
Υπεύθυνη ∆ήλωση που αναφέρει η παρακάτω παράγραφος της ∆ιακήρυξης. 

3.Στην διακήρυξη στο άρθρο 8: περιεχόµενο προσφορών 8.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Α. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν αναφέρετε πουθενά για το µέρος V.  

Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε εάν πρέπει να συµπληρώσουµε κάτι στο Μέρος V του 
Τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) και εάν ναι τι ακριβώς πρέπει να 
συµπληρώσουµε.» 

 
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

α) Η τιµή του κάθε είδους ξεχωριστά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν είναι 

δεσµευτική για τον προµηθευτή, που σηµαίνει ότι µεµονωµένα η τιµή σε κάποια είδη µπορεί να 

είναι πάνω από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, αρκεί αυτό να συνεπάγεται ότι το σύνολο της 

συγκεκριµένης οµάδας δε θα είναι πάνω από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

β) Στη διακήρυξη στο άρθρο 8: Περιεχόµενο προσφορών 8.2 Τεχνική προσφορά στη σελίδα 23 



αναφέρει κατά γράµµα: «Πέρα από την υποβολή  του αρχείου της τεχνικής προσφοράς της 

ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του συστήµατος που παράγει το σύστηµα, πρέπει απαραίτητα να 

υποβληθεί και τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένη σύµφωνα µε τη παρακάτω 

παράγραφο που περιλαµβάνει  αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά  συνίσταται σε µια ψηφιακά υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του 

νοµίµου εκπροσώπου της προσφέρουσας που θα αναφέρει : 

έλαβε γνώση της υπ' αριθµ. 12/2017 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και 
όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών είναι σύµφωνες κατ'ελάχιστο µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Επίσης ότι  
 

� τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει το ∆ήµο  θα είναι ίδια µε αυτά που 
περιγράφονται στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της Μελέτης και ειδικά για τα 
υλικά 52, 53, 54 της Β Οµάδας θα συµφωνούν και µε τα τεχνικά φυλλάδια ή τις 
τεχνικές προδιαγραφές που προσφέροντα, 

� η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα προσκοµίσει επίσης: 

Ειδικά για τα υλικά µε αριθµό 52, 53, 54 της Β Οµάδας θα καταθέσουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
τεχνικό φυλλάδιο ή αναλυτική τεχνική περιγραφή.» 

Αυτό σηµαίνει ότι η τεχνική προσφορά συνίσταται I) στην παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, η 
οποία θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένη, και II) στην προσκόµιση τεχνικού 
φυλλαδίου ή αναλυτικής τεχνικής περιγραφής ειδικά για τα υλικά µε αριθµό 52, 53, 54 της Β 
Οµάδας. 

γ) Στο µέρος V του Τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) αναφέρει κατά 

γράµµα: «Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον.» 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να συµπληρώσετε τίποτα. 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                                                       
  
  
  
Καρίπης Μωυσής 
ΠΕ ∆ιοικητικού/A΄ 
 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

    

   ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
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