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ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο.Τ.  384  ΚΑΙ  Ο.Τ.  385
ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ  Δ.Κ.
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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
13561
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο:  +30 2132023614/618
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr 
Φαξ:  +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αριθμός αναφοράς: Α.Μ. 23/2014

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233262

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 532 258.06 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

mailto:meletes@agankam.gov.gr
www.eprocurment.gov.gr
www.eprocurment.gov.gr
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45212221
45112710

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιοχή ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ - Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά έργα ανάπλασης του χώρου πρασίνου-αθλοπαιδιών και της πλατείας που βρίσκονται στην οδό
Αγ.Νικολάου μεταξύ των Ο.Τ.384 και 385 της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 532 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράτασητηςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με
ταοριζόμενα στα άρθρα 132 και 147 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, κατά τους όρους της
παρ.1α) του άρθ.72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
10.645ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοίφορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους.Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο ΜητρώοΕργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην
κατηγορία/-ιες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναιεγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτόςΦΠΑ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
τουπεριβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
καιεργατικού δίκαιο, οιοποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/03/2018
Τοπική ώρα: 12:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/03/2018
Τοπική ώρα: 09:30
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται έως και την 26/02/18.
Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου,
υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

www.promitheus.gov.gr


ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

που εγκρίθθηκαν με την αρίθμοθ 452/2017 αποθφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω71ΒΩ62-Ξ5Μ) 

Αγ.Αναθργυροί, 13-02-2018 

η Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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..

                                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   23/2014

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 3110/14-02-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ
Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», με προϋπολογισμό 532.258,06€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα,
απολογιστικά και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 127.741,93€, δηλαδή συνολικά 659.999,99ΕΥΡΩ.

2.  Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής  υπογραφής και  να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30μ.μ.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  εφόσον  ανήκουν  στην  1η  και  άνω  τάξη  για  έργα  κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α2  και  άνω τάξη  για  έργα  κατηγορίας  Η/Μ και  Α1  και  άνω τάξη  για  έργα
κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ,  β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ
(10.645,00€).

6.  Χρηματοδότηση  του  έργου  γίνεται  από  τους  ίδιους  πόρους  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΚΑΕ
9779.03.149 του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής) (Κ.Α. 64.7322.0001 του Π/Υ του Δήμου). 

7.  Το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας  θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.

Αγιοι Ανάργυροι, 14 Φεβρουαρίου 2018
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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3Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδορχου  κατασκευηρς του ερργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας  532.258,06 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθειρ συρμφωνα με: 
α) τις διαταρξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορρους της παρουρσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Οδορς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023614,618
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πληροφοριρες: : ............................................

1.2 Εργοδορτης ηρ Κυρριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φορερας κατασκευηρς του ερργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Προιοσταμερνη Αρχηρ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυρνουσα ηρ Επιβλερπουσα Υπηρεσιρα :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμορδιο Τεχνικορ Συμβουρλιο :…………………………

Εφορσον  οι  ανωτερρω  υπηρεσιρες  μεταστεγασθουρν  κατα ρ τη  διαρρκεια  της  διαδικασιρας  συρναψης  ηρ
εκτερλεσης του ερργου, υποχρεουρνται να δηλωρσουν αρμεσα τα νερα τους στοιχειρα στους προσφερροντες ηρ
στον αναρδοχο.
Εφορσον  οι  ανωτερρω  υπηρεσιρες  ηρ/και  τα  αποφαινορμενα  ορργανα  του  Φορερα  Κατασκευηρς
καταργηθουρν,  συγχωνευτουρν  η ρ με  οποιονδηρποτε  τρορπο  μεταβληθουρν  κατα ρ τη  διαρρκεια  της
διαδικασιρας   συρναψης  η ρ εκτερλεσης  του  ερργου,  υποχρεουρνται  να  δηλωρσουν  αρμεσα,   στους
προσφερροντες4 η ρ στον αναρδοχο τα στοιχειρα των υπηρεσιωρν η ρ αποφαινορμενων οργαρνων, τα οποιρα
κατα ρ τον  νορμο  αποτελουρν  καθολικο ρ διαρδοχο  των  εν  λοργω  οργαρνων  που  υπεισερρχονται  στα
δικαιωρματα και υποχρεωρσεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 2.1. Τα εργγραφα της συρμβασης καταρ την ερννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρορντα ηλεκτρονικορ διαγωνισμορ, ειρναι τα ακορλουθα :
α) η προκηρρυξη συρμβασης ορπως δημοσιευρθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρουρσα διακηρρυξη,
γ) το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το  ερντυπο  οικονομικηρς  προσφοραρς,  ορπως  παραργεται  απο ρ την  ειδικη ρ ηλεκτρονικη ρ φορρμα  του
υποσυστηρματος,
ε) ο προυοπολογισμορς δημοπραρτησης, 
στ) το τιμολοργιο δημοπραρτησης, 
ζ) η ειδικηρ συγγραφηρ υποχρεωρσεων,
η) η τεχνικηρ συγγραφηρ υποχρεωρσεων 
θ) το τευρχος συμπληρωματικωρν τεχνικωρν προδιαγραφωρν,
ι) το υπορδειγμα ….6

ια) το τευρχος τεχνικηρς περιγραφηρς,
ιβ) η τεχνικηρ μελερτη,
ιγ)  τυχορν  συμπληρωματικερς  πληροφοριρες  και  διευκρινιρσεις  που  θα  παρασχεθουρν  απο ρ την
αναθερτουσα αρχηρ  επιρ ορλων των ανωτερρω
ιδ) ............................7

2.2 Προσφερρεται  ελευρθερη,  πληρρης,  αρμεση  και  δωρεαρν  ηλεκτρονικη ρ προρσβαση  στα  εργγραφα της
συρμβασης στον  ειδικορ,  δημορσια  προσβαρσιμο,  χωρρο  τηλεκτρονικοι ρ διαγωνισμοιρύ  της  πυρλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr, καθωρς και στην ιστοσελιρδα της αναθερτουσας αρχηρς (www.agan.gov.gr).
2.3 Εφορσον ερχουν ζητηθειρ εγκαιρρως, ηρτοι ερως και την Τεταρρτη 28 Φεβρουαριρου 20188  η αναθερτουσα
αρχη ρ παρερχει  σε  ορλους  τους  προσφερροντες που συμμετερχουν στη διαδικασιρα  συρναψης συρμβασης
συμπληρωματικερς πληροφοριρες σχετικαρ με τα εργγραφα της συρμβασης, το αργορτερο στις 02/03/20189

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  προσφορερς   υποβαρλλονται  απο ρ τους  ενδιαφερομερνους  ηλεκτρονικαρ,  μερσω  της
διαδικτυακηρς πυρλης www      .      promitheus      .      gov      .      gr   του ΕΣΗΔΗΣ, μερχρι την καταληκτικηρ ημερομηνιρα και
ωρρα  που  οριρζεται  στο  αρρθρο  18  της  παρουρσας  διακηρρυξης,  σε  ηλεκτρονικο ρ φαρκελο  του
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υποσυστηρματος.
Για τη συμμετοχη ρ στην παρουρσα διαδικασιρα  οι  ενδιαφερορμενοι  οικονομικοι ρ φορειρς  απαιτειρται  να
διαθερτουν  ψηφιακη ρ υπογραφηρ,  χορηγουρμενη  απο ρ πιστοποιημερνη  αρχη ρ παροχηρς  ψηφιακηρς
υπογραφηρς  και  να  εγγραφουρν  στο  ηλεκτρονικο ρ συρστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη ρ πυρλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωρντας τη διαδικασιρα εγγραφηρς του αρρθρου 5 παρ. 1.2 ερως 1.4 της
Κοινηρς Υπουργικηρς Απορφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ερνωση οικονομικωρν φορερων υποβαρλλει κοινη ρ προσφοραρ, η οποιρα υποχρεωτικαρ υπογραρφεται
ψηφιακαρ,  ειρτε  απο ρ ορλους  τους  οικονομικουρς  φορειρς  που  αποτελουρν  την  ερνωση,  ειρτε  απορ
εκπρορσωπο ρ τους,  νομιρμως  εξουσιοδοτημερνο.  Στην  προσφοραρ,  επι ρ ποινη ρ απορρριψης  της
προσφοραρς,  προσδιοριρζεται η ερκταση και το ειρδος της συμμετοχηρς του καρθε μερλους της ερνωσης,
συμπεριλαμβανομερνης  της  κατανομηρς  αμοιβηρς  μεταξυ ρ τους,  καθωρς  και  ο  εκπρορσωπος/
συντονιστηρς αυτηρς.

3.2 Στον ηλεκτρονικορ φαρκελο προσφοραρς περιερχονται:
(α) ερνας (υπο)φαρκελος με την ερνδειξη κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς».
(β) ερνας (υπο)φαρκελος με την ερνδειξη  κΟικονομικηρ Προσφοραρ».

3.3 Απορ τον προσφερροντα σημαιρνονται, με χρηρση του σχετικουρ πεδιρου του υποσυστηρματος, καταρ την
συρνταξη της προσφοραρς,  τα στοιχειρα  εκειρνα που ερχουν εμπιστευτικο ρ χαρακτηρρα,  συρμφωνα με τα
οριζορμενα στο αρρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιρπτωση αυτηρ, ο προσφερρων υποβαρλει στον οικειρο (υπο)φαρκελο σχετικηρ αιτιολοργηση με τη
μορφηρ ψηφιακαρ υπογεγραμμερνου αρχειρου pdf, αναφερροντας ρηταρ ορλες τις σχετικερς διαταρξεις νορμου ηρ
διοικητικερς  πραρξεις  που  επιβαρλλουν  την  εμπιστευτικορτητα  της  συγκεκριμερνης  πληροφοριρας,  ως
συνημμερνο της ηλεκτρονικηρς του προσφοραρς.  Δεν χαρακτηριρζονται ως εμπιστευτικερς πληροφοριρες
σχετικαρ με τις τιμερς μοναρδος, τις προσφερορμενες ποσορτητες και την οικονομικηρ προσφοραρ.  

3.4  Στην  περιρπτωση  της  υποβοληρς   στοιχειρων  με  χρηρση  μορφορτυπου  φακερλου  συμπιεσμερνων
ηλεκτρονικωρν  αρχειρων  (π.χ.  ηλεκτρονικο ρ αρχειρο  με  μορφη ρ εκε),  εκειρνα  τα  οποιρα  επιθυμει ρ ο
προσφερρων να χαρακτηριρσει ως εμπιστευτικαρ, συρμφωνα με τα ανωτερρω αναφερορμενα, θα πρερπει να
τα υποβαρλλει  ως χωριστα ρ ηλεκτρονικα ρ αρχειρα  με  μορφη ρ εortable  Document  Format  (εDF)  η ρ ως
χωριστο ρ ηλεκτρονικο ρ αρχειρο  μορφορτυπου φακερλου  συμπιεσμερνων ηλεκτρονικωρν  αρχειρων  που  να
περιλαμβαρνει αυταρ.

3.5  Ο  χρηρστης  ε  οικονομικορς  φορερας  υποβαρλλει  τους  ανωτερρω  (υπο)φακερλους  μερσω  του
υποσυστηρματος, ορπως περιγραρφεται κατωτερρω:

α)Τα  στοιχειρα  και  δικαιολογητικα ρ που  περιλαμβαρνονται  στον  (υπο)φαρκελο  με  την  ερνδειξη
κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς»  ειρναι τα οριζορμενα στο αρρθρο 24.2 της παρουρσας και υποβαρλλονται
απο ρ τον  οικονομικο ρ φορερα  ηλεκτρονικα ρ σε  μορφη ρ αρχειρου  εortable Document Format (εDF)  και
εφορσον  ερχουν  συνταχθειρ/παραχθει ρ απο ρ τον  ιρδιο,  φερρουν  εγκεκριμερνη  προηγμερνη  ηλεκτρονικηρ
υπογραφηρ ηρ προηγμερνη ηλεκτρονικηρ υπογραφηρ με χρηρση εγκεκριμερνων πιστοποιητικωρν συρμφωνα με
την παρ. 3 του αρρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β)Εντορς  τριωρν  (3)  εργασιρμων ημερωρν  απο ρ την  ηλεκτρονικη ρ υποβολη ρ των ως αρνω στοιχειρων  και
δικαιολογητικωρν προσκομιρζεται υποχρεωτικαρ απορ τον οικονομικορ φορερα στην αναθερτουσα αρχηρ, σε
ερντυπη μορφηρ και σε σφραγισμερνο φαρκελο, η πρωτορτυπη εγγυητικηρ επιστοληρ συμμετοχηρς 10.

Επισημαιρνεται  ορτι  η  εν  λοργω υποχρερωση δεν ισχυρει  για τις  εγγυηρσεις  ηλεκτρονικηρς  ερκδοσης (π.χ.
εγγυηρσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιρες φερρουν προηγμερνη ψηφιακηρ υπογραφηρ.

γ)Οι προσφερροντες συνταρσσουν την οικονομικη ρ τους προσφορα ρ συμπληρωρνοντας την αντιρστοιχη
ειδικη ρ ηλεκτρονικη ρ φορρμα  του  υποσυστηρματος  και  επισυναρπτοντας,  στον  ηλεκτρονικο ρ χωρρο
κΣυνημμερνα Ηλεκτρονικηρς Προσφοραρς» και στον καταρ περιρπτωση (υπο)φαρκελο, ορλα τα στοιχειρα της
προσφοραρς τους σε μορφηρ αρχειρου   εortable     Document     Format   (  εDF  ).
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δ)Οι  προσφερροντες  δυρνανται  να  προβαιρνουν,  μερσω  των  λειτουργιωρν  του  υποσυστηρματος,  σε
εκτυρπωση  ελεργχου  ομαλορτητας  των  επιμερρους  ποσοστωρν  ερκπτωσης  ανα ρ ομαρδα  εργασιωρν,  στην
περιρπτωση εφαρμογηρς της παρ. 2α του αρρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)Στη  συνερχεια,  οι  προσφερροντες  παραργουν  απο ρ το  υποσυρστημα  τα  ηλεκτρονικα ρ αρχειρα
(κεκτυπωρσεις» των Δικαιολογητικωρν Συμμετοχηρς  και της Οικονομικηρς  Προσφοραρς  τους σε μορφηρ
αρχειρου εortable Document Format (εDF)). Τα αρχειρα αυταρ υπογραρφονται απορ τους προσφερροντες με
εγκεκριμερνη  προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ η ρ προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ με  χρηρση
εγκεκριμερνων πιστοποιητικωρν συρμφωνα με την παρ. 3 του αρρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναρπτονται στους αντιρστοιχους (υπο)φακερλους της προσφοραρς.  Καταρ τη συστημικηρ
υποβολη ρ της  προσφοραρς  το  υποσυρστημα  πραγματοποιει ρ αυτοματοποιημερνους  ελεργχους
επιβεβαιρωσης  της  ηλεκτρονικηρς  προσφοραρς  σε  σχερση  με  τα  παραχθερντα  ηλεκτρονικα ρ αρχειρα
(Δικαιολογητικα ρ Συμμετοχηρς  και  Οικονομικη ρ Προσφοραρ)  και  εφορσον  οι  ερλεγχοι  αυτοι ρ αποβουρν
επιτυχειρς η προσφοραρ υποβαρλλεται  στο υποσυρστημα. Διαφορετικαρ, η προσφοραρ δεν υποβαρλλεται
και το υποσυρστημα ενημερωρνει τους προσφερροντες με σχετικορ μηρνυμα σφαρλματος στη διεπαφηρ του
χρηρστη  των  προσφερορντων,  προκειμερνου  οι  τελευταιροι  να  προβουρν  στις  σχετικερς  ενερργειες
διορρθωσης.

στ) Εφορσον τα δικαιολογητικαρ συμμετοχηρς και οι οικονομικοιρ ορροι δεν ερχουν αποτυπωθειρ στο συρνολορ
τους στις ειδικερς ηλεκτρονικερς φορρμες του υποσυστηρματος, οι προσφερροντες επισυναρπτουν ψηφιακαρ
υπογεγραμμερνα τα σχετικαρ ηλεκτρονικαρ αρχειρα, συρμφωνα με τους ορρους της  παρουρσας διακηρρυξης.11

ζ)  Απορ το υποσυρστημα εκδιρδεται ηλεκτρονικηρ απορδειξη υποβοληρς προσφοραρς, η οποιρα αποστερλλεται
στον οικονομικορ φορερα με μηρνυμα ηλεκτρονικουρ ταχυδρομειρου.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφερροντες  δυρνανται  να  ζητηρσουν  την  απορσυρση  υποβληθειρσας  προσφοραρς,  πριν  την
καταληκτικηρ ημερομηνιρα υποβοληρς των προσφορωρν, με εργγραφο αιρτημα τους προς την αναθερτουσα
αρχηρ,  σε  μορφη ρ ηλεκτρονικου ρ αρχειρου  εortable Document Format (εDF)  που  φερρει  εγκεκριμερνη
προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ η ρ προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ με  χρηρση  εγκεκριμερνων
πιστοποιητικωρν συρμφωνα με την παρ. 3 του αρρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μερσω
της λειτουργικορτητας κΕπικοινωνιρα» του υποσυστηρματος. Πιστοποιημερνος χρηρστης της αναθερτουσας
αρχηρς, μεταρ απορ σχετικηρ απορφαση της αναθερτουσας αρχηρς, η οποιρα αποδερχεται το σχετικορ αιρτημα
του προσφερροντα, προβαιρνει στην απορρριψη της σχετικηρς ηλεκτρονικηρς προσφοραρς στο υποσυρστημα
πριν την καταληκτικηρ ημερομηνιρα υποβοληρς της προσφοραρς. Κατορπιν, ο οικονομικορς φορερας δυρναται
να  υποβαρλει  εκ  νερου  προσφορα ρ μερσω  του  υποσυστηρματος  ερως  την  καταληκτικη ρ ημερομηνιρα
υποβοληρς  των προσφορωρν.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μετα ρ την  καταληκτικη ρ ημερομηνιρα  υποβοληρς  προσφορωρν,  ορπως  οριρζεται  στο  αρρθρο  18  της
παρουρσας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικη ρ αποσφραργιση,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στους
προσφέροντες  τον  σχετικό  κατάλογο  συμμετεχόντων,  όπως  αυτός  παράγεται  από  το
υποσύστημα. 
β) Στη συνερχεια, τα μερλη της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ, καταρ την ημερομηνιρα και ωρρα που οριρζεται στο
αρρθρο  18  της  παρουρσας,  προβαιρνουν  σε  ηλεκτρονικη ρ αποσφραργιση  του  υποφακερλου
κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς» και του υποφακερλου τΟικονομικηρ Προσφοραρύ. 
γ) Στον ηλεκτρονικορ χωρρο κΣυνημμερνα  Ηλεκτρονικουρ Διαγωνισμουρ», αναρταρται απορ την Επιτροπηρ
Διαγωνισμουρ ο σχετικορς καταρλογος μειοδοσιρας,  προκειμερνου να λαρβουν γνωρση οι προσφερροντες.
δ) Ακολουρθως, η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ προβαιρνει, καταρ σειραρ μειοδοσιρας, σε ερλεγχο της ολοργραφης
και αριθμητικηρς αναγραφηρς των επιμερρους ποσοστωρν ερκπτωσης και της ομαληρς μεταξυρ τους σχερσης,
βαρσει της παραγωγηρς σχετικουρ ψηφιακουρ αρχειρου, μερσα απορ το υποσυρστημα. 
Για την εφαρμογηρ του ελεργχου ομαλορτητας, χρησιμοποιειρται απορ την Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ η μερση
ερκπτωση προσφοραρς (Εμ), συρμφωνα με τα οριζορμενα στα αρρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικερς προσφορερς, μεταρ τις τυχορν αναγκαιρες διορθωρσεις, καταχωριρζονται, καταρ τη
σειραρ μειοδοσιρας, στο πρακτικορ της επιτροπηρς, το οποιρο και υπογραρφεται απορ τα μερλη της.
στ) Στη συνερχεια, η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ, την ιρδια ημερρα, ελεργχει τα δικαιολογητικαρ συμμετοχηρς
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του αρρθρου 24.2 της παρουρσας καταρ τη σειραρ της μειοδοσιρας, αρχιρζοντας απορ τον πρωρτο μειοδορτη. Αν
η ολοκληρρωση του ελεργχου αυτουρ δεν ειρναι δυνατηρ την ιρδια μερρα, λοργω του μεγαρλου αριθμουρ των
προσφορωρν  και  του ελεργχου των εγγυητικωρν  επιστολωρν,   η  διαδικασιρα  συνεχιρζεται  τις  επορμενες
εργαρσιμες ημερρες.
ζ) Η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ, πριν την ολοκληρρωση της συρνταξης  του πρακτικουρ της, επικοινωνειρ με
τους  εκδορτες  που  αναγραρφονται  στις  υποβληθειρσες  εγγυητικερς  επιστολερς,  προκειμερνου  να
διαπιστωρσει την εγκυρορτηταρ τους. Αν διαπιστωθειρ πλαστορτητα εγγυητικηρς επιστοληρς, ο υποψηρφιος
αποκλειρεται  απο ρ τον διαγωνισμορ,  υποβαρλλεται  μηνυτηρρια αναφορα ρ στον αρμορδιο εισαγγελερα και
κινειρται διαδικασιρα πειθαρχικηρς διρωξης, συρμφωνα με τις διαταρξεις των αρρθρων 82 και επορμενα του ν.
3669/2008.
η)  Η  περιγραφορμενη  διαδικασιρα  καταχωρειρται  στο  πρακτικο ρ της  Επιτροπηρς  Διαγωνισμου ρ η ρ σε
παραρρτημαρ του, που υπογραρφεται απορ τον Προρεδρο και τα μερλη της.
Η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ ολοκληρωρνει τη συρνταξη του σχετικουρ πρακτικουρ με το αποτερλεσμα της
διαδικασιρας, με το οποιρο εισηγειρται την αναρθεση της συρμβασης στον μειοδορτη (ηρ τη ματαιρωση της
διαδικασιρας), και υποβαρλλει στην αναθερτουσα αρχηρ το σχετικορ ηλεκτρονικορ αρχειρο, ως τεσωτερικορύ,
μερσω της λειτουργιρας τεπικοινωνιραύ του υποσυστηρματος, προς εργκριση . 12

θ) Στη συνερχεια, η αναθερτουσα αρχηρ κοινοποιειρ την απορφαση εργκρισης του πρακτικουρ σε ορλους τους
προσφερροντες και παρερχει προρσβαση στα υποβληθερντα στοιχειρα των λοιπωρν συμμετεχορντων. Καταρ
της απορφασης αυτηρς χωρειρ ερνσταση, καταρ τα οριζορμενα στην παραργραφο 4.3 της παρουρσης.
ι)  Επισημαιρνεται  ορτι,  σε  περιρπτωση που οι  προσφορερς  ερχουν την ιρδια  ακριβωρς  τιμη ρ (ισορτιμες),  η
αναθερτουσα αρχηρ επιλεργει τον (προσωρινορ) αναρδοχο με κληρρωση μεταξυρ των οικονομικωρν φορερων
που υπερβαλαν  ισορτιμες  προσφορερς.  Η  κληρρωση γιρνεται  ενωρπιον  της  Επιτροπηρς  Διαγωνισμου ρ και
παρουσιρα των οικονομικωρν φορερων που υπερβαλαν τις ισορτιμες προσφορερς, σε ημερρα και ωρρα που θα
τους γνωστοποιηθειρ  μερσω της λειτουργικορτητας τεπικοινωνιραύ του υποσυστηρματος.

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταρ την αξιολοργηση των προσφορωρν, η αναθερτουσα αρχηρ προσκαλειρ, στο πλαιρσιο της σχετικηρς
ηλεκτρονικηρς διαδικασιρας συρναψης συρμβασης και μερσω της λειτουργικορτητας της κΕπικοινωνιρας»,
τον  προσωρινο ρ αναρδοχο  να  υποβαρλει  εντορς  προθεσμιρας  ειρκοσι  (20)  ημερολογιακωρν  ημερωρν13 τα
προβλεπορμενα  στις  κειρμενες  διαταρξεις  δικαιολογητικα ρ προσωρινου ρ αναδορχου  και  τα  αποδεικτικαρ
εργγραφα νομιμοποιρησης14.
β)  Τα  δικαιολογητικα ρ του  προσωρινου ρ αναδορχου  υποβαρλλονται  απο ρ τον  οικονομικο ρ φορερα
ηλεκτρονικαρ, μερσω της λειτουργικορτητας της κΕπικοινωνιρας» στην αναθερτουσα αρχηρ.
 γ) Αν δεν υποβληθουρν τα ως αρνω δικαιολογητικαρ  ηρ υπαρρχουν ελλειρψεις σε αυταρ που υποβληρθηκαν,
παρερχεται προθεσμιρα στον προσωρινορ αναρδοχο να τα υποβαρλει ηρ να τα συμπληρωρσει εντορς περντε (5)
ημερωρν  απο ρ την  κοινοποιρηση  σχετικηρς  ειδοποιρησης  σε  αυτορν  μερσω  της  λειτουργικορτητας  της
τΕπικοινωνιραςύ  του  υποσυστηρματος.  Η  αναθερτουσα  αρχη ρ μπορει ρ να  παρατειρνει  την  ως  αρνω
προθεσμιρα, εφορσον αιτιολογειρται αυτορ επαρκωρς και κατ’ ανωρτατο ορριο για δεκαπερντε (15) επιπλερον
ημερρες.
Εντορς  τριωρν  (3)  εργασιρμων  ημερωρν  απο ρ την  ηλεκτρονικη ρ υποβολη ρ των  ως  αρνω  στοιχειρων  και
δικαιολογητικωρν,  συρμφωνα  με  τα  ανωτερρω  υπο ρ β)  και  γ)  αναφερορμενα,  προσκομιρζονται
υποχρεωτικα ρ απο ρ τον  οικονομικο ρ φορερα  στην  αναθερτουσα  αρχηρ,  σε  ερντυπη  μορφη ρ και  σε
σφραγισμερνο  φαρκελο,  τα  εργγραφα  που  απαιτειρται  να  προσκομισθουρν  σε  πρωτορτυπη  μορφηρ,
συρμφωνα  με  τις  διαταρξεις  του  αρρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωρδικας  Διοικητικηρς
Διαδικασιρας'', ορπως τροποποιηρθηκε με τις διαταρξεις του αρρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.
δ) Αν καταρ τον ερλεγχο των παραπαρνω δικαιολογητικωρν διαπιστωθειρ ορτι:
i) τα στοιχειρα που δηλωρθηκαν με το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ), ειρναι ψευδηρ
ηρ ανακριβηρ ηρ
ii)  αν  δεν  υποβληθουρν  στο  προκαθορισμερνο  χρονικο ρ διαρστημα  τα  απαιτουρμενα  πρωτορτυπα  ηρ
αντιργραφα, των παραπαρνω δικαιολογητικωρν, ηρ
ii) αν απορ τα δικαιολογητικαρ που προσκομιρσθηκαν νομιρμως και εμπροθερσμως, δεν αποδεικνυρονται οι
ορροι και οι προυοποθερσεις συμμετοχηρς συρμφωνα με τα αρρθρα 21, 22 και 23 της παρουρσας, 15

απορριρπτεται η προσφοραρ του προσωρινουρ αναδορχου, καταπιρπτει υπερρ της αναθερτουσας αρχηρς η
εγγυρηση συμμετοχηρς  του και η κατακυρρωση γιρνεται στον προσφερροντα που υπερβαλε την αμερσως
επορμενη  πλερον  συμφερρουσα  απο ρ οικονομικη ρ αρποψη  προσφορα ρ βαρσει  της  τιμηρς  τηρουμερνης  της
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ανωτερρω διαδικασιρας.
Σε περιρπτωση εργκαιρης και προσηρκουσας ενημερρωσης της αναθερτουσας αρχηρς για μεταβολερς στις
προυοποθερσεις  τις  οποιρες  ο  προσωρινορς  αναρδοχος  ειρχε  δηλωρσει  με  το  Τυποποιημερνο  Έντυπο
Υπευρθυνης  Δηρλωσης  (ΤΕΥΔ)  ορτι  πληροι ρ και  οι  οποιρες  επηρλθαν  η ρ για  τις  οποιρες  ερλαβε  γνωρση  ο
προσωρινορς αναρδοχος μεταρ την δηρλωση και μερχρι την ημερρα της ειδοποιρησης/προρσκλησης για την
προσκορμιση  των δικαιολογητικωρν  κατακυρρωσης  (οψιγενειρς  μεταβολερς),  δεν  καταπιρπτει  υπερρ  της
αναθερτουσας αρχηρς η εγγυρηση συμμετοχηρς του, που ειρχε προσκομισθειρ, συρμφωνα με το αρρθρο 15 της
παρουρσας.
Αν κανερνας απορ τους προσφερροντες δεν υπερβαλε αληθηρ η ρ ακριβηρ δηρλωση, η ρ αν κανερνας απορ τους
προσφερροντες δεν προσκομιρζει ερνα ηρ περισσορτερα απορ τα απαιτουρμενα δικαιολογητικαρ, ηρ αν κανερνας
απορ τους προσφερροντες δεν αποδειρξει ορτι πληροιρ τα κριτηρρια ποιοτικηρς επιλογηρς του αρρθρου 22, η
διαδικασιρα συρναψης της συρμβασης ματαιωρνεται.
 Η διαδικασιρα ελεργχου των ως αρνω δικαιολογητικωρν ολοκληρωρνεται με τη συρνταξη πρακτικουρ απορ
την Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ, η οποιρα, στη συνερχεια,   το κοινοποιειρ, μερσω της κλειτουργικορτητας της
κΕπικοινωνιρας», στην αναθερτουσα αρχηρ για τη ληρψη απορφασης.
Η αναθερτουσα αρχη ρ προβαιρνει,  μετα ρ την εργκριση του ανωτερρω πρακτικουρ,  στην κοινοποιρηση της
απορφασης κατακυρρωσης, μαζι ρ με αντιργραφο ορλων των πρακτικωρν,  σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συρμφωνα με τις κειρμενες διαταρξεις, μερσω της λειτουργικορτητας της
κΕπικοινωνιρας», και επιπλερον αναρταρ τα Δικαιολογητικαρ του προσωρινουρ αναδορχου στον χωρρο κΣυ-
νημμερνα Ηλεκτρονικουρ Διαγωνισμουρ».
ε)  Μετα ρ την  ολοκληρρωση  του  προσυμβατικου ρ ελεργχου  απο ρ το  Ελεγκτικο ρ Συνερδριο,  εφορσον
απαιτειρται, συρμφωνα με τα αρρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201316, ο προσωρινορς αναρδοχος, υποβαρλλει
επικαιροποιημερνα  τα  δικαιολογητικα ρ του  αρρθρου  23.3-23.10  της  παρουρσας,  μετα ρ απο ρ σχετικηρ
προρσκληση  της  αναθερτουσας  αρχηρς,  μερσω  της  λειτουργικορτητας  της  τΕπικοινωνιραςύ  του
υποσυστηρματος, προκειμερνου να  διαπιστωθει ρ ορτι δεν ερχουν εκλειρψει οι προυοποθερσεις συμμετοχηρς
του αρρθρου 21,  ορτι εξακολουθουρν να πληρουρνται τα κριτηρρια  επιλογηρς του αρρθρου 22 και ορτι δεν
συντρερχουν οι λοργοι αποκλεισμουρ του ιρδιου αρρθρου.
Μερσω  της  λειτουργικορτητας  της  τΕπικοινωνιραςύ  του  υποσυστηρματος  κοινοποιειρτα  η  απορφαση
κατακυρρωσης  στον  προσωρινο ρ αναρδοχο17.  Με  την  ιρδια  απορφαση  καλειρται  ο  αναρδοχος  ορπως
προσερλθει  σε  ορισμερνο  τορπο  και  χρορνο  για  την  υπογραφη ρ του  συμφωνητικουρ,   θερτονταρς  του  η
αναθερτουσα αρχηρ προθεσμιρα που δεν μπορειρ να υπερβαιρνει τις ειρκοσι (20) ημερολογιακερς ημερρες απορ
την κοινοποιρηση ειδικηρς ηλεκτρονικηρς προρσκλησης, μερσω της λειτουργικορτητας της τΕπικοινωνιραςύ
του υποσυστηρματος, προσκομιρζοντας, και την απαιτουρμενη εγγυητικηρ επιστοληρ καληρς εκτερλεσης. Η
εν λοργω κοινοποιρηση επιφερρει τα ερννομα αποτελερσματα της απορφασης κατακυρρωσης, συρμφωνα με
οριζορμενα στην παρ. 3 του αρρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εαρν ο αναρδοχος δεν προσερλθει να υπογραρψει το συμφωνητικορ, μερσα στην προθεσμιρα που οριρζεται
στην ειδικη ρ προρκληση, κηρυρσσεται ερκπτωτος, καταπιρπτει υπερρ της αναθερτουσας αρχηρς η εγγυρηση
συμμετοχηρς  του και η κατακυρρωση γιρνεται στον προσφερροντα που υπερβαλε την αμερσως επορμενη
πλερον  συμφερρουσα  απο ρ οικονομικη ρ αρποψη  προσφορα ρ βαρσει  τιμηρς.  Αν  κανερνας  απο ρ τους
προσφερροντες  δεν  προσερλθει  για  την  υπογραφη ρ του  συμφωνητικουρ,  η  διαδικασιρα  συρναψης  της
συρμβασης ματαιωρνεται, συρμφωνα με την περιρπτωση  β της παραγραρφου 1 του αρρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Ενστάσεις18

4.3.1 Ένσταση καταρ πραρξης της αναθερτουσας αρχηρς υποβαρλλεται εντορς προθεσμιρας περντε (5) ημερωρν
απορ την κοινοποιρηση της προσβαλλορμενης πραρξης στον ενδιαφερορμενο οικονομικορ φορερα. Η ερνσταση
κατα ρ της  διακηρρυξης  υποβαρλλεται  σε  προθεσμιρα  που  εκτειρνεται  μερχρι  το  ηρμισυ  του  χρονικουρ
διαστηρματος απορ τη δημοσιρευση της διακηρρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μερχρι την καταληκτικη ρ ημερομηνιρα
υποβοληρς των προσφορωρν του αρρθρου 18 της  παρουρσας,  δηλαδη ρ ερως και την 26/02/18.  Για  τον
υπολογισμο ρ της  προθεσμιρας  αυτηρς  συνυπολογιρζονται  και  οι  ημερομηνιρες  της  δημοσιρευσης  και
της υποβοληρς των προσφορωρν19.
4.3.2 Η ερνσταση υποβαρλλεται μερσω της λειτουργικορτητας της τΕπικοινωνιραςύ του υποσυστηρματος. Η
αναθερτουσα αρχη ρ αποφασιζει,  συρμφωνα με  τα  οριζορμενα  και  στο  αρρθρο  221 του  ν.  4412/2016,
υρστερα απορ γνωρμη της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ για τις ενσταρσεις του πρωρτου εδαφιρου του παρορντος
και υρστερα απορ γνωρμη του αρμορδιου Τεχνικουρ Συμβουλιρου για τις ενσταρσεις του δευρτερου εδαφιρου
του παρορντος, εντορς προθεσμιρας δερκα (10) ημερωρν απορ την κοινοποιρηση της ερνστασης. 
Στην περιρπτωση της ερνστασης καταρ της διακηρρυξης, η αναθερτουσα αρχηρ αποφασιρζει σε καρθε περιρ -
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πτωση πριν την καταληκτικηρ ημερομηνιρα υποβοληρς των προσφορωρν. Με την αρπρακτη παρροδο των
ανωτερρω προθεσμιωρν τεκμαιρρεται η απορρριψη της ερνστασης. 
4.3.3 Για  το  παραδεκτο ρ της  αρσκησης ερνστασης,  απαιτειρται,  με  την  καταρθεση  της  ερνστασης,  η
καταβολη ρ παραβορλου,  υπερρ  του Δημοσιρου,  ποσου ρ  600,00 ευρωρ20.  Το παραρβολο αυτο ρ αποτελειρ
δημορσιο ερσοδο. Το παραρβολο επιστρερφεται με πραρξη της αναθερτουσας αρχηρς, αν η ερνσταση γιρνει
δεκτηρ ηρ μερικωρς δεκτηρ απορ το αποφασιρζον διοικητικορ ορργανο.21 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος
Σχετικαρ με την υπογραφηρ της συρμβασης, ισχυρουν τα προβλεπορμενα στην παρ. 5 αρρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα   εργγραφα της  συρμβασης   με  βαρση  τα οποιρα  θα  εκτελεσθει ρ το  ερργο  ειρναι  τα  αναφερορμενα
παρακαρτω.  Σε  περιρπτωση  ασυμφωνιρας  των  περιεχομερνων  σε  αυτα ρ ορρων,  η  σειρα ρ ισχυρος
καθοριρζεται  ως κατωτερρω. 

1. Το συμφωνητικορ.
2. Η παρουρσα Διακηρρυξη.
3. Η Οικονομικηρ Προσφοραρ.
4. Το Τιμολοργιο Δημοπραρτησης 
5. Η Ειδικηρ Συγγραφηρ Υποχρεωρσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηρ Συγγραφηρ Υποχρεωρσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικερς Προδιαγραφερς και τα 

Παραρτηρματα τους, 
7. Η Τεχνικηρ Περιγραφηρ (Τ.Π.). 
8. Ο Προυοπολογισμορς Δημοπραρτησης.
9. Οι εγκεκριμερνες μελερτες του ερργου. 
10.  Το εγκεκριμερνο Χρονοδιαργραμμα κατασκευηρς του ερργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εργγραφα  της  συρμβασης  συνταρσσονται  υποχρεωτικα ρ στην  ελληνικη ρ γλωρσσα  και

προαιρετικαρ και σε αρλλες γλωρσσες, συνολικαρ ηρ μερικαρ. Σε περιρπτωση ασυμφωνιρας μεταξυρ των
τμημαρτων των εγγραρφων της συρμβασης που ερχουν συνταχθει ρ σε  περισσσορτερες γλωρσσες,
επικρατειρ η ελληνικηρ ερκδοση. Τυχορν ενσταρσεις υποβαρλλονται στην ελληνικηρ γλωρσσα. 

6.2. Οι προσφορερς και τα περιλαμβανορμενα σε αυτερς στοιχειρα, καθωρς και τα αποδεικτικαρ εργγραφα
συνταρσσονται  στην ελληνικη ρ γλωρσσα η ρ συνοδευρονται  απο ρ επιρσημη μεταρφραση ρ τους στην
ελληνικηρ γλωρσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαρ δημορσια εργγραφα και δικαιολογητικαρ εφαρμορζεται η Συνθηρκη της Χαργης της
5.10.1961, που κυρωρθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαρ τα αλλοδαπαρ ιδιωτικαρ εργγραφα
μπορουρν να συνοδευρονται απορ μεταρφρασηρ τους στην ελληνικηρ γλωρσσα επικυρωμερνη ειρτε απορ
προρσωπο αρμορδιο καταρ τις διαταρξεις της εθνικηρς νομοθεσιρας ειρτε απορ προρσωπο καταρ νορμο
αρμορδιο της χωρρας στην οποιρα ερχει συνταχθει ρ το  εργγραφο22. Επιρσης, γιρνονται υποχρεωτικαρ
αποδεκταρ ευκρινηρ φωτοαντιργραφα εγγραρφων που ερχουν εκδοθει ρ απορ αλλοδαπερς αρχερς και
ερχουν επικυρωθειρ απορ δικηγορρο, συρμφωνα με τα προβλεπορμενα στην παρ. 2 περ.β του αρρθρου
11 του ν.  2690/1999 τΚωρδικας  Διοικητικηρς  Διαδικασιραςύ,  αντικατασταρθηκε ως αρνω με  το
αρρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικα ρ και  τεχνικα ρ φυλλαρδια  και  αρλλα  ερντυπα  -εταιρικα ρ η ρ μηε  με  ειδικο ρ τεχνικορ
περιεχορμενο  μπορουρν  να  υποβαρλλονται  σε  αρλλη  γλωρσσα,  χωριρς  να  συνοδευρονται  απορ
μεταρφραση στην ελληνικηρ

6.5. Η  επικοινωνιρα  με  την  αναθερτουσα  αρχηρ,  καθωρς  και  μεταξυ ρ αυτηρς  και  του  αναδορχου,  θα
γιρνονται υποχρεωτικαρ στην ελληνικηρ γλωρσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τη  δημοπραρτηση  του  ερργου,  την  εκτερλεση  της  συρμβασης  και  την  κατασκευη ρ του,

εφαρμορζονται οι διαταρξεις των παρακαρτω νομοθετημαρτων, ορπως ισχυρουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
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διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 23

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,24

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )25

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  τΜέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνύ  (Α'  30),  ορπως
τροποποιηρθηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυρρωση  των  στοιχειρων  του
αναδορχου με τα στοιχειρα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) κΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινηρ
απορφαση των Υπουργωρν  Αναρπτυξης  και  Επικρατειρας  υπ’  αριθμ.  20977/2007 (  Β’  1673 )
σχετικα ρ με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 26, καθωρς και η απορφαση του Υφυπουργουρ Οικονομιρας και
Οικονομικωρν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) τΚαθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςύ. 

7.3 Οι διαταρξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  κΚυρρωση Κωρδικα Φορρου Προστιθερμενης Αξιρας».
7.4 Οι σε εκτερλεση των ανωτερρω διαταρξεων εκδοθειρσες κανονιστικερς πραρξεις27,  καθωρς και

λοιπερς διαταρξεις που αναφερρονται ρηταρ ηρ απορρερουν απορ τα οριζορμενα στα συμβατικαρ τευρχη
της  παρουρσας  καθωρς  και  το  συρνολο  των  διαταρξεων  του  ασφαλιστικουρ,  εργατικουρ,
περιβαλλοντικουρ και φορολογικουρ δικαιρου και γενικορτερα καρθε διαρταξη (Νορμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικη ρ εγκυρκλιος  που  διερπει  την  αναρθεση  και  εκτερλεση  του  ερργου  της  παρουρσας
συρμβασης, ερστω και αν δεν αναφερρονται ρηταρ. 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
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ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το ερργο χρηματοδοτειρται απορ τους ιρδιους πορρους της Περιφερρειας Αττικηρς (ΚΑΕ 9779.03.149
του Π/Υ της Περιφερρειας Αττικηρς) (Κ.Α. 64.7322.0001 του Π/Υ του Δηρμου).  28

Το  ερργο υπορκειται  στις  κρατηρσεις29 που  προβλερπονται  για  τα  ερργα  αυταρ,
περιλαμβανομερνης  της  κραρτησης  υρψους  0,06%  υπερρ  των  λειτουργικωρν  αναγκωρν  της
Ενιαιρας  Ανεξαρρτητης  Αρχηρς  Δημοσιρων  Συμβαρσεων,  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραρτησης  υρψους  0,06%  υπερρ  των  λειτουργικωρν  αναγκωρν  της  Αρχηρς
Εξερτασης  Προδικαστικωρν  Προσφυγωρν,  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωρς και της κραρτησης 6%0, συρμφωνα με τις διαταρξεις του αρρθρου 53 παρ.
7  περ.θ'  του  ν.4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απορφασης του Υπουργουρ Υποδομωρν και Μεταφορωρν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικα ρ ερξοδα, ορφελος κ.λ.π. του Αναδορχου και οι επιβαρυρνσεις απορ φορρους, δασμουρς
κ.λ.π.  καθοριρζονται  στο  αντιρστοιχο  αρρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυρνει  τον  Κυρριο  του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμερς θα γιρνονται συρμφωνα με το αρρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιρστοιχο
αρρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηρ του εργολαβικουρ τιμηρματος θα γιρνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθερτουσα αρχηρ30 μπορειρ,  κατα ρ τη διαδικασιρα  αξιολοργησης των προσφορωρν,  να καλερσει  τους
οικονομικουρς  φορειρς,  μερσω  της   λειτουργικορτητας  της  ‘’Επικοινωνιραςύ  του  υποσυστηρματος  να
συμπληρωρσουν  η ρ να  διευκρινιρσουν τα  εργγραφα  η ρ δικαιολογητικα ρ που  ερχουν  υποβαρλει,
συμπεριλαμβανομερνης και της οικονομικηρς τους προσφοραρς, μερσα σε ευρλογη προθεσμιρα, η οποιρα δεν
μπορειρ να ειρναι μικρορτερη απορ επταρ (7) ημερολογιακερς ημερρες απορ την ημερομηνιρα κοινοποιρησης σε
αυτουρς της σχετικηρς προρσκλησης,  συρμφωνα με τα ειδικορτερα οριζορμενα στις διαταρξεις των αρρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του αρρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδηρποτε διευκριρνιση ηρ συμπληρρωση που υποβαρλλεται απορ τους προσφερροντες ηρ υποψηφιρους,
χωριρς να ερχει ζητηθειρ απορ την αναθερτουσα αρχηρ31, δεν λαμβαρνεται υπορψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρουρσα διαδικασιρα ερχει εκδοθει ρ η απορφαση  με αρ.πρωτ.  411/2017/O.E. (ΑΔΑ ΩΕΒΥΩ62-
ΣΦΟ) για την αναρληψη υποχρερωσης/εργκριση δερσμευσης πιρστωσης για το οικονομικορ ερτος 2017 και
με  αρ.  (903/17) καταχωρρηση  στο  βιβλιρο  εγκριρσεων  και  εντολωρν  πληρωμηρς  της  Δ.Ο.Υ.
(συμπληρωρνεται και ο αριθμορς της απορφασης εργκρισης της πολυετουρς αναρληψης σε περιρπτωση που η
δαπαρνη εκτειρνεται σε περισσορτερα του ενορς οικονομικαρ ερτη, συρμφωνα με το αρρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016 ).32
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου
Ο τιρτλος του ερργου ειρναι: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ
Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προυοπολογισμορς  δημοπραρτησης  του  ερργου  ανερρχεται  σε33  532.258,06  πλερον  φ.π.α.  24%
Ευρωρ και αναλυρεται σε:
Δαπαρνη Εργασιωρν 346.365,71€
Γενικαρ ερξοδα και Όφελος εργολαρβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 62.345,83€.
Απρορβλεπτα34 (ποσοστου ρ 15% επι ρ της  δαπαρνης  εργασιωρν  και  του  κονδυλιρου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
61.306,73€,  που  αναλωρνονται  συρμφωνα  με  τους  ορρους  του  αρρθρου  156  παρ.  3.(α)  του ν.
4412/2016. 
Στο ανωτερρω ποσο ρ προβλερπεται  δαπαρνη απολογιστικωρν  ποσου ρ 50.000,00€ συρμφωνα με το
αρρθρο 154 του ν. 4412/2016.35

Στο ανωτερρω ποσο ρ προβλερπεται αναθεωρρηση στις  τιμερς  ποσου ρ 12.239,79€ συρμφωνα με το
αρρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρηρτρα προρσθετης καταβοληρς (πριμ), συρμφωνα με το αρρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΟΧΙ (εφορσον
προβλερπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Αφορα ρ ερργα αναρπλασης του χωρρου πρασιρνου-αθλοπαιδιωρν  και  της πλατειρας  που βριρσκονται
στην οδορ Αγ.Νικολαρου μεταξυρ των Ο.Τ.384 και 385 της Δ.Κ. Αγιρων Αναργυρρων.

Επισημαίνεται ορτι, το φυσικορ και οικονομικορ αντικειρμενο των δημοπρατουρμενων ερργων  δεν πρερπει
να μεταβαρλλεται ουσιωδωρς καταρ τη διαρρκεια εκτερλεσης της συρμβασης, καταρ τα οριζορμενα στην παρ.
4 του αρρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατορτητα μεταβοληρς υφιρσταται, μορνο υπορ τις προυοποθερσεις των
αρρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρερπεται η χρηρση των κεπιρ ερλασσον» δαπανωρν με τους ακορλουθους ορρους και περιορισμουρς:

 Δεν τροποποιειρται το κβασικορ σχερδιο» της προκηρρυξης, ουρτε οι προδιαγραφερς του ερργου, ορπως
περιγραρφονται στα συμβατικαρ τευρχη, ουρτε καταργειρται ομαρδα εργασιωρν της αρχικηρς συρμβασης.

 Δεν θιργεται η πληρορτητα, ποιορτητα και λειτουργικορτητα του ερργου.

 Δεν χρησιμοποιειρται για την πληρωμηρ νερων εργασιωρν που δεν υπηρρχαν στην αρχικηρ συρμβαση.

 Δεν υπερβαιρνει η δαπαρνη αυτηρ, καταρ τον τελικορ εγκεκριμερνο Ανακεφαλαιωτικορ Πιρνακα Εργασιωρν
του ερργου,  ποσοστο ρ ειρκοσι τοις εκατο ρ (20%) της συμβατικηρς  δαπαρνης ομαρδας εργασιωρν  του
ερργου  ουρτε,  αθροιστικαρ,  ποσοστο ρ δερκα  τοις  εκατο ρ (10%)  της  δαπαρνης  της  αρχικηρς  αξιρας
συρμβασης χωριρς  Φ.Π.Α.,  αναθεωρρηση τιμωρν  και  απρορβλεπτες δαπαρνες.  Στην αθροιστικη ρ αυτηρ
ανακεφαλαιρωση λαμβαρνονται υπορψη μορνο οι μεταφορερς δαπαρνης απορ μιρα ομαρδα εργασιωρν σε
αρλλη.
Τα  ποσα ρ που  εξοικονομουρνται,  εφορσον  υπερβαιρνουν  τα  ανωτερρω  ορρια  (20%  η ρ και  10%),
μειωρνουν ισορποσα τη δαπαρνη της αξιρας συρμβασης χωριρς Φ.Π.Α., αναθεωρηρσεις και απρορβλεπτες
δαπαρνες. Για τη χρηρση των κεπιρ ερλασσον δαπανωρν» απαιτειρται σε καρθε περιρπτωση η συρμφωνη
γνωρμη  του  Τεχνικουρ Συμβουλιρου,  υρστερα  απο ρ εισηργηση  του  φορερα  υλοποιρησης.
Ο προυοπολογισμορς των ερργων στα οποιρα εφαρμορζεται η παραργραφος αυτηρ αναλυρεται σε Ομαρδες
Εργασιωρν, οι οποιρες συντιρθενται απορ εργασιρες που υπαργονται σε ενιαιρα υποσυρνολα του τεχνικουρ
αντικειμερνου των ερργων, ερχουν παρορμοιο τρορπο κατασκευηρς και επιδερχονται το ιρδιο ποσοστορ
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ερκπτωσης στις τιμερς μοναρδας τους. Με απορφαση του Υπουργουρ Υποδομωρν  και  Μεταφορωρν, η
οποιρα μεταρ την ερκδοσηρ της θα ερχει εφαρμογηρ σε ορλα τα ως αρνω ερργα, προσδιοριρζονται οι ομαρδες
εργασιωρν αναρ κατηγοριρα ερργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικηρ προθεσμιρα εκτερλεσης του ερργου, οριρζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
απορ την ημερρα υπογραφηρς της συρμβασης36. 
Οι αποκλειστικερς και ενδεικτικερς τμηματικερς προθεσμιρες   του ερργου αναφερρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογηρ του Αναδορχου, θα γιρνει συρμφωνα με την κανοικτηρ διαδικασιρα» του αρρθρου

27 του ν. 4412/2016 και υπορ τις προυοποθερσεις του νορμου αυτουρ.
 13.2 Η οικονομικηρ προσφοραρ των διαγωνιζομερνων, θα συνταχθειρ και υποβληθειρ συρμφωνα

με τα οριζορμενα στο αρρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 
13.3 Καρθε προσφερρων μπορειρ να υποβαρλει μορνο μιρα προσφοραρ. 37

13.4 Δεν επιτρερπεται η υποβοληρ εναλλακτικωρν προσφορωρν.38

13.5 Δε γιρνονται δεκτερς προσφορερς για μερρος του αντικειμερνου της συρμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηρριο  για  την  αναρθεση  της  συρμβασης  ειρναι  η  πλερον  συμφερρουσα  απο ρ οικονομικη ρ αρποψη
προσφοραρ μορνο βαρσει τιμηρς (χαμηλορτερη τιμηρ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για την συμμετοχηρ στον διαγωνισμορ απαιτειρται η καταρθεση απορ τους συμμετερχοντες

οικονομικουρς φορειρς, καταρ τους ορρους της παρ. 1 α) του αρρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικηρς επιστοληρς συμμετοχηρς, που ανερρχεται στο ποσορ των 10.645,00 ευρωρ. 39

Στην περιρπτωση ερνωσης οικονομικωρν φορερων, η εγγυρηση συμμετοχηρς περιλαμβαρνει
και τον ορρο ορτι η εγγυρηση καλυρπτει τις υποχρεωρσεις ορλων των οικονομικωρν φορερων
που συμμετερχουν στην ερνωση.

15.2 Οι εγγυητικερς επιστολερς συμμετοχηρς περιλαμβαρνουν, συρμφωνα με το αρρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαρχιστον τα ακορλουθα στοιχειρα : 
α) την ημερομηνιρα ερκδοσης, 
β) τον εκδορτη, 
γ)  τον  κυρριο  του  ερργου  η ρ το  φορερα  κατασκευηρς  του  ερργου  προς  τον  οποιρο
απευθυρνονται, 
δ) τον αριθμορ της εγγυρησης, 
ε) το ποσορ που καλυρπτει η εγγυρηση, 
στ) την πληρρη επωνυμιρα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευρθυνση του  οικονομικουρ φορερα υπερρ
του  οποιρου  εκδιρδεται  η  εγγυρηση  (στην  περιρπτωση  ερνωσης  αναγραρφονται  ορλα  τα
παραπαρνω για καρθε μερλος της ερνωσης), 
ζ)  τους  ορρους  ορτι:  αα)  η  εγγυρηση  παρερχεται  ανερκκλητα  και  ανεπιφυρλακτα,  ο  δε
εκδορτης παραιτειρται του δικαιωρματος της διαιρερσεως και της διζηρσεως, και ββ) ορτι σε
περιρπτωση  καταρπτωσης  αυτηρς,  το  ποσο ρ της  καταρπτωσης  υπορκειται  στο  εκαρστοτε
ισχυρον τερλος χαρτοσηρμου, 
η) τα στοιχειρα της διακηρρυξης  (αριθμορς,  ερτος,  τιρτλος ερργου )  και την  καταληκτικηρ
ημερομηνιρα υποβοληρς προσφορωρν, 
θ) την ημερομηνιρα ληρξης ηρ τον χρορνο ισχυρος της εγγυρησης, 
ι) την αναρληψη υποχρερωσης απορ τον εκδορτη της εγγυρησης να καταβαρλει το ποσορ της
εγγυρησης ολικαρ ηρ μερικαρ εντορς περντε (5) ημερωρν μεταρ απορ απληρ εργγραφη ειδοποιρηση
εκειρνου προς τον οποιρο απευθυρνεται. 
(Στο σημειρο αυτορ γιρνεται παραπομπηρ στα σχετικαρ υποδειργματα, εφορσον υπαρρχουν).

15.3 Η εγγυρηση συμμετοχηρς πρερπει να ισχυρει τουλαρχιστον για τριαρντα (30) ημερολογιακερς
ημερρες μεταρ τη ληρξη του χρορνου ισχυρος της προσφοραρς του αρρθρου 19 της παρουρσας,
ηρτοι  μερχρι  και  07/01/2019,  αρλλως η προσφορα ρ απορριρπτεται.  Η αναθερτουσα αρχηρ
μπορειρ,  πριν τη ληρξη της προσφοραρς,  να ζηταρ απο ρ τον προσφερροντα να παρατειρνει,
πριν τη ληρξη τους, τη διαρρκεια ισχυρος της προσφοραρς και της εγγυρησης συμμετοχηρς.

15.4 Η εγγυρηση συμμετοχηρς καταπιρπτει,  υπερρ του κυριρου του ερργου, μεταρ απορ γνωρμη του
Τεχνικουρ Συμβουλιρου αν ο προσφερρων αποσυρρει την προσφοραρ του καταρ τη διαρρκεια
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ισχυρος  αυτηρς  και  στις  περιπτωρσεις  του  αρρθρου  4.2  της  παρουρσας.
Η  ερνσταση  του  αναδορχου  κατα ρ της  αποφαρσεως  δεν  αναστερλλει  την  ειρσπραξη  του
ποσουρ της εγγυηρσεως.

15.5 Η εγγυρηση συμμετοχηρς επιστρερφεται στον αναρδοχο με την προσκορμιση της εγγυρησης
καληρς εκτερλεσης.
Η εγγυρηση συμμετοχηρς  επιστρερφεται  στους λοιπουρς  προσφερροντες,  συρμφωνα με τα
ειδικορτερα οριζορμενα στο αρρθρο 72 του ν. 4412/2016 40.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)41

16.1 ΔΕΝ42  προβλερπεται η χορηργηση προκαταβοληρς στον Αναρδοχο .43

16.2 ΔΕΝ προβλερπεται  η πληρωμηρ πριμ στην παρουρσα συρμβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφηρ της συρμβασης απαιτειρται η παροχηρ εγγυρησης καληρς εκτερλεσης, συρμφωνα
με το αρρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υρψος της οποιρας καθοριρζεται σε ποσοστορ  5%  επιρ
της αξιρας της συρμβασης, χωριρς Φ.Π.Α. και κατατιρθεται πριν ηρ καταρ την υπογραφηρ της συρμβασης.
Η εγγυρηση καληρς  εκτερλεσης καταπιρπτει  στην περιρπτωση παραρβασης των ορρων της συρμβασης,
ορπως αυτηρ ειδικορτερα οριρζει.

Σε  περιρπτωση  τροποποιρησης  της  συρμβασης  κατα ρ το  αρρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιρα
συνεπαργεται αυρξηση της συμβατικηρς  αξιρας,  ο αναρδοχος ειρναι υποχρεωμερνος να καταθερσει πριν
την τροποποιρηση, συμπληρωματικηρ εγγυρηση το υρψος της οποιρας ανερρχεται σε ποσοστορ 5% επιρ
του ποσουρ της αυρξησης χωριρς ΦΠΑ.

Η  εγγυρηση  καληρς  εκτερλεσης  της  συρμβασης  καλυρπτει  συνολικα ρ και  χωριρς  διακριρσεις  την
εφαρμογη ρ ορλων  των  ορρων  της  συρμβασης  και  καρθε  απαιρτηση  της  αναθερτουσας  αρχηρς  η ρ του
κυριρου του ερργου ερναντι του αναδορχου.

Η εγγυρηση καληρς εκτερλεσης καταπιρπτει υπερρ του κυριρου του ερργου, με αιτιολογημερνη απορφαση
του Προιοσταμερνου της Διευθυρνουσας Υπηρεσιρας,  ιδιρως μετα ρ την οριστικοποιρηση της ερκπτωσης
του αναδορχου. Η ερνσταση του αναδορχου καταρ της αποφαρσεως δεν αναστερλλει την ειρσπραξη του
ποσουρ της εγγυηρσεως.

Οι εγγυητικερς επιστολερς καληρς εκτερλεσης περιλαμβαρνουν κατ’ ελαρχιστον τα αναφερορμενα στην
παραργραφο  15.2  της  παρουρσας  και  επιπρορσθετα,  τον  αριθμο ρ και  τον  τιρτλο  της  σχετικηρς
συρμβασης . 

17.2 Εγγυρηση καληρς λειτουργιρας 
..........................................44

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικερς επιστολερς των αρρθρων 15, 16 και 17 εκδιρδονται απορ πιστωτικαρ ιδρυρματα που

λειτουργουρν νορμιμα στα κραρτη- μερλη της Ενωσης ηρ του Ευρωπαιοκουρ Οικονομικουρ Χωρρου ηρ στα
κραρτη-μερρη της ΣΔΣ και ερχουν, συρμφωνα με τις ισχυρουσες διαταρξεις, το δικαιρωμα αυτορ. Μπορουρν,
επιρσης,  να  εκδιρδονται  απο ρ το  Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η ρ να  παρερχονται  με  γραμμαρτιο  του  Ταμειρου
Παρακαταθηκωρν και Δανειρων, με παρακαταρθεση σε αυτορ του αντιρστοιχου χρηματικουρ ποσουρ. 45 

 Αν  συσταθει ρ παρακαταθηρκη  με  γραμμαρτιο  παρακαταρθεσης  χρεογραρφων  στο  Ταμειρο
Παρακαταθηκωρν  και  Δανειρων,  τα τοκομεριρδια  η ρ μεριρσματα που ληργουν κατα ρ τη  διαρρκεια  της
εγγυρησης επιστρερφονται μεταρ τη ληρξη τους στον υπερρ ου η εγγυρηση οικονομικορ φορερα.

17.Α.2 Οι εγγυητικερς επιστολερς εκδιρδονται κατ’ επιλογηρ του οικονομικουρ φορερα/ αναδορχου απορ
ερναν ηρ περισσορτερους εκδορτες της παραπαρνω παραγραρφου,   ανεξαρτηρτως του υρψους των.  

Εαρν η εγγυρηση εκδοθειρ απορ αλλοδαπορ πιστωτικορ ιρδρυμα μπορειρ να συνταχθειρ σε μιρα απορ τις επιρσημες
γλωρσσες της Ευρωπαιοκηρς Ένωσης, αλλαρ θα συνοδευρεται απαραιρτητα απορ μεταρφραση στην ελληνικηρ 
γλωρσσα, συρμφωνα και με τα ειδικορτερα οριζορμενα στο αρρθρο 6.3. της παρουρσας.
Η  αναθερτουσα  αρχη ρ επικοινωνει ρ με  τους  φορειρς  που  φερρονται  να  ερχουν  εκδωρσει  τις  εγγυητικερς
επιστολερς, προκειμερνου να διαπιστωρσει την εγκυρορτηταρ τους46. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία       και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής των  προσφορωρν47 οριρζεται  η
08/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται
15/03/2018, ημερρα Περμπτη και ωρρα 9:30π.μ.48

Αν,  για  λοργους  ανωτερρας  βιρας η ρ για  τεχνικουρς  λοργους  δεν  διενεργηθει ρ η  αποσφραργιση  κατα ρ την
ορισθειρσα ημερρα ηρ αν μερχρι τη μερρα αυτηρ δεν ερχει υποβληθειρ καμιρα προσφοραρ, η αποσφραργιση και η
καταληκτικη ρ ημερομηνιρα  αντιρστοιχα  μετατιρθενται  σε  οποιαδηρποτε  αρλλη  ημερρα,  με  απορφαση  της
αναθερτουσας  αρχηρς.  Η  απορφαση  αυτη ρ κοινοποιειρται  στους  προσφερροντες, μερσω  της
λειτουργικορτητας τΕπικοινωνιραύ,  περντε (5) τουλαρχιστον εργαρσιμες ημερρες πριν τη νερα ημερομηνιρα,
και αναρταρται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιρδα της αναθερτουσας αρχηρς, εφορσον διαθερτει, καθωρς και
στον  ειδικορ,  δημορσια  προσβαρσιμο,  χωρρο  τηλεκτρονικοι ρ διαγωνισμοιρύ  της  πυρλης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νερα  αυτη ρ ημερομηνιρα  δεν  καταστει ρ δυνατη ρ η
αποσφραργιση των προσφορωρν ηρ δεν υποβληθουρν προσφορερς, μπορειρ να ορισθειρ και νερα ημερομηνιρα,
εφαρμοζομερνων καταρ τα λοιπαρ των διαταρξεων των δυρο προηγουρμενων εδαφιρων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καρθε υποβαλλορμενη προσφοραρ δεσμευρει τον συμμετερχοντα στον διαγωνισμορ καταρ τη διαρταξη του
αρρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διαρστημα  εννερα  (9) μηνωρν49,  απο ρ την  ημερομηνιρα  ληρξης  της
προθεσμιρας υποβοληρς των προσφορωρν.
Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ,  πριν τη ληρξη του χρορνου ισχυρος της προσφοραρς,  να ζηταρ απορ τους
προσφερροντες  να  παρατειρνουν  τη  διαρρκεια  ισχυρος  της  προσφοραρς  τους  και  της  εγγυρησης
συμμετοχηρς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.  Η  προκηρρυξη  συρμβασης  50 και  η  παρουρσα  Διακηρρυξη  δημοσιευρθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
18εROC002665672 και 18εROC002665756).
2.  Η  Διακηρρυξη  αναρταρται  και  στην  ιστοσελιρδα  της  αναθερτουσας  αρχηρς  (www.agan.gov.gr),

συρμφωνα με το αρρθρο 2 της παρουρσας.
3. Περιρληψη  της  παρουρσας  Διακηρρυξης  δημοσιευρεται  στον  Ελληνικο ρ Τυρπο 51,  συρμφωνα  με  το
αρρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταρται στο προργραμμα τΔιαυργειαύ diavgeia.gov.gr., 

Τα  ερξοδα  των  εκ  της  κειρμενης  νομοθεσιρας  απαραιρτητων  δημοσιευρσεων  της  προκηρρυξης  της
δημοπρασιρας στην οποιρα αναδειρχθηκε αναρδοχος, βαρυρνουν τον ιρδιο και εισπραρττονται με τον πρωρτο
λογαριασμορ πληρωμηρς του ερργου.  Τα ερξοδα δημοσιευρσεων των τυχορν προηγουρμενων διαγωνισμωρν
για  την  αναρθεση  του  ιρδιου  ερργου,  καθωρς  και  τα  ερξοδα  των  μη  απαραιρτητων  εκ  του  νορμου
δημοσιευρσεων βαρυρνουν την αναθερτουσα αρχηρ και καταβαρλλονται απορ τις πιστωρσεις του ερργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συρμβαση ανατιρθεται βαρσει του κριτηριρου του αρρθρου 14 της παρουρσας, σε προσφερροντα ο οποιρος
δεν αποκλειρεται απορ τη συμμετοχη ρ βαρσει της παρ. Α του αρρθρου 22 της παρουρσας και πληροι ρ τα
κριτηρρια επιλογηρς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρρθρου 22 της παρουρσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.  1 Δικαιρωμα  συμμετοχηρς  ερχουν  φυσικα ρ η ρ νομικα ρ προρσωπα,  η ρ ενωρσεις  αυτωρν52 που
δραστηριοποιουρνται  σε  ερργα κατηγοριρας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ
53 και που ειρναι εγκατεστημερνα σε:
α) σε κραρτος-μερλος της Ένωσης,
β) σε κραρτος-μερλος του Ευρωπαιοκουρ Οικονομικουρ Χωρρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριρτες χωρρες που ερχουν υπογραρψει και κυρωρσει τη ΣΔΣ, στο βαθμορ που η υπορ αναρθεση δημορσια
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συρμβαση καλυρπτεται απορ τα Παραρτηρματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικερς σημειωρσεις του σχετικουρ με
την  Ένωση  Προσαρτηρματος  κ  της  ως  αρνω  Συμφωνιρας,  καθωρς  και
δ)  σε  τριρτες  χωρρες που δεν εμπιρπτουν στην περιρπτωση γ΄  της παρουρσας παραγραρφου και  ερχουν
συναρψει διμερειρς ηρ πολυμερειρς συμφωνιρες με την Ένωση σε θερματα διαδικασιωρν αναρθεσης δημοσιρων
συμβαρσεων.
21.2 Οικονομικορς φορερας συμμετερχει ειρτε μεμονωμερνα ειρτε ως μερλος ερνωσης.54,

21.3 Οι ενωρσεις οικονομικωρν φορερων συμμετερχουν υπορ τους ορρους των παρ. 2, 3 και 4 του αρρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αρρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειρται απορ τις εν λοργω ενωρσεις να περιβληθουρν συγκεκριμερνη νομικηρ μορφηρ για την υποβοληρ
προσφοραρς.  Σε περιρπτωση που η ερνωση αναδειχθει ρ αναρδοχος η νομικηρ της  μορφηρ πρερπει να ειρναι
τερτοια που να εξασφαλιρζεται η υρπαρξη ενορς και μοναδικουρ φορολογικουρ μητρωρου για την ερνωση (π.χ.
κοινοπραξιρα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι  μεμονωμερνοι  προσφερροντες  πρερπει  να  ικανοποιουρν  ορλα  τα  κριτηρρια  ποιοτικηρς  επιλογηρς.  Στην
περιρπτωση ερνωσης οικονομικωρν φορερων, η πληρρωση των απαιτηρσεων του αρρθρου 22 Α και Β πρερπει
να ικανοποιειρται απορ καρθε μερλος της ερνωσης. 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καρθε  προσφερρων  αποκλείεται απο ρ τη  συμμετοχη ρ σε  διαδικασιρα  συρναψης  συρμβασης,  εφορσον
συντρερχει στο προρσωπορ του (αν προρκειται για μεμονωμερνο φυσικορ ηρ νομικορ προρσωπο) ηρ σε ερνα απορ
τα μερλη του (αν προρκειται περιρ ερνωσης οικονομικωρν φορερων) ερνας απορ τους λοργους των παρακαρτω
περιπτωρσεων:

22.A.1. Όταν  υπαρρχει  εις  βαρρος  του  αμεταρκλητη55 καταδικαστικη ρ απορφαση  για  ερναν  απο ρ τους
ακορλουθους λοργους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ορπως αυτηρ οριρζεται στο αρρθρο 2 της απορφασης-πλαιρσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιρου της 24ης Οκτωβριρου 2008, για την καταπολερμηση του οργανωμερνου
εγκληρματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  ορπως οριρζεται στο αρρθρο 3 της συρμβασης περι ρ της καταπολερμησης της διαφθοραρς
στην οποιρα ενερχονται υπαρλληλοι των Ευρωπαιοκωρν Κοινοτηρτων ηρ των κρατωρν-μελωρν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραργραφο  1  του  αρρθρου  2  της  απορφασης-πλαιρσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιρου της 22ας Ιουλιρου 2003, για την καταπολερμηση της δωροδοκιρας στον
ιδιωτικορ τομερα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωρς και ορπως οριρζεται στην κειρμενη νομοθεσιρα ηρ
στο εθνικορ διρκαιο του οικονομικουρ φορερα,

γ) απάτη, καταρ την ερννοια του αρρθρου 1 της συρμβασης σχετικαρ με την προστασιρα των οικονομικωρν
συμφερορντων των Ευρωπαιοκωρν Κοινοτηρτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιρα κυρωρθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικερς δραστηριορτητες, ορπως
οριρζονται, αντιστοιρχως, στα αρρθρα 1 και 3 της απορφασης-πλαιρσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιρου της
13ης Ιουνιρου 2002, για την καταπολερμηση της τρομοκρατιρας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηρ ηθικηρ
αυτουργιρα ηρ συνερργεια ηρ απορπειρα διαρπραξης εγκληρματος, ορπως οριρζονται στο αρρθρο 4 αυτηρς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηρ χρηματοδορτηση της τρομοκρατιρας,
ορπως αυτερς οριρζονται στο αρρθρο 1 της Οδηγιρας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιοκουρ Κοινοβουλιρου και του
Συμβουλιρου  της  26ης  Οκτωβριρου  2005,  σχετικα ρ με  την  προρληψη  της  χρησιμοποιρησης  του
χρηματοπιστωτικουρ συστηρματος για τη νομιμοποιρηση εσορδων απορ παραρνομες δραστηριορτητες και τη
χρηματοδορτηση της τρομοκρατιρας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποιρα ενσωματωρθηκε στην
εθνικηρ νομοθεσιρα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ορπως οριρζονται στο αρρθρο 2 της
Οδηγιρας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιοκουρ Κοινοβουλιρου και του Συμβουλιρου της 5ης Απριλιρου 2011, για
την προρληψη και την καταπολερμηση της εμποριρας ανθρωρπων και για την προστασιρα των θυμαρτων
της, καθωρς και για την αντικαταρσταση της απορφασης-πλαιρσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιρου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιρα ενσωματωρθηκε στην εθνικηρ νομοθεσιρα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικορς φορερας αποκλειρεται επιρσης ορταν το προρσωπο εις βαρρος του οποιρου εκδορθηκε   αμε-
ταρκλητη καταδικαστικηρ απορφαση ειρναι μερλος του διοικητικουρ, διευθυντικουρ η ρ εποπτικουρ οργαρνου
του εν λοργω οικονομικουρ φορερα ηρ ερχει εξουσιρα εκπροσωρπησης, ληρψης αποφαρσεων ηρ ελεργχου σε αυτορ.
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Στις περιπτωρσεις εταιρειωρν περιορισμερνης ευθυρνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωρν εταιρειωρν ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) και
Ιδιωτικωρν  Κεφαλαιουχικωρν  Εταιρειωρν  (Ι.Κ.Ε.),  η  υποχρερωση  του  προηγουρμενου  εδαφιρου,  αφοραρ
τους διαχειριστερς.

Στις περιπτωρσεις ανωνυρμων εταιρειωρν (Α.Ε.), η υποχρερωση του προηγουρμενου εδαφιρου  αφοραρ  τον
Διευθυρνοντα Συρμβουλο, καθωρς και ορλα τα μερλη του Διοικητικουρ Συμβουλιρου.

Στις περιπτωρσεις των συνεταιρισμωρν, η εν λοργω υποχρερωση αφοραρ τα μερλη του Διοικητικουρ Συμβου-
λιρου56.

22.A.2 Όταν ο  προσφερρων ερχει αθετηρσει τις υποχρεωρσεις του ορσον αφοραρ στην  καταβοληρ φορρων ηρ
εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης και αυτορ ερχει διαπιστωθειρ απορ δικαστικηρ ηρ διοικητικηρ απορφαση με
τελεσιρδικη και δεσμευτικηρ ισχυρ, συρμφωνα με διαταρξεις της χωρρας ορπου ειρναι εγκατεστημερνος ηρ την
εθνικη ρ νομοθεσιρα  ηρ/και  η  αναθερτουσα  αρχη ρ μπορει ρ να  αποδειρξει  με  τα  καταρλληλα  μερσα  ορτι  ο
προσφερρων  ερχει  αθετηρσει  τις  υποχρεωρσεις  του  ορσον  αφορα ρ την  καταβολη ρ φορρων  η ρ εισφορωρν
κοινωνικηρς ασφαρλισης.

Αν ο προσφερρων ειρναι Έλληνας πολιρτης ηρ ερχει την εγκαταρστασηρ του στην Ελλαρδα, οι υποχρεωρσεις
του  που  αφορουρν  τις  εισφορερς  κοινωνικηρς  ασφαρλισης  καλυρπτουν,  τορσο  την  κυρρια,  ορσο  και  την
επικουρικηρ ασφαρλιση.

Δεν αποκλειρεται ο προσφερρων, ορταν ερχει εκπληρωρσει τις υποχρεωρσεις του, ειρτε καταβαρλλοντας τους
φορρους ηρ τις εισφορερς κοινωνικηρς ασφαρλισης που οφειρλει, συμπεριλαμβανομερνων, καταρ περιρπτωση,
των δεδουλευμερνων τορκων ηρ των προστιρμων, ειρτε υπαγορμενος σε δεσμευτικορ διακανονισμορ για την
καταβοληρ τους.

22.Α.2α   Η  αναθερτουσα  αρχη ρ γνωριρζει  η ρ μπορει ρ να  αποδειρξει  με  τα  καταρλληλα  μερσα  ορτι  ερχουν
επιβληθει ρ σε βαρρος του οικονομικουρ φορερα, μερσα σε χρονικορ διαρστημα δυρο (2) ετωρν πριν απορ την
ημερομηνιρα ληρξης της προθεσμιρας υποβοληρς προσφοραρς: 
αα)  τρεις  (3)  πραρξεις  επιβοληρς  προστιρμου  απο ρ τα  αρμορδια  ελεγκτικα ρ ορργανα  του  Σωρματος
Επιθεωρρησης Εργασιρας για παραβαρσεις της εργατικηρς νομοθεσιρας που χαρακτηριρζονται, συρμφωνα με
την υπουργικηρ απορφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ορπως εκαρστοτε ισχυρει, ως κυψηληρς» ηρ κπολυρ
υψηληρς» σοβαρορτητας, οι οποιρες προκυρπτουν αθροιστικαρ απορ τρεις (3) διενεργηθερντες ελεργχους, ηρ
ββ)  δυρο  (2)  πραρξεις  επιβοληρς  προστιρμου  απο ρ τα  αρμορδια  ελεγκτικα ρ ορργανα  του  Σωρματος
Επιθεωρρησης  Εργασιρας  για  παραβαρσεις  της  εργατικηρς  νομοθεσιρας  που  αφορουρν  την  αδηρλωτη
εργασιρα, οι οποιρες προκυρπτουν αθροιστικαρ απορ δυρο (2) διενεργηθερντες ελεργχους. 
Οι υπορ αα΄ και ββ΄ κυρωρσεις πρερπει να ερχουν αποκτηρσει τελεσιρδικη και δεσμευτικηρ ισχυρ57.

22.A.3  α)  ..................... 58 

β) Κατ’εξαιρρεση, ορταν  ο αποκλεισμορς  ειρναι  σαφωρς δυσαναρλογος, ιδιρως ορταν μορνο μικραρ ποσαρ των
φορρων ηρ των εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης δεν ερχουν καταβληθει ρ η ρ ορταν ο  προσφερρων  ενημε-
ρωρθηκε σχετικαρ με το ακριβερς ποσορ που οφειρλεται λοργω αθερτησης των υποχρεωρσεωρν του ορσον αφο-
ραρ στην καταβοληρ φορρων ηρ εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης σε χρορνο καταρ τον οποιρο δεν ειρχε τη δυ-
νατορτητα να λαρβει μερτρα, συρμφωνα με το τελευταιρο εδαρφιο της περ. β' της παρ. 2 του αρρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  απο ρ την  εκπνοη ρ της  προθεσμιρας  υποβοληρς  προσφοραρς του  αρρθρου  18  της
παρουρσας, δεν εφαρμορζεται 59 η παραργραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:60

(α) ερχει αθετηρσει τις υποχρεωρσεις που προβλερπονται στην παρ. 2 του αρρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαρν ο οικονομικορς φορερας τελειρ υπορ πτωρχευση ηρ ερχει υπαχθειρ σε διαδικασιρα εξυγιρανσης ηρ ειδικηρς
εκκαθαρρισης η ρ τελει ρ υπο ρ αναγκαστικη ρ διαχειρριση  απο ρ εκκαθαριστη ρ η ρ απο ρ το  δικαστηρριο  η ρ ερχει
υπαχθει ρ σε  διαδικασιρα  πτωχευτικου ρ συμβιβασμου ρ η ρ ερχει  αναστειρλει  τις  επιχειρηματικερς  του
δραστηριορτητες ηρ εαρν βριρσκεται σε οποιαδηρποτε αναρλογη καταρσταση προκυρπτουσα απορ παρορμοια
διαδικασιρα, προβλεπορμενη σε εθνικερς διαταρξεις νορμου. Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ να μην αποκλειρει
ερναν οικονομικορ φορερα, ο οποιρος βριρσκεται σε μια εκ των κατασταρσεων που αναφερρονται στην παρα-
παρνω περιρπτωση, υπορ την προυοπορθεση ορτι η αναθερτουσα αρχηρ ερχει αποδειρξει ορτι ο εν λοργω φορερας
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ειρναι σε θερση να εκτελερσει τη συρμβαση, λαμβαρνοντας υπορψη τις ισχυρουσες διαταρξεις και τα μερτρα για
τη συνερχιση της επιχειρηματικηρς του λειτουργιρας (παρ. 5 αρρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαρρχουν επαρκωρς ευρλογες ενδειρξεις που οδηγουρν στο συμπερρασμα ορτι ο οικονομικορς φορερας
συνηρψε συμφωνιρες με αρλλους οικονομικουρς φορειρς με στορχο τη στρερβλωση του ανταγωνισμουρ,

δ) εαρν μιρα καταρσταση συργκρουσης συμφερορντων καταρ την ερννοια του αρρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειρ να θεραπευθειρ αποτελεσματικαρ με αρλλα, λιγορτερο παρεμβατικαρ, μερσα,

(ε) εαρν μιρα καταρσταση στρερβλωσης του ανταγωνισμουρ απορ την προρτερη συμμετοχηρ των οικονομικωρν
φορερων καταρ την προετοιμασιρα της διαδικασιρας συρναψης συρμβασης, καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειρ να θεραπευθειρ με αρλλα, λιγορτερο παρεμβατικαρ, μερσα,

(στ)  εαρν  ο  οικονομικορς  φορερας  ερχει  επιδειρξει  σοβαρη ρ η ρ επαναλαμβανορμενη  πλημμερλεια  κατα ρ την
εκτερλεση  ουσιωρδους  απαιρτησης  στο  πλαιρσιο  προηγουρμενης  δημορσιας  συρμβασης,  προηγουρμενης
συρμβασης με αναθερτοντα φορερα ηρ προηγουρμενης συρμβασης παραχωρρησης που ειρχε ως αποτερλεσμα
την προρωρη καταγγελιρα της προηγουρμενης συρμβασης, αποζημιωρσεις ηρ αρλλες παρορμοιες κυρωρσεις, 

(ζ) εαρν ο οικονομικορς φορερας ερχει κριθειρ ερνοχος σοβαρωρν ψευδωρν δηλωρσεων καταρ την παροχηρ των
πληροφοριωρν  που απαιτουρνται  για την εξακριρβωση της απουσιρας  των λοργων αποκλεισμου ρ η ρ την
πληρρωση των κριτηριρων επιλογηρς,  ερχει  αποκρυρψει τις  πληροφοριρες αυτερς  η ρ δεν ειρναι  σε θερση να
προσκομιρσει τα δικαιολογητικαρ που απαιτουρνται κατ’ εφαρμογηρ του αρρθρου 23 της παρουρσας, 

(η)  εαρν  ο  οικονομικορς  φορερας  επιχειρρησε  να  επηρεαρσει  με  αθερμιτο  τρορπο  τη  διαδικασιρα  ληρψης
αποφαρσεων της αναθερτουσας αρχηρς, να αποκτηρσει εμπιστευτικερς πληροφοριρες που ενδερχεται να του
αποφερρουν  αθερμιτο  πλεονερκτημα στη  διαδικασιρα  συρναψης  συρμβασης  η ρ να  παραρσχει  εξ αμελειρας
παραπλανητικερς πληροφοριρες που ενδερχεται να επηρεαρσουν ουσιωδωρς τις αποφαρσεις που αφορουρν
τον αποκλεισμορ, την επιλογηρ ηρ την αναρθεση,

(θ) εαρν ο οικονομικορς φορερας ερχει διαπραρξει σοβαρορ επαγγελματικορ παραρπτωμα, το οποιρο θερτει σε
αμφιβολιρα την ακεραιορτηταρ του.

22.Α.5.  (εθνικορς λοργος αποκλεισμουρ) 61

22.Α.6.  Η αναθερτουσα αρχη ρ αποκλειρει  οικονομικο ρ φορερα σε οποιοδηρποτε χρονικο ρ σημειρο κατα ρ τη
διαρρκεια της διαδικασιρας συρναψης συρμβασης, ορταν αποδεικνυρεται ορτι αυτορς βριρσκεται λοργω πραρξεων
ηρ παραλειρψεων αυτουρ ειρτε πριν ειρτε καταρ τη διαδικασιρα, σε μιρα απορ τις περιπτωρσεις των προηγουρμε-
νων παραγραρφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.62

22.Α.7. Οικονομικορς  φορερας  που  εμπιρπτει  σε  μια  απο ρ τις  κατασταρσεις  που  αναφερρονται  στις
παραγραρφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.463  μπορειρ να προσκομιρζει στοιχειρα προκειμερνου να αποδειρξει
ορτι τα μερτρα που ερλαβε επαρκουρν για να αποδειρξουν την αξιοπιστιρα του, παρορτι συντρερχει ο σχετικορς
λοργος αποκλεισμουρ. Εαρν τα στοιχειρα κριθουρν επαρκηρ, ο εν λοργω οικονομικορς φορερας δεν αποκλειρεται
απορ τη διαδικασιρα συρναψης συρμβασης. Τα μερτρα που λαμβαρνονται απορ τους οικονομικουρς φορειρς
αξιολογουρνται  σε  συναρρτηση  με  τη  σοβαρορτητα  και  τις  ιδιαιρτερες  περισταρσεις  του  ποινικουρ
αδικηρματος ηρ του παραπτωρματος. Αν τα μερτρα κριθουρν ανεπαρκηρ, γνωστοποιειρται στον οικονομικορ
φορερα το σκεπτικορ της απορφασης αυτηρς. Οικονομικορς φορερας που ερχει αποκλειστειρ,  με τελεσιρδικη
απορφαση,  απο ρ τη  συμμετοχη ρ σε  διαδικασιρες  συρναψης  συρμβασης  η ρ αναρθεσης  παραχωρρησης  δεν
μπορειρ να καρνει χρηρση της ανωτερρω δυνατορτητας καταρ την περιροδο του αποκλεισμουρ που οριρζεται
στην εν λοργω απορφαση στο κραρτος - μερλος στο οποιρο ισχυρει η απορφαση.

22.Α.8. Η απορφαση για την διαπιρστωση της επαρρκειας ηρ μη των επανορθωτικωρν μερτρων καταρ την
προηγουρμενη παραργραφο εκδιρδεται συρμφωνα με τα οριζορμενα στις παρ. 8 και 9 του αρρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικορς φορερας που του ερχει επιβληθειρ, με την κοινηρ υπουργικηρ απορφαση του αρρθρου 74
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του  ν.  4412/2016,  η  ποινη ρ του  αποκλεισμου ρ αποκλειρεται  αυτοδιρκαια  και  απο ρ την  παρουρσα
διαδικασιρα συρναψης δημορσιας συρμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 64

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραρ την καταλληλορτητα για την αρσκηση της επαγγελματικηρς δραστηριορτητας, απαιτειρται  οι
οικονομικοι ρ φορειρς  να ειρναι  εγγεγραμμερνοι  στο σχετικο ρ επαγγελματικο ρ μητρωρο που τηρειρται  στο
κραρτος  εγκαταρστασηρς  τους.  Ειδικα ρ οι  προσφερροντες  που  ειρναι  εγκατεστημερνοι  στην  Ελλαρδα
απαιτειρται  να  ειρναι  εγγεγραμμερνοι  στο  Μητρωρο  Εργοληπτικωρν  Επιχειρηρσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηρ στα
Νομαρχιακα ρ Μητρωρα στην κατηγοριρα/-ιες ερργου του αρρθρου 21 της παρουρσας65. Οι προσφερροντες
που  ειρναι  εγκατεστημερνοι  σε  κραρτος  μερλος  της  Ευρωπαιοκηρς  Ένωσης  απαιτειρται  να  ειρναι
εγγεγραμμερνοι στα Μητρωρα του παραρτηρματος ΧΙ του Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια66 

Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που
θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1
του ν. 4412/2016 ). Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 4 ν. 3669/2008 (ανε-
κτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.

Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις οικονομικής και χρη -
ματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ).

(α1)Οι οικονομικοι ρ φορειρς  να πληρουρν  τις απαιτηρσεις οικονομικηρς  και χρηματοοικονομικηρς  επαρρ-
κειας που οριρζονται στο αρρθρο 100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριρα/-ιες ερργου του αρρθρου 21 της
παρουρσας.

(α2)Καρθε εργοληπτικηρ επιχειρρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμερνου να αναλαρβει την εκτερλεση μερρους ηρ του συ-
νορλου δημοσιρου ερργου, ως αναρδοχος ηρ ως μερλος αναδορχου κοινοπραξιρας ηρ ως μερλος κατασκευαστικηρς
κοινοπραξιρας η ρ ως αναγνωρισμερνος υπεργολαρβος,  πρερπει να μην ερχει μερσα σε ολορκληρη τη χωρρα,
πριν απορ τη συμμετοχηρ της σε διαγωνισμορ, ανεκτερλεστο μερρος εργολαβιωρν δημοσιρων ερργων του δη-
μορσιου τομερα, ανωρτερο απορ τα πιο καρτω ορρια:

Για τις εργοληπτικερς επιχειρηρσεις μερχρι και την ερκτη ταρξη, απορ το τριπλαρσιο του ανωρτατου οριρου της
ταρξης τους.

Για τις εργοληπτικερς επιχειρηρσεις της ερβδομης ταρξης, απορ το τετραπλαρσιο του μεγερθους κκυρκλος ερ-
γασιωρν», ορπως αυτορ οριρζεται στην περιρπτωση δ΄ της παραγραρφου 2 του αρρθρου 99 του ν. 3669/2008
και χρησιμοποιειρται σαν παρανομαστηρς του κλαρσματος α1 του Τμηρματος Α του Τυρπου Καταρταξης ηρ
απορ το τετραπλαρσιο του μερσου ορρου του μεγερθους κκυρκλος εργασιωρν», ορπως αυτορ οριρζεται στην πε-
ριρπτωση α΄ της παραγραρφου 2 του αρρθρου 99 του ν. 3669/2008, εφορσον αυτορ ειρναι μεγαλυρτερο. Για
την εξευρρεση του μερσου ορρου ο κυρκλος εργασιωρν, ορπως οριρζεται ανωτερρω, διαιρειρται δια του τριρα (3).

Ειδικαρ οι εργοληπτικερς επιχειρηρσεις που ειρναι εγγεγραμμερνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρερπει να υπερβαιρ -
νουν τα ανωρτατα επιτρεπταρ ορρια ανεκτερλεστου υπολοιρπου εργολαβικωρν συμβαρσεων, συρμφωνα με τα
ειδικορτερα οριζορμενα στο αρρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008.

(β)Μορνο για αλλοδαπερς Εργ. Επιχειρ., συρμφωνα με τα αναφερορμενα στην παραργραφο 23.5.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα67 

Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -

18



μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, που θα πρέπει να σχετίζονται και
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1 ν.4412/2016).

Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας
που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτι-
μώμενη αξία της σύμβασης (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ). 

(α)Οι οικονομικοι ρ φορειρς να πληρουρν τις απαιτηρσεις τεχνικηρς ικανορτητας που οριρζονται στο αρρθρο
100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριρα/-ιες ερργου του αρρθρου 21 της παρουρσας.

(β)Μορνο για αλλοδαπερς Εργ. Επιχειρ., συρμφωνα με τα αναφερορμενα στην παραργραφο 23.6.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης68

...............................................................................................................................

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραρ τα κριτηρρια της οικονομικηρς και χρηματοοικονομικηρς επαρρκειας και τα κριτηρρια σχετικαρ
με την τεχνικη ρ και επαγγελματικηρ ικανορτητα, ερνας οικονομικορς φορερας μπορειρ,  να στηριρζεται στις
ικανορτητες αρλλων φορερων, ασχερτως της νομικηρς φυρσης των δεσμωρν του με αυτουρς.
Η αναθερτουσα αρχηρ ελεργχει, συρμφωνα με τα οριζορμενα στο αρρθρο 23 της παρουρσας, εαρν οι φορειρς,
στις ικανορτητες των οποιρων προτιρθεται να στηριχθειρ ο προσφερρων, πληρουρν τα σχετικαρ κριτηρρια επι-
λογηρς  και εαρν  συντρερχουν λοργοι αποκλεισμου ρ κατα ρ τα οριζορμενα στην παρουρσα διακηρρυξη.  Όσον
αφοραρ τα κριτηρρια που σχετιρζονται με τους τιρτλους σπουδωρν και τα επαγγελματικαρ προσορντα που
οριρζονται  στην  περιρπτωση  στ  του  Μερρους  ΙΙ  του  Παραρτηρματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηρματος  Α  ν.
4412/2016 ηρ με την σχετικηρ επαγγελματικηρ εμπειριρα, οι οικονομικοιρ φορειρς, μπορουρν να βασιρζονται
στις ικανορτητες αρλλων φορερων μορνο εαρν οι τελευταιροι θα εκτελερσουν τις εργασιρες ηρ τις υπηρεσιρες για
τις οποιρες απαιτουρνται οι συγκεκριμερνες ικανορτητες.
Όταν ο οικονομικορς φορερας στηριρζεται στις ικανορτητες αρλλων φορερων ορσον αφοραρ τα κριτηρρια που
σχετιρζονται με την οικονομικηρ και χρηματοοικονομικηρ επαρρκεια, ο οικονομικορς φορερας και αυτοιρ οι
φορειρς ειρναι απορ κοινουρ υπευρθυνοι69  για την εκτερλεση της συρμβασης.
Στην περιρπτωση ερνωσης οικονομικωρν φορερων, η ερνωση μπορει ρ να στηριρζεται στις ικανορτητες των
συμμετεχορντων  στην  ερνωση  η ρ αρλλων  φορερων  (για  τα  κριτηρρια  της  οικονομικηρς  και
χρηματοοικονομικηρς  επαρρκειας  και  τα  κριτηρρια  σχετικα ρ με  την  τεχνικη ρ και  επαγγελματικηρ
ικανορτητα).
Η  εκτερλεση  των  .................70 γιρνεται  υποχρεωτικα ρ απο ρ τον  προσφερροντα ηρ,  αν  η  προσφοραρ
υποβαρλλεται απορ ερνωση οικονομικωρν φορερων, απορ ερναν απορ τους συμμετερχοντες στην ερνωση αυτηρ.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής71

23.1 Κατα ρ την υποβολη ρ προσφορωρν οι οικονομικοι ρ φορειρς υποβαρλλουν το  Τυποποιημερνο Έντυπο
Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ) του αρρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιρο αποτελειρ ενημερωμερνη
υπευρθυνη δηρλωση, με τις συνερπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταρσταση των πιστοποιητικωρν που εκδιρδουν δημορσιες αρχερς ηρ τριρτα μερρη, επιβεβαιωρνοντας ορτι
ο εν λοργω οικονομικορς φορερας πληροιρ τις ακορλουθες προυοποθερσεις:
α)δεν  βριρσκεται  σε  μιρα  απο ρ τις  κατασταρσεις  του  αρρθρου  22Α  της  παρουρσας,
β)πληροιρ τα σχετικαρ κριτηρρια επιλογηρς τα οποιρα ερχουν καθοριστειρ, συρμφωνα με το αρρθρο 22 Β-Ε της
παρουρσας.
Σε  οποιοδηρποτε  χρονικο ρ σημειρο  κατα ρ τη  διαρρκεια  της  διαδικασιρας,  μπορει ρ να  ζητηθει ρ απο ρ τους
προσφερροντες να υποβαρλλουν ορλα ηρ ορισμερνα δικαιολογητικαρ της επορμενης παραγραρφου, ορταν αυτορ
απαιτειρται για την ορθηρ διεξαγωγηρ της διαδικασιρας.
Καταρ την υποβοληρ του ΤΕΥΔ, ειρναι δυνατηρ, με μορνη την υπογραφηρ του καταρ περιρπτωση εκπροσωρπου
του οικονομικουρ φορερα, η προκαταρκτικηρ απορδειξη των λοργων αποκλεισμουρ που αναφερρονται στο
αρρθρο 22.Α.1 της παρουρσας, για το συρνολο των φυσικωρν προσωρπων που ειρναι μερλη του διοικητικουρ,
διευθυντικου ρ η ρ εποπτικου ρ οργαρνου  του  η ρ ερχουν  εξουσιρα  εκπροσωρπησης,  ληρψης  αποφαρσεων  ηρ
ελεργχου σε αυτορν 72.
Ως  εκπρορσωπος  του  οικονομικου ρ φορερα,  για  την  εφαρμογη ρ του  παρορντος,  νοειρται  ο  νορμιμος
εκπρορσωπος αυτουρ, ορπως προκυρπτει απορ το ισχυρον καταστατικορ ηρ το πρακτικορ εκπροσωρπησηρς του
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κατα ρ το  χρορνο  υποβοληρς  της  προσφοραρς  η ρ το  αρμοδιρως  εξουσιοδοτημερνο  φυσικο ρ προρσωπο  να
εκπροσωπει ρ τον  οικονομικο ρ φορερα  για  διαδικασιρες  συρναψης  συμβαρσεων  η ρ για  τη  συγκεκριμερνη
διαδικασιρα συρναψης συρμβασης73.
Στην περιρπτωση υποβοληρς προσφοραρς απορ ερνωση οικονομικωρν φορερων, το Τυποποιημερνο Έντυπο
Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ), υποβαρλλεται χωρισταρ απορ καρθε μερλος της ερνωσης.
Στην περιρπτωση που προσφερρων οικονομικορς φορερας δηλωρνει στο Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης
Δηρλωσης (ΤΕΥΔ) την προρθεσηρ του για αναρθεση υπεργολαβιρας, υποβαρλλει μαζιρ με το δικορ του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαρβου.
Στην  περιρπτωση  που  προσφερρων  οικονομικορς  φορερας  στηριρζεται  στις  ικανορτητες  ενορς  ηρ
περισσορτερων φορερων υποβαρλλει μαζιρ με το δικορ του το δικορ του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καρθε φορερα στις
ικανορτητες του οποιρου στηριρζεται.

(Διευκρινίζεται ότι στο ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV)

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιρωμα συμμετοχηρς και οι ορροι και προυοποθερσεις συμμετοχηρς, ορπως οριρστηκαν στα αρρθρα 21
και  22  της  παρουρσας,  κριρνονται  κατα ρ την  υποβολη ρ της προσφοραρς,  κατα ρ την  υποβολη ρ των
δικαιολογητικωρν, συρμφωνα με το αρρθρο 4.2 (α εως δ) και καταρ τη συρναψη της συρμβασης, συρμφωνα
με το αρρθρο 4.2 (ε) της παρουρσας.
Στην περιρπτωση που προσφερρων οικονομικορς  φορερας η ρ ερνωση αυτωρν  στηριρζεται στις ικανορτητες
αρλλων φορερων, συρμφωνα με το αρρθρο 22.ΣΤ της παρουρσας, οι φορειρς στην ικανορτητα των οποιρων
στηριρζεται  ο  προσφερρων  οικονομικορς  φορερας  η ρ ερνωση  αυτωρν,  υποχρεουρνται  στην  υποβολη ρ των
δικαιολογητικωρν που αποδεικνυρουν ορτι δεν συντρερχουν οι λοργοι αποκλεισμουρ του αρρθρου 22 Α της
παρουρσας και ορτι πληρουρν τα σχετικαρ κριτηρρια επιλογηρς καταρ περιρπτωση (αρρθρου 22 Β ε Ε).
Ο  οικονομικορς  φορερας  υποχρεουρται  να  αντικαταστηρσει  ερναν  φορερα  στην  ικανορτητα  του  οποιρου
στηριρζεται, εφορσον ο τελευταιρος δεν πληροιρ το σχετικορ κριτηρριο επιλογηρς ηρ για τον οποιρο συντρερχουν
λοργοι αποκλεισμουρ των παραγραρφων 1, 2, 2α και 474  του αρρθρου 22 Α. 
Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  δεν  υποχρεουρνται  να  υποβαρλλουν  δικαιολογητικα ρ η ρ αρλλα  αποδεικτικαρ
στοιχειρα, αν και στο μερτρο που η αναθερτουσα αρχηρ ερχει τη δυνατορτητα να λαμβαρνει τα πιστοποιητικαρ
ηρ τις συναφειρς πληροφοριρες απευθειρας μερσω προρσβασης σε εθνικηρ βαρση δεδομερνων σε οποιοδηρποτε
κραρτος - μερλος της Ένωσης, η οποιρα διατιρθεται δωρεαρν, ορπως εθνικορ μητρωρο συμβαρσεων, εικονικορ
φαρκελο  επιχειρρησης,  ηλεκτρονικο ρ συρστημα  αποθηρκευσης  εγγραρφων  η ρ συρστημα  προεπιλογηρς.  Η
δηρλωση  για  την  προρσβαση  σε  εθνικη ρ βαρση  δεδομερνων  εμπεριερχεται  στο  Τυποποιημερνο  Έντυπο
Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοιρ φορειρς δεν υποχρεουρνται να υποβαρλουν δικαιολογητικαρ, ορταν η αναθερτουσα αρχηρ που
ερχει αναθερσει τη συρμβαση διαθερτει ηρδη τα δικαιολογητικαρ αυταρ.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο προσωρινορς  αναρδοχος,  κατορπιν  σχετικηρς  ηλεκτρονικηρς  προρσκλησης απο ρ την αναθερτουσα αρχηρ,
υποβαρλλει  τα  ακορλουθα  δικαιολογητικαρ,  κατα ρ τα  ειδικορτερα  οριζορμενα  στο  αρρθρο  4.2  της
παρουρσας75:

Για  την  απορδειξη  της  μη  συνδρομηρς  των  λοργων  αποκλεισμου ρ του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινορς
αναρδοχος υποβαρλλει  αντιρστοιχα τα παρακαρτω δικαιολογητικαρ:   

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απορσπασμα του ποινικουρ μητρωρου ηρ,
ελλειρψει αυτουρ, ισοδυρναμου εγγραρφου που εκδιρδεται απορ αρμορδια δικαστικηρ ηρ διοικητικηρ αρχηρ του
κραρτους-μερλους  η ρ της  χωρρας  καταγωγηρς  η ρ της  χωρρας  ορπου  ειρναι  εγκατεστημερνος  ο  εν  λοργω
οικονομικορς φορερας, απορ το οποιρο προκυρπτει ορτι πληρουρνται αυτερς οι προυοποθερσεις. Η υποχρερωση
προσκορμισης  του  ως  αρνω  αποσπαρσματος  αφορα ρ και  τα  προρσωπα  των  τελευταιρων  τεσσαρρων
εδαφιρων  της παραγραρφου Α.1 του αρρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ την αρμορδια αρχηρ
του  οικειρου  κραρτους  -  μερλους  η ρ χωρρας,  περι ρ του  ορτι  ερχουν  εκπληρωθει ρ οι  υποχρεωρσεις  του
οικονομικου ρ φορερα,  ορσον  αφορα ρ στην  καταβολη ρ φορρων  (φορολογικη ρ ενημερορτητα)  και  στην
καταβολη ρ των  εισφορωρν  κοινωνικηρς  ασφαρλισης  (ασφαλιστικη ρ ενημερορτητα)76 συρμφωνα  με  την
ισχυρουσα νομοθεσιρα του κραρτους εγκαταρστασης ηρ την ελληνικηρ νομοθεσιρα αντιρστοιχα. 
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Για  τους  προσφερροντες  που  ειρναι  εγκατεστημερνοι  η ρ εκτελουρν  ερργα  στην  Ελλαρδα τα  σχετικαρ
δικαιολογητικαρ που υποβαρλλονται ειρναι 

- φορολογικηρ ενημερορτητα που εκδιρδεται απορ το Υπουργειρο Οικονομικωρν (αρμορδια Δ.Ο.Υ)
για τον οικονομικορ φορερα και για τις κοινοπραξιρες στις οποιρες συμμετερχει για τα δημορσια ερργα που
ειρναι σε εξερλιξη77.  Οι αλλοδαποιρ προσφερροντες θα υποβαρλλουν υπευρθυνη δηρλωση78 περιρ του ορτι δεν
ερχουν υποχρερωση καταβοληρς φορρων στην Ελλαρδα. Σε περιρπτωση που ερχουν τερτοια υποχρερωση θα
υποβαρλλουν σχετικορ αποδεικτικορ της οικειρας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικη ρ ενημερορτητα  που  εκδιρδεται  απο ρ τον  αρμορδιο  ασφαλιστικο ρ φορερα79.  Η
ασφαλιστικηρ ενημερορτητα καλυρπτει τις ασφαλιστικερς υποχρεωρσεις του προσφερροντος οικονομικουρ
φορερα α) ως φυσικορ ηρ νομικορ προρσωπο για το προσωπικορ τους με σχερση εξαρτημερνης εργασιρας, β)
για  ερργα  που  εκτελει ρ μορνος  του  η ρ σε  κοινοπραξιρα  καθωρς  και  γ)   για  τα  στελερχη  του  που  ερχουν
υποχρερωση ασφαρλισης στο ΕΤΑΑ ε ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημερνοι στην Ελλαρδα οικονομικοι ρ φορειρς
υποβαρλλουν αποδεικτικο ρ ασφαλιστικηρς  ενημερορτητας (κυρριας και επικουρικηρς  ασφαρλισης) για το
προσωπικορ τους με σχερση εξαρτημερνης εργασιρας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμερνους ε μερλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπο ρ προσωπικορ Δεν αποτελουρν  απορδειξη ενημερορτητας της προσφερρουσας εταιριρας,
αποδεικτικαρ ασφαλιστικηρς ενημερορτητας  των φυσικωρν προσωρπων που στελεχωρνουν το πτυχιρο της
εταιριρας ως εταιρροι. Οι αλλοδαποιρ προσφερροντες (φυσικαρ και νομικαρ προρσωπα), που δεν υποβαρλουν
τα αρνω αποδεικτικαρ, υποβαρλλουν υπευρθυνη δηρλωση περιρ του ορτι δεν απασχολουρν προσωπικορ, για το
οποιρο υπαρρχει  υποχρερωση ασφαρλισης σε ημεδαπουρς  ασφαλιστικουρς  οργανισμουρς.  Αν απασχολουρν
τερτοιο προσωπικορ, πρερπει να υποβαρλλουν σχετικορ αποδεικτικορ ασφαλιστικηρς ενημερορτητας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικορ απορ τη Διευρθυνση Προγραμματισμουρ
και Συντονισμου ρ της Επιθεωρρησης Εργασιακωρν Σχερσεων, απορ το οποιρο να προκυρπτουν οι πραρξεις
επιβοληρς προστιρμου που ερχουν εκδοθει ρ σε βαρρος του οικονομικουρ φορερα σε χρονικορ διαρστημα δυρο
(2) ετωρν πριν απορ την ημερομηνιρα ληρξης της προθεσμιρας υποβοληρς προσφοραρς.

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2280: πιστοποιητικο ρ που εκδιρδεται απο ρ την αρμορδια
δικαστικηρ ηρ διοικητικηρ αρχηρ του οικειρου κραρτους - μερλους ηρ χωρρας. Για τους οικονομικουρς φορειρς που
ειρναι εγκαταστημερνοι ηρ εκτελουρν ερργα στην Ελλαρδα το πιστοποιητικορ ορτι δεν τελουρν υπορ πτωρχευση, ,
πτωχευτικο ρ συμβιβασμορ, αναγκαστικη ρ διαχειρριση,  δεν  ερχουν  υπαχθει ρ σε  διαδικασιρα  εξυγιρανσης
εκδιρδεται απορ το αρμορδιο πρωτοδικειρο της ερδρας του οικονομικουρ φορερα. Το πιστοποιητικορ  ορτι το
νομικο ρ προρσωπο δεν  ερχει  τεθει ρ υπο ρ εκκαθαρριση  με  δικαστικη ρ απορφαση εκδιρδεται  απο ρ το  οικειρο
Πρωτοδικειρο  της  ερδρας  του  οικονομικου ρ φορερα,  το  δε  πιστοποιητικο ρ ορτι  δεν  ερχει  τεθει ρ υπορ
εκκαθαρριση με απορφαση των εταιρρων εκδιρδεται απορ το Γ.Ε.Μ.Η.,  συρμφωνα με τις κειρμενες διαταρξεις,
ως  καρθε  φορα ρ ισχυρουν.  Ειδικα ρ η  μη  αναστολη ρ των  επιχειρηματικωρν  δραστηριοτηρτων  του
οικονομικου ρ φορερα,  για  τους  εγκατεστημερνους  στην  Ελλαρδα  οικονομικουρς  φορειρς,  αποδεικνυρεται
μερσω της ηλεκτρονικηρς πλατφορρμας της Ανεξαρρτητης Αρχηρς Δημοσιρων Εσορδων81. 

(δ) Αν το κραρτος-μερλος ηρ χωρρα δεν εκδιρδει τα υπορ των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαρ ηρ ορπου
τα πιστοποιητικαρ αυταρ δεν καλυρπτουν ορλες τις περιπτωρσεις υπορ  1 και 2 και 4 (β) του αρρθρου 22 Α.,
το εργγραφο ηρ το πιστοποιητικορ μπορειρ να αντικαθιρσταται απορ ερνορκη βεβαιρωση ηρ, στα κραρτη - μερλη
ηρ στις χωρρες ορπου δεν προβλερπεται ερνορκη βεβαιρωση, απορ υπευρθυνη δηρλωση του ενδιαφερομερνου
ενωρπιον αρμορδιας δικαστικηρς ηρ διοικητικηρς αρχηρς, συμβολαιογραρφου ηρ αρμορδιου επαγγελματικουρ ηρ
εμπορικου ρ οργανισμου ρ του  κραρτους  μερλους  η ρ της  χωρρας  καταγωγηρς  η ρ της  χωρρας  ορπου  ειρναι
εγκατεστημερνος ο οικονομικορς φορερας. 

Στην περιρπτωση αυτηρ οι αρμορδιες δημορσιες αρχερς παρερχουν επιρσημη δηρλωση στην οποιρα αναφερρεται
ορτι δεν εκδιρδονται τα πιστοποιητικα ρ της παρουρσας παραγραρφου ηρ ορτι τα πιστοποιητικαρ αυταρ δεν
καλυρπτουν ορλες τις περιπτωρσεις που αναφερρονται στα υπορ 1 και 2 και 4 (β) του αρρθρου 22 Α της
παρουρσας.

Αν διαπιστωθειρ με οποιονδηρποτε τρορπο ορτι, στην εν λοργω χωρρα εκδιρδονται τα υπορψη πιστοποιητικαρ,
η προσφοραρ του διαγωνιζορμενου απορριρπτεται. 

(ε)  Για  τις  λοιπερς  περιπτωρσεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2282,  υποβαρλλεται  υπευρθυνη
δηρλωση του προσφερροντος ορτι δεν συντρερχουν στο προρσωπορ του οι οριζορμενοι λοργοι αποκλεισμουρ83. 

Ειδικα ρ για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2284,  για  τις  εργοληπτικερς
επιχειρηρσεις που ειρναι εγγεγραμμερνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαρλλονται πιστοποιητικαρ χορηγουρμενα απορ τα
αρμορδια  επιμελητηρρια  και  φορειρς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο ρ τα  οποιρα  αποδεικνυρεται  ορτι  τα
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προρσωπα με βεβαιρωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωρνουν την εργοληπτικηρ επιχειρρηση, δεν ερχουν διαπραρξει
σοβαρορ επαγγελματικορ παραρπτωμα.

(στ)   Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  85

Για  την  περιρπτωση  του  αρρθρου  22.Α.9.  της  παρουρσας  διακηρρυξης,  υπευρθυνη  δηρλωση  του
προσφερροντος ορτι δεν ερχει εκδοθειρ σε βαρρος του απορφαση αποκλεισμουρ, συρμφωνα με το αρρθρο 74
του ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφορα ρ την  καταλληλορτητα  για  την  αρσκηση  της  επαγγελματικηρς  δραστηριορτητας,  οι
προσφερροντες που ειρναι εγκατεστημερνοι στην Ελλαρδα υποβαρλλουν βεβαιρωση εγγραφηρς στο Μ.Ε.ΕΠ 86

στην/στις κατηγοριρα/ες 1η και αρνω ταρξη για ερργα κατηγοριρας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 και αρνω ταρξη για
ερργα κατηγοριρας Η/Μ και Α1 και αρνω ταρξη για ερργα κατηγοριρας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   

(β)  Οι  προσφερροντες  που  ειρναι  εγκατεστημερνοι   σε  λοιπα ρ κραρτη  μερλη  της  Ευρωπαιοκηρς  Ένωσης
προσκομιρζουν  τις  δηλωρσεις  και  πιστοποιητικα ρ που  περιγραρφονται  στο  Παραρρτημα  υκ  του
Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφερροντες που ειρναι εγκατεστημερνοι σε κραρτος μερλος του Ευρωπαιοκουρ Οικονομικουρ Χωρρου
(Ε.Ο.Χ) ηρ σε τριρτες χωρρες που ερχουν υπογραρψει και κυρωρσει τη ΣΔΣ, στο βαθμορ που η υπορ αναρθεση
δημορσια συρμβαση καλυρπτεται  απο ρ τα Παραρτηρματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικερς  σημειωρσεις  του
σχετικου ρ με  την  Ένωση  Προσαρτηρματος  κ  της  ως  αρνω  Συμφωνιρας,  η ρ σε  τριρτες  χωρρες  που  δεν
εμπιρπτουν στην προηγουρμενη  περιρπτωση και ερχουν συναρψει διμερειρς ηρ πολυμερειρς συμφωνιρες με την
Ένωση  σε  θερματα  διαδικασιωρν  αναρθεσης  δημοσιρων  συμβαρσεων,   προσκομιρζουν  πιστοποιητικορ
αντιρστοιχου  επαγγελματικου ρ η ρ εμπορικου ρ μητρωρου.  Στην  περιρπτωση  που  χωρρα  δεν  τηρει ρ τερτοιο
μητρωρο,  το εργγραφο η ρ το πιστοποιητικο ρ μπορει ρ να αντικαθιρσταται  απο ρ ερνορκη βεβαιρωση ηρ,  στα
κραρτη  -  μερλη  η ρ στις  χωρρες  ορπου  δεν  προβλερπεται  ερνορκη  βεβαιρωση,  απο ρ υπευρθυνη  δηρλωση του
ενδιαφερομερνου ενωρπιον αρμορδιας δικαστικηρς  η ρ διοικητικηρς αρχηρς,  συμβολαιογραρφου η ρ αρμορδιου
επαγγελματικου ρ η ρ εμπορικου ρ οργανισμου ρ της  χωρρας  καταγωγηρς  η ρ της  χωρρας  ορπου  ειρναι
εγκατεστημερνος  ο  οικονομικορς  φορερας  ορτι  δεν  τηρειρται  τερτοιο  μητρωρο  και  ορτι  ασκει ρ τη
δραστηριορτητα του αρρθρου 21 της παρουρσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηρ και χρηματοοικονομικη επαρρκεια των οικονομικωρν φορερων αποδεικνυρεται: 
(α) για τις εγγεγραμμερνες εργοληπτικερς επιχειρηρσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
 ειρτε απορ τη βεβαιρωση εγγραφηρς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιρα αποτελει ρ τεκμηρριο των πληροφοριωρν

που περιερχει 
 ειρτε, στην περιρπτωση που οι απαιτηρσεις του αρρθρου 22.Γ δεν καλυρπτονται  απορ τη βεβαιρωση

εγγραφηρς, με την υποβοληρ ενορς ηρ περισσορτερων απορ τα αποδεικτικαρ μερσα που προβλερπονται
στο  Μερρος  Ι  του  Παραρτηρματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικα ρ μερσα  για  τα  κριτηρρια  επιλογηρς)  του
Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016. 87

Σε καρθε περιρπτωση,  η βεβαιρωση εγγραφηρς μπορειρ να υποβαρλλεται για την απορδειξη μορνο ορισμερνων
απαιτηρσεων οικονομικηρς και χρηματοοικονομικηρς επαρρκειας του αρρθρου 22.Γ, ενωρ για την απορδειξη
των λοιπωρν απαιτηρσεων μπορουρν να προσκομιρζονται  ερνα ηρ περισσορτερα απορ τα αποδεικτικαρ μερσα
που προβλερπονται στο Μερρος Ι του Παραρτηρματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναρλογα με την τιθερμενη
στο αρρθρο 22.Γ απαιρτηση.

Ειδικαρ,  για  την  απορδειξη  της  απαιρτησης  της  μη  υπερρβασης  των ανωρτατων  επιτρεπτωρν  οριρων
ανεκτερλεστου υπολοιρπου εργολαβικωρν συμβαρσεων:

 με την υποβοληρ ενημερορτητας πτυχιρου εν ισχυρει ηρ
 με την υποβοληρ υπευρθυνης δηρλωσης του προσωρινουρ αναδορχου, συνοδευορμενης απορ

πιρνακα  ορλων  των  υπο ρ εκτερλεση  ερργων  (ειρτε  ως  μεμονωμερνος  αναρδοχος  ειρτε  στο
πλαιρσιο κοινοπραξιρας η ρ υπεργολαβιρας) και αναφοραρ για το ανεκτερλεστο υπορλοιπο
ανα ρ ερργο και το συνολικο ρ ανεκτερλεστο,  για τις  εργοληπτικερς  επιχειρηρσεις που δεν
διαθερτουν ενημερορτητα πτυχιρου καταρ τις κειρμενες διαταρξεις 
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(β)  Οι  αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που  ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε επίσημους  καταλόγους ηρ
διαθερτουν πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  που συμμορφωρνονται  με  τα ευρωπαιοκαρ
προρτυπα  πιστοποιρησης,  κατα ρ την  ερννοια  του  Παραρτηρματος   κκ  του  Προσαρτηρματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουρν να προσκομιρζουν στις αναθερτουσες αρχερς πιστοποιητικορ εγγραφηρς, εκδιδορμενο
απορ την αρμορδια αρχηρ ηρ το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο οργανισμορ πιστοποιρησης,
καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραργραφο 9 του παρορντος αρρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που  δεν  ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε  επιρσημους  καταλοργους  ηρ
διαθερτουν  πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  κατα ρ τα  ανωτερρω,  υποβαρλλουν  ως
δικαιολογητικα ρ ερνα η ρ περισσορτερα απο ρ τα αποδεικτικα ρ μερσα που προβλερπονται στο Μερρος Ι  του
Παραρτηρματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηρ και επαγγελματικηρ ικανορτητα των οικονομικωρν φορερων αποδεικνυρεται: 
(α) για τις εγγεγραμμερνες εργοληπτικερς επιχειρηρσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
 ειρτε απορ τη βεβαιρωση εγγραφηρς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιρα αποτελει ρ τεκμηρριο των πληροφοριωρν

που περιερχει 
 ειρτε, στην περιρπτωση που οι απαιτηρσεις του αρρθρου 22.Δ δεν καλυρπτονται  απορ τη

βεβαιρωση εγγραφηρς, με την υποβοληρ ενορς ηρ περισσορτερων απορ τα αποδεικτικαρ μερσα
που προβλερπονται  στο  Μερρος  ΙΙ  του  Παραρτηρματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικα ρ μερσα  για  τα
κριτηρρια επιλογηρς) του Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016 88 αναρλογα με την τιθερμενη
στο αρρθρο 22.Δ απαιρτηση.

Σε καρθε περιρπτωση,  η βεβαιρωση εγγραφηρς μπορειρ να υποβαρλλεται για την απορδειξη μορνο ορισμερνων
απαιτηρσεων τεχνικηρς και επαγγελματικηρς ικανορτητας του αρρθρου 22.Δ, ενωρ για την απορδειξη των
λοιπωρν απαιτηρσεων μπορουρν να προσκομιρζονται  ερνα ηρ περισσορτερα απορ τα αποδεικτικαρ μερσα  που
προβλερπονται στο Μερρος ΙΙ του Παραρτηρματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β)  Οι  αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηρ
διαθερτουν  πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  που  συμμορφωρνονται  με  τα
ευρωπαιοκαρ προρτυπα πιστοποιρησης, καταρ την ερννοια του Παραρτηρματος  κκ του Προσαρτηρματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουρν  να  προσκομιρζουν  στις  αναθερτουσες  αρχερς  πιστοποιητικορ
εγγραφηρς εκδιδορμενο απορ την αρμορδια αρχηρ ηρ το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο
οργανισμορ πιστοποιρησης, καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραργραφο 9
του παρορντος αρρθρου .
(γ)  Οι αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που δεν ειρναι εγγεγραμμερνοι  σε επιρσημους καταλοργους ηρ
διαθερτουν  πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  κατα ρ τα  ανωτερρω,  υποβαρλλουν ως
δικαιολογητικαρ ερνα ηρ περισσορτερα απορ τα αποδεικτικαρ μερσα που προβλερπονται στο Μερρος ΙΙ του
Παραρτηρματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε89

................................................................................................................................................

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιρπτωση  νομικου ρ προσωρπου,  υποβαρλλονται  ηλεκτρονικαρ,  στον  φαρκελο  τΔικαιολογητικαρ
Προσωρινουρ Αναδορχου,  τα νομιμοποιητικαρ εργγραφα απορ τα οποιρα προκυρπτει η εξουσιρα υπογραφηρς
του νομιρμου εκπροσωρπου.

Εαρν ο προσφερρων ειρναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συρστασης,
2. Αντιργραφο του ισχυροντος καταστατικουρ με το ΦΕΚ στο οποιρο ερχουν δημοσιευτειρ ορλες οι
μερχρι  σηρμερα  τροποποιηρσεις  αυτου ρ η ρ επικυρωμερνο  αντιργραφο  κωδικοποιημερνου
καταστατικουρ (εφορσον υπαρρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιρο ερχει δημοσιευτειρ το πρακτικορ ΔΣ εκπροσωρπησης του νομικουρ προσωρπου,
4. Πρακτικορ Δ.Σ περιρ εργκρισης συμμετοχηρς στο διαγωνισμορ, στο οποιρο μπορειρ να περιερχεται
και  εξουσιοδορτηση  (εφορσον  αυτο ρ προβλερπεται  απο ρ το  καταστατικο ρ του  υποψηφιρου
αναδορχου) για υπογραφηρ και υποβοληρ προσφοραρς σε περιρπτωση που δεν υπογραρφει ο ιρδιος
ο νορμιμος εκπρορσωπος του φορερα την προσφοραρ και τα λοιπαρ απαιτουρμενα εργγραφα του
διαγωνισμουρ και οριρζεται συγκεκριμερνο αρτομο, 
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5.  Πιστοποιητικο ρ αρμορδιας  δικαστικηρς  η ρ διοικητικηρς  αρχηρς  περι ρ τροποποιηρσεων  του
καταστατικουρ / μη λυρσης της εταιρειρας, το οποιρο πρερπει να ερχει εκδοθειρ το πολυρ τρειρς (3)
μηρνες πριν απορ την ημερομηνιρα υποβοληρς προσφορωρν.

Εαρν ο προσφερρων ειρναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιργραφο του καταστατικουρ, με ορλα τα μερχρι σηρμερα τροποποιητικαρ, ηρ φωτοαντιργραφο
επικυρωμερνου, απορ δικηγορρο, κωδικοποιημερνου καταστατικουρ, εφορσον υπαρρχει.
2.  Πιστοποιητικα ρ αρμορδιας δικαστικηρς  η ρ διοικητικηρς  αρχηρς  περι ρ των τροποποιηρσεων του
καταστατικουρ.
Σε  περιρπτωση  εγκαταρστασης  τους  στην  αλλοδαπηρ,  τα  δικαιολογητικα ρ συρστασηρς  τους
εκδιρδονται με βαρση την ισχυρουσα νομοθεσιρα της χωρρας που ειρναι εγκατεστημερνα, απορ την
οποιρα και εκδιρδεται το σχετικορ πιστοποιητικορ.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  που  ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε  επιρσημους  καταλοργους  η ρ διαθερτουν
πιστοποιρηση απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης που συμμορφωρνονται με τα ευρωπαιοκα ρ προρτυπα
πιστοποιρησης, καταρ την ερννοια του Παραρτηρματος  κκ του Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουρν να  υποβαρλλουν στις αναθερτουσες αρχερς πιστοποιητικορ εγγραφηρς εκδιδορμενο απορ την
αρμορδια αρχηρ ηρ το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο οργανισμορ πιστοποιρησης.
Στα πιστοποιητικαρ αυταρ αναφερρονται τα δικαιολογητικαρ βαρσει των οποιρων εργινε η εγγραφηρ των
εν λοργω οικονομικωρν φορερων στον επιρσημο καταρλογο ηρ η πιστοποιρηση και η καταρταξη στον εν
λοργω καταρλογο.
Η πιστοποιουρμενη εγγραφηρ στους επιρσημους καταλοργους απορ τους αρμορδιους οργανισμουρς ηρ το
πιστοποιητικορ,  που  εκδιρδεται  απο ρ τον  οργανισμο ρ πιστοποιρησης,  συνιστα ρ τεκμηρριο
καταλληλορτητας ορσον αφοραρ τις απαιτηρσεις ποιοτικηρς επιλογηρς, τις οποιρες καλυρπτει ο επιρσημος
καταρλογος ηρ το πιστοποιητικορ.
Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  που ειρναι εγγεγραμμερνοι  σε επιρσημους καταλοργους απαλλαρσσονται απορ
την υποχρερωση υποβοληρς των δικαιολογητικωρν που αναφερρονται στο πιστοποιητικορ εγγραφηρς
τους. 
(β)  Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  που  ειρναι  εγγεγραμμερνοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφορσον  υποβαρλλουν
κΕνημερορτητα  Πτυχιρου» εν  ισχυρ,  απαλλαρσσονται  απο ρ την  υποχρερωση  υποβοληρς  των
δικαιολογητικωρν 90:
-  απορσπασμα  ποινικου ρ μητρωρου  του  αρρθρου  23.3.(α)  της  παρουρσας  για  τον  Προρεδρο  και
Διευθυρνοντα Συρμβουλο εργοληπτικηρς επιχειρρησης.  Για τα λοιπαρ μερλη του Δ.Σ της εταιρειρας, θα
πρερπει να υποβληθειρ αυτοτελωρς απορσπασμα ποινικουρ μητρωρου, καθορσον τα προρσωπα αυταρ δεν
καλυρπτονται απορ την Ενημερορτητα Πτυχιρου. 
- φορολογικηρ και ασφαλιστικηρ ενημερορτητα του αρρθρου 23.3.(β) της παρουρσας. 91

- τα πιστοποιητικαρ απορ το αρμορδιο Πρωτοδικειρο και το ΓΕΜΗ του αρρθρου 23.3.(γ) της παρουρσας
υπορ την προυοπορθεση ορμως ορτι καλυρπτονται πληρρως (ορλες οι προβλεπορμενες περιπτωρσεις) απορ
την Ενημερορτητα Πτυχιρου.
- το πιστοποιητικορ απορ το αρμορδιο επιμελητηρριο ορσον αφοραρ το λοργο αποκλεισμουρ του αρρθρου
22. Α.4. (θ).92

-  το  πιστοποιητικο ρ της  αρμορδιας  αρχηρς  για  την  ονομαστικοποιρηση  των  μετοχωρν  του  αρρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικαρ εργγραφα νομιμοποιρησης  της εργοληπτικηρς επιχειρρησης.

Σε περιρπτωση που καρποιο απορ τα ανωτερρω δικαιολογητικαρ ερχει ληρξει, προσκομιρζεται το σχετικορ
δικαιολογητικορ εν ισχυρ. Εφορσον στην Ενημερορτητα Πτυχιρου δεν αναφερρεται ρηταρ ορτι τα στελερχη
του πτυχιρου  του προσφερροντα ειρναι  ασφαλιστικωρς  ενηρμερα στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,  ο  προσφερρων
προσκομιρζει  επιπλερον  της  Ενημερορτητας  Πτυχιρου,  ασφαλιστικη ρ ενημερορτητα  για  τα  στελερχη
αυταρ. 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περιρπτωση που οικονομικορς φορερας επιθυμειρ να στηριχθειρ στις ικανορτητες αρλλων φορερων,
η  απορδειξη  ορτι  θα  ερχει  στη  διαρθεση ρ του  τους  αναγκαιρους  πορρους,  γιρνεται  με  την  υποβοληρ
σχετικουρ συμφωνητικουρ των φορερων αυτωρν για τον σκοπορ αυτορ.
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  προσφορα ρ των  διαγωνιζομερνων  περιλαμβαρνει  τους  ακορλουθους  ηλεκτρονικουρς
υποφακερλους:
(α)  υποφαρκελο με την ερνδειξη κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς»
 (β)  υποφαρκελο με την ερνδειξη κΟικονομικηρ Προσφοραρ»
συρμφωνα με τα κατωτερρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικορς υποφαρκελος κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς» πρερπει, επιρ ποινηρ αποκλεισμουρ,
να περιερχει93 τα ακορλουθα:
 - α) το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης ( ΤΕΥΔ )
-  β) την εγγυρηση συμμετοχηρς, του αρρθρου 15 της παρουρσας.

24.3 Ο ηλεκτρονικορς υποφαρκελος κΟικονομικηρ Προσφοραρ» περιερχει  το ψηφιακαρ υπογεγραμμερνο
αρχειρο pdf, το οποιρο παραργεται απορ το υποσυρστημα, αφουρ συμπληρωθουρν καταλληρλως οι σχετικερς
φορρμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφερρων οικονομικορς φορερας αναφερρει στην προσφοραρ του το τμηρμα της συρμβασης που
προτιρθεται να αναθερσει  υπο ρ μορφη ρ υπεργολαβιρας σε τριρτους,  καθωρς και τους υπεργολαρβους που
προτειρνει.
25.2. Η τηρρηση των υποχρεωρσεων της παρ. 2 του αρρθρου 18 του ν 4412/2016 απορ υπεργολαρβους δεν
αιρρει την ευθυρνη του κυριρου αναδορχου.
25.3. .................................................................... 94

25.4 Η αναθερτουσα αρχηρ:
α)  επαληθευρει υποχρεωτικαρ τη συνδρομηρ των λοργων αποκλεισμουρ του αρρθρου 22 Α της παρουρσας
για τους υπεργολαρβους και ορτι διαθερτουν τα αντιρστοιχα προσορντα για την εκτερλεση του ερργου που
αναλαμβαρνουν συρμφωνα με το αρρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης
Δηρλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειρ υποχρεωτικαρ απορ τον οικονομικορ φορερα να αντικαταστηρσει ερναν υπεργολαρβο, ορταν απορ
την ως αρνω επαληρθευση προκυρπτει ορτι συντρερχουν λοργοι αποκλεισμουρ του και ορτι δεν καλυρπτει τα
αντιρστοιχα προσορντα για την εκτερλεση του ερργου που αναλαμβαρνει συρμφωνα με το αρρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η  εργκριση  κατασκευηρς  του  δημοπρατουρμενου  ερργου,  αποφασιρστηκε  με  τις αριθμ.

127/14/ΑΔΑ  ΒΙΗΤΩ62-Χ0Χ,  372/16/ΑΔΑΩ7ΘΡΩ62-Ι7Ο  και  394/17/ΑΔΑ  6ΒΕΛΩ62-ΞΚΛ
αποφαρσεις Δ.Σ. 

26.2  Ο  Κυρριος  του  Έργου  μπορει ρ να  εγκαταστηρσει  για  το  ερργο  αυτο ρ Τεχνικο ρ Συρμβουλο. Ο
Αναρδοχος  του  ερργου,  ερχει  την  υποχρερωση  να  διευκολυρνει  τις  δραστηριορτητες  του  Τεχνικουρ
Συμβουρλου, που πηγαρζουν απορ τη συμβατικηρ σχερση της Υπηρεσιρας με αυτορν.
26.3........................................................................................... 95

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 452/2017 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω71ΒΩ62-Ξ5Μ)
Αγ.Ανάργυροι, 19-12-2017

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1Συμπληρωρνονται  τα  στοιχειρα  της  αναθερτουσας  αρχηρς.  Επισημαιρνεται  ορτι  οι  αναθερτοντες  φορειρς
δυρνανται να χρησιμοποιουρν το παρορν τευρχος διακηρρυξης για τις συμβαρσεις που αναθερτουν συρμφωνα
με τις διαταρξεις του Βιβλιρου ΙΙ του ν. 4412/2016.
2 Αναγραρφεται ο κωδικορς ταυτοποιρησης της διατιθερμενης πιρστωσης (π.χ. κωδικορς εναρριθμου ερργου

στο  ΠΔΕ  η ρ κωδικορς  πιρστωσης  του  τακτικου ρ προυοπολογισμου ρ του  φορερα  υλοποιρησης).  Σε
περιρπτωση συγχρηματοδοτουρμενων ερργων απο ρ πορρους της Ευρωπαιοκηρς  Ένωσης, αναγραρφεται
και ο τιρτλος του Επιχειρησιακουρ Προγραρμματος του ΕΣΠΑ ηρ αρλλου συγχρηματοδοτουρμενου απορ
πορρους ΕΕ προγραρμματος στο πλαιρσιο του οποιρου ειρναι ενταγμερνο το δημοπρατουρμενο ερργο.

3 Συμπληρωρνεται η επωνυμιρα της αναθερτουσας αρχηρς.
4      Mερσω της λειτουργικορτητας ''Επικοινωνιρα'' του υποσυστηρματος
5  Πρβ.  αρρθρο  122 του  ν.  4412/2016.  Η  προκηρρυξη  συρμβασης  περιλαμβαρνει  κατ'  ελαρχιστον  τις

πληροφοριρες που προβλερπονται στο Μερρος Γ΄ του Παραρτηρματος   του Προσαρτηρματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιρνεται ορτι, μερχρι την ερκδοση τυποποιημερνου εντυρπου προκηρρυξης συρμβασης
για συμβαρσεις καρτω των οριρων, οι αναθερτουσες αρχερς, μπορουρν να χρησιμοποιουρν το αντιρστοιχο
τυποποιημερνο  ερντυπο  τΠροκηρρυξη  Συρμβασηςύ,  αντλωρντας  το  απο ρ τη  διαδρομηρ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωρνονταρς  το
αναλοργως.

6 Η περιρπτωση ι) συμπληρωρνεται και περιλαμβαρνεται στη Διακηρρυξη, εφορσον η αναθερτουσα αρχηρ
προβλερπει υποδειργματα εγγραρφων προς υποβοληρ απορ τους οικονομικουρς φορειρς, π.χ εγγυητικωρν
επιστολωρν.

7 Συμπληρωρνονται τυχορν αρλλα εργγραφα συρμβασης ηρ τευρχη που η αναθερτουσα αρχηρ κριρνει αναγκαιρα
με σκοπορ να περιγραρψει ηρ να προσδιοριρσει στοιχειρα της συρμβασης ηρ της διαδικασιρας συρναψης.

8  Συμπληρωρνεται απορ την Αναθερτουσα Αρχηρ με σαφηρνεια συγκεκριμερνη ημερομηνιρα ( τεγκαιρρως,
ηρτοι ως την... ), προς αποφυγηρ οιασδηρποτε συργχυσης και αμφιβολιρας.

9   Συμπληρωρνεται η τερταρτη ημερρα πριν απορ τη ληρξη της προθεσμιρας του αρρθρου 14 της 
παρουρσας.Σε περιρπτωση που η ημερρα αυτηρ ειρναι αργιρα, τιρθεται η προηγουρμενη αυτηρς εργαρσιμη 
ημερρα. Πρβλ και αρρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

10  Πρβλ. αρρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
11   Σε περιρπτωση εφαρμογηρς της διαδικασιρας του αρρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 τΕλευρθερη συμπληρρωση τιμολογιρουύ, οι αναθερτουσες αρχερς περιλαμβαρνουν στην εν 
λοργω περιρπτωση  (στ) αναφοραρ για την υποβοληρ του σχετικουρ τιμολογιρου.

12  Επισημαιρνεται  ορτι  αν  η  αναθερτουσα  αρχη ρ θεωρηρσει  ορτι  προσφορερς  φαιρνονται  ασυνηρθιστα
χαμηλερς,  απαιτει ρ απο ρ τους  οικονομικουρς  φορειρς  να  εξηγηρσουν  την  τιμη ρ η ρ το  κορστος  που
προτειρνουν  στην  προσφορα ρ τους,  εντορς  αποκλειστικηρς  προθεσμιρας,  κατα ρ ανωρτατο  ορριο  δερκα
ημερωρν απορ την κοινοποιρηση της σχετικηρς προρσκλησης. Στην περιρπτωση αυτηρ εφαρμορζονται τα
αρρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

13  Η εν λοργω προθεσμιρα καθοριρζεται στα εργγραφα της συρμβασης και δεν μπορειρ να ειρναι μικρορτερη
των δερκα (10) ουρτε μεγαλυρτερη των ειρκοσι (20) ημερωρν απορ την κοινοποιρηση της προρσκλησης
υποβοληρς των δικαιολογητικωρν του προσωρινουρ αναδορχου.

14 Πρβλ. αρρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε με το αρρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

15 Με την επιφυρλαξη των παρ. 7 και 8 του αρρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληρψη επανορθωτικωρν
μερσων ).

16 Επισημαιρνεται ορτι,  για τις συμβαρσεις καρτω των οριρων,  στις οποιρες αφοραρ το παρορν τευρχος,  τα
δικαιολογητικα ρ του  αρρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαρλλονται  επικαιροποιημερνα  απο ρ τον
προσωρινο ρ αναρδοχο,  ερπειτα  απο ρ σχετικη ρ προρσκληση  της  αναθερτουσας  αρχηρς,  μορνο  στην
περιρπτωση του προσυμβατικουρ ελεργχου (πρβ. αρρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, ορπως
τροποποιηρθηκε  απο ρ την  περ.  26  του  αρρθρου  107  του  ν.  4497/2017  (Α'  171).  Σε  διαφορετικηρ
περιρπτωση, απαλειρφεται το πρωρτο εδαρφιο του αρρθρου 4.2 περ. ε). 

17 Η απορφαση κατακυρρωσης κοινοποιειρται στον προσωρινορ αναρδοχο: 1) στην περιρπτωση υποβοληρς
επικαιροποιημερνων δικαιολογητικωρν, μεταρ τον ερλεγχο αυτωρν καταρ το αρρθρο 4.2 ε' πρωρτο εδαρφιο,
και 2) στην περιρπτωση που δεν απαιτειρται η υποβοληρ αυτωρν, μεταρ την ολοκληρρωση του ελεργχου
των δικαιολογητικωρν του προσωρινουρ αναδορχου καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 4.2 α' ερως δ' της
παρουρσας.

18  Πρβλ. παρ. 7 του αρρθρου 379 του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε με το αρρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επισημαιρνεται ορτι, απορ την 2α Μαρτιρου 2018, ισχυρουν τα προβλεπορμενα στο

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


αρρθρο 15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οπορτε το εν λοργω αρρθρο διαμορφωρνεται  αναλοργως. 
19  Πρβλ. αρρθρο 127 παρ.1 δευρτερο εδαρφιο του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε με το αρρθρο 107

περ. 32 του ν. 4497/2017. 
20  Πρβ.  Άρθρο  127  παρ.  2  και  αρρθρο  376  παρ.  12  του  ν.  4412/2016. Στην  περιρπτωση  που  οι

αναθερτουσες  αρχερς  επιλερξουν  να  χρησιμοποιηρσουν  το  υποσυρστημα  σε  διαδικασιρες  αναρθεσης
συμβαρσεων με εκτιμωρμενη αξιρα κατωρτερη των 60.000 Ευρωρ χωριρς ΦΠΑ (πρβ. αρρθρο 21 της υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), το παραρβολο υπερρ του Δημοσιρου ισουρται με ποσορ 1% επιρ της
εκτιμωρμενης αξιρας της συρμβασης.

21  Πρβλ. αρρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε με το αρρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.

22  Πρβλ.  αρρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  ορπως τροποποιρηθηκε με το αρρθρο 107 περ.  14 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

23 Τιρθεται  μορνο  εφορσον  προρκειται  για  συγχρηματοδοτουρμενο  ερργο  απο ρ πορρους  της  Ευρωπαιοκηρς
Ένωσης.

24 Τιρθεται μορνο εφορσον επιλεγειρ η διενερργεια κληρρωσης για τη συγκρορτηση συλλογικωρν οργαρνων.
25 Απορ 1-1-2017 τιρθεται σε ισχυρ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιρο με το αρρθρο 13 καταργειρ το π.δ

113/2010.
26 Τιρθεται μορνο ορταν εκ του συμβατικουρ ποσουρ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριρς ΦΠΑ), προκυρπτει υποχρερωση

ονομαστικοποπιρησης των μετοχωρν των Α.Ε.
27 Νορμοι, ΠΔ και υπουργικερς αποφαρσεις που εκδιρδονται μεταρ την ερναρξη της διαδικασιρας συρναψης

της  συρμβασης  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελουρν  μερρος  του
εφαρμοστερου θεσμικουρ πλαισιρου της.

28 Όταν  προρκειται  για  συγχρηματοδοτουρμενο  απο ρ την  Ε.Ε.  ερργο,  τουρτο  να  αναγραρφεται  στη
Διακηρρυξη  και  ειδικορτερα  να  αναγραρφεται  ο  τιρτλος  της  Πραρξης  και  του  Επιχειρησιακουρ
Προγραρμματος στο πλαιρσιο του οποιρου ειρναι ενταγμερνο το δημοπρατουρμενο ερργο, καθωρς και τα
ποσοσταρ συγχρηματοδορτησης της δαπαρνης του ερργου απορ εθνικουρς και ενωσιακουρς πορρους (με
αναφορα ρ στο  διαρθρωτικο ρ ταμειρο).  Επιρσης,  η  σχετικη ρ συμπληρρωση  ακολουθει ρ τη  διακριτηρ
ορολογιρα Συλλογικερς Αποφαρσεις ( ΣΑ ) ερργων  ηρ ΚΑΕ, αναρλογα την πηγηρ χρηματοδορτησης (ΠΔΕ ηρ
Τακτικορς προυοπολογισμορς). Για το ζηρτημα της  αναρληψης δαπανωρν δημοσιρων επενδυρσεων,  βλ. και
αρρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

29 Οι κρατηρσεις προσαρμορζονται αναρλογα με τον φορερα εκτερλεσης του ερργου.
30  Ή/και η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ, καταρ περιρπτωση (πρβλ. αρρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
31   Πρβλ. ομοιρως προηγουρμενη υποσημειρωση.
32  Συρμφωνα με το αρρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 τΑναρληψη υποχρεωρσεων απορ τους διαταρκτεςύ ( Α΄

145 ): τΟι διακηρυρξεις, οι αποφαρσεις αναρθεσης και οι συμβαρσεις που συναρπτονται για λογαριασμορ
των  φορερων  Γενικηρς  Κυβερρνησης  αναφερρουν  απαραιρτητα  τον  αριθμο ρ και  τη  χρονολογιρα  της
απορφασης αναρληψης υποχρερωσης, τον αριθμορ καταχωρρισηρς της στα λογιστικαρ βιβλιρα του οικειρου
φορερα, καθωρς και τον αριθμορ της απορφασης εργκρισης της πολυετουρς αναρληψης σε περιρπτωση που
η δαπαρνη εκτειρνεται σε περισσορτερα του ενορς οικονομικαρ ερτη.". Επιρσης, συρμφωνα με το αρρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιρδιου π.δ : τΔιακηρυρξεις, ορπου απαιτειρται, και αποφαρσεις αναρθεσης που εκδιρδονται
και συμβαρσεις που συναρπτονται απορ φορειρς της Γενικηρς Κυβερρνησης ειρναι αρκυρες, εφορσον δεν ερχει
προηγηθει ρ αυτωρν  η  ερκδοση  της  απορφασης  αναρληψης  υποχρερωσης  του  αρρθρου  2,  παρ.  2  του
παρορντος. "Πρβλ.  και  αρρθρο  5  του  ως  αρνω  διαταργματος  τΑναρληψη  δαπανωρν  δημοσιρων
επενδυρσεωνύ.

33  Σε περιρπτωση που περιλαμβαρνονται τυχορν δικαιωρματα προαιρρεσης, διαμορφωρνεται αναλοργως η 
εκτιμωρμενη αξιρα της συρμβασης (προυοπολογισμορς δημοπραρτησης) και το παρορν αρρθρο (πρβ. αρρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

34 Το  ποσο ρ των  απρορβλεπτων  δαπανωρν  επαναυοπολογιρζεται  κατα ρ την  υπογραφη ρ της  συρμβασης,
αναρλογα με την προσφερθειρσα ερκπτωση, ωρστε να διατηρειρται η εν λοργω ποσοστιαιρα αναλογιρα του
9% επι ρ της  δαπαρνης  εργασιωρν  με  ΓΕ&ΟΕ,  συρμφωνα με  την  παραργραφο 3  του  αρρθρου  156 ν.
4412/2016. 

35 Πρβλ. αρρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.

36 Μπορει ρ η  ερναρξη της προθεσμιρας να οριρζεται διαφορετικαρ,   αν λοργου χαρρη δεν προβλερπεται  η
αρμεση ερναρξη των εργασιωρν (αρρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).



37 Με την επιφυρλαξη της επορμενης υποσημειρωσης.
38  Οι αναθερτουσες αρχερς μπορει ρ να επιτρερπουν την υποβοληρ εναλλακτικωρν προσφορωρν και στην

περιρπτωση αυτηρ προσαρμορζεται αντιστοιρχως το 13.4. ( πρβλ αρρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
39  Το ποσοστορ της εγγυρησης συμμετοχηρς δεν μπορειρ να υπερβαιρνει το 2% της εκτιμωρμενης αξιρας της

συρμβασης, χωριρς το Φ.Π.Α., με αναρλογη στρογγυλοποιρηση (αρρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαρφιο πρωρτο
του ν. 4412/2016).

40 Πρβ. αρρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε  με την περ. 4 του αρρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

41 Εφορσον συντρερχει περιρπτωση, καταρ το αρρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπορτε μνημονευρονται και οι
απαραιρτητες λεπτομερρειες. 

42 Συμπληρωρνεται αν προβλερπεται ηρ ορχι η χορηργηση προκαταβοληρς.  Συρμφωνα με την παραργραφο 10
εδ. α του αρρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ορπως προστερθηκε με την παρ. 3 του αρρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωρσεις  συγχρηματοδοτουρμενων  δημορσιων  ερργων  στις  διακηρυρξεις
υποχρεωτικα ρ περιλαμβαρνεται  δυνατορτητα  χορηργησης  προκαταβοληρς.  Η  υποχρερωση  αυτηρ
εξακολουθειρ να ισχυρει και για τα προγραρμματα της περιορδου 2014-2020 δυναρμει της παρ. 15 του
αρρθρου 59 του ν. 4314/2014.

43 Εφορσον  προβλερπεται  προκαταβολη ρ συμπληρωρνονται  οι  ορροι  για  την  εγγυητικη ρ επιστοληρ
προκαταβοληρς. Επισημαιρνεται ορτι η εγγυρηση καληρς εκτερλεσης καλυρπτει και την παροχηρ ισορποσης
προκαταβοληρς προς τον αναρδοχο, χωριρς να απαιτειρται η καταρθεση εγγυρησης προκαταβοληρς. Στην
περιρπτωση  που  με  την  παρουρσα  οριρζεται   μεγαλυρτερο  υρψος  προκαταβοληρς  (πχ  15%),  αυτηρ
λαμβαρνεται  με  την  καταρθεση  απο ρ τον  αναρδοχο  εγγυρησης  προκαταβοληρς  που  θα  καλυρπτει  τη
διαφοραρ μεταξυ ρ του ποσου ρ της εγγυρησης καληρς εκτερλεσης και του ποσου ρ της καταβαλλορμενης
προκαταβοληρς (παρ. 1 δ αρρθρου 72 του ν. 4412/2016).

44  Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να ζητουρν απορ τους προσφερροντες να παραρσχουν κΕγγυρηση καληρς
λειτουργιρας»  για  την  αποκαταρσταση  των  ελαττωμαρτων  που  ανακυρπτουν  η ρ των  ζημιωρν  που
προκαλουρνται  απο ρ δυσλειτουργιρα  των  ερργων  κατα ρ την  περιροδο  εγγυρησης  καληρς  λειτουργιρας,
εφορσον  προβλερπεται  στα  εργγραφα  της  συρμβασης.  Το  υρψος  της  εγγυρησης  καληρς  λειτουργιρας
συμπληρωρνεται σε  συγκεκριμερνο χρηματικο ρ ποσορ.   Οι  εγγυητικερς  επιστολερς  καληρς  λειτουργιρας
περιλαμβαρνουν  κατ’  ελαρχιστον  τα  αναφερορμενα  στην  παραργραφο  15.2  της  παρουρσας  και
επιπρορσθετα, τον αριθμορ και τον τιρτλο της σχετικηρς συρμβασης.

45 Τα γραμμαρτια συρστασης χρηματικηρς παρακαταθηρκης του Ταμειρου Παρακαταθηκωρν και Δανειρων,
για  την  παροχη ρ εγγυηρσεων  συμμετοχηρς  και  καληρς  εκτερλεσης  (εγγυοδοτικη ρ παρακαταθηρκη)
συστηρνονται συρμφωνα με την ειδικηρ νομοθεσιρα που  διερπει αυτορ και ειδικορτερα βαρσει του αρρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριρου  1926/3  Ιανουαριρου  1927  (τΠερι ρ συσταρσεως  και  αποδορσεως
παρακαταθηκωρν και καταθερσεων παραρ τω Ταμειρω Παρακαταθηκωρν και Δανειρωνύ). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εργγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

46 Πρβλ.  και  τα  ειδικορτερα  οριζορμενα  στο  αρρθρο  4.1.ζ.  της  παρουρσας,  ως  προς  τις  εγγυηρσεις
συμμετοχηρς.

47  Η  προθεσμιρα  παραλαβηρς  των  προσφορωρν  καθοριρζεται  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

48 Προτειρνεται οι αναθερτουσες αρχερς να οριρζουν την ημερομηνιρα ηλεκτρονικηρς αποσφραργισης των
προσφορωρν  μετα ρ την  παρερλευση  τριωρν  εργασιρμων  ημερωρν  απο ρ την  καταληκτικη ρ ημερομηνιρα
υποβοληρς  των προσφορωρν,  προκειμερνου  να  ερχει  προσκομιστει ρ απο ρ τους  συμμετερχοντες  και  η
πρωτορτυπη  εγγυρηση  συμμετοχηρς,  συρμφωνα  με  τα  προβλεπορμενα  στο  αρρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουρσας.

49 Οριρζεται ο χρορνος απορ την Αναθερτουσα Αρχηρ κατ΄ εκτιρμηση των ιδιαιτεροτηρτων της διαδικασιρας.
Για τον καθορισμορ του χρορνου ισχυρος της προσφοραρς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

50  Πρβ. υποσημειρωση για προκηρρυξη συρμβασης στο αρρθρο 2.1 της παρουρσας.
51 Συρμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρρθρου 377 καθωρς και τις παρ. 11 και 12

αρρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει ρ η υποχρερωση δημοσιρευσης προκηρρυξης συρμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρρθρου 15 ν. 3669/2008 μερχρι την  31/12/2017 σε δυρο ημερηρσιες εφημεριρδες και
στον περιφερειακορ και τοπικορ τυρπο μερχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενορτητα Δ της εγκυκλιρου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

52 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιρνεται ορτι οι αναθερτουσες αρχερς δεν μπορουρν να καλουρν
συγκεκριμερνες ταρξεις/ πτυχιρα του ΜΕΕΠ. 



53  Κατ’  αντιστοιχιρα  με  τα  ουσιωρδη  χαρακτηριστικα ρ του  ερργου  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  11  της
παρουρσας (αναφερρεται η κατηγοριρα ηρ οι κατηγοριρες στις οποιρες εμπιρπτει το ερργο συρμφωνα με το
αρρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικορτερους ορρους του αρρθρου 76 ν. 4412/2016).

54  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρρθρου 91 ν. 4412/2016.
55 Πρβλ. αρρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκε με το αρρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιρνεται ορτι οι αναθερτουσες αρχερς πρερπει να προσαρμορζουν το σχετικορ πεδιρο
του  Μερρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικορτερα,  αντι ρ της  αναφοραρς  σε  ττελεσιρδικη  καταδικαστικηρ
απορφασηύ,  δεδομερνης  της  ως  αρνω  νομοθετικηρς  μεταβοληρς,  να  θερτουν  τη  φραρση  ταμεταρκλητη
καταδικαστικηρ απορφασηύ, η δε σχετικηρ δηρλωση του οικονομικουρ φορερα στο ΤΕΥΔ αφοραρ μορνο σε
αμεταρκλητες καταδικαστικερς αποφαρσεις.

56 Πρβλ.  αρρθρο 73 παρ.  1  τελευταιρα  δυρο εδαρφια του ν.  4412/2016,  ορπως τροποποιηρθηκαν με  το
αρρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
57 Πρβ. αρρθρο 73 παρ. 2 περιρπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιρα προστερθηκε με το αρρθρο 39 του ν.
4488/2017.

58  Επισημαιρνεται  ορτι  η  εν  λοργω  προρβλεψη  για  παρερκκλιση  απο ρ τον  υποχρεωτικο ρ αποκλεισμορ
αποτελει ρ δυνατορτητα της  αναθερτουσας  αρχηρς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιρπτωση που δεν επιθυμειρ να προβλερψει τη σχετικηρ δυνατορτητα, η αναθερτουσα αρχηρ διαγραρφει
την  παραργραφο αυτηρ.

59 Επισημαιρνεται  ορτι   η  εν  λοργω  προρβλεψη  για  παρερκκλιση  απο ρ τον  υποχρεωτικο ρ αποκλεισμορ
αποτελει ρ δυνατορτητα της  αναθερτουσας  αρχηρς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιρπτωση που δεν επιθυμειρ να προβλερψει τη σχετικηρ δυνατορτητα, η αναθερτουσα αρχηρ διαγραρφει
την παραργραφο  αυτηρ.

60  Οι λοργοι της παραγραρφου 22.Α.4.  αποτελουρν δυνητικουρς  λοργους αποκλεισμου ρ συρμφωνα με το
αρρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα ρ συνερπεια,  η  αναθερτουσα αρχη ρ δυρναται  να επιλερξει  ερναν,
περισσορτερους, ορλους ηρ ενδεχομερνως και κανερναν απορ τους λοργους αποκλεισμουρ συνεκτιμωρντας
τα  ιδιαιρτερα  χαρακτηριστικα ρ της  υπο ρ αναρθεση  συρμβασης  (εκτιμωρμενη  αξιρα  αυτηρς,  ειδικερς
περισταρσεις κλπ), με σχετικηρ προρβλεψη στο παρορν σημειρο της διακηρρυξης. 

61  Σημειωρνεται  ορτι  ο  ανωτερρω  εθνικορς  λοργος  αποκλεισμου ρ τιρθεται  στη  διακηρρυξη  μορνο  για
συμβαρσεις ερργων προυοπολογισμουρ εκτιμωρμενης αξιρας ανωρτερης του 1.000.000,00 ευρωρ  και στην
περιρπτωση αυτηρ συμπληρωρνεται στο Μερρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

62  Πρβλ. αρρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιρα προστερθηκε με το αρρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

63  Υπενθυμιρζεται ορτι  αναφοραρ στην παραργραφο 22.Α.4 θα γιρνει μορνο στην περιρπτωση που η 
Αναθερτουσα Αρχηρ επιλερξει καρποιον απορ τους δυνητικουρς λοργους αποκλεισμουρ.

64  Επισημαιρνεται ορτι ορλα τα κριτηρρια ποιοτικηρς επιλογηρς, πλην της καταλληλορτητας για την αρσκηση
επαγγελματικηρς δραστηριορτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμορ με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειρναι προαιρετικαρ για την αναθερτουσα αρχηρ και πρερπει να σχετιρζονται και να ειρναι αναρλογα με το
αντικειρμενο της συρμβασης (αρρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καρθε περιρπτωση, πρερπει να
διαμορφωρνονται  κατα ρ τρορπο,  ωρστε  να  μην  περιοριρζεται  δυσαναρλογα  η  συμμετοχη ρ των
ενδιαφερορμενων οικονομικωρν φορερων στους διαγωνισμουρς. Καταρ το σταρδιο του προσδιορισμουρ
των  κριτηριρων  καταλληλορτητας  των  υποψηφιρων,  ειρναι  αναγκαιρο  να  τηρουρνται  απο ρ τις
αναθερτουσες  αρχερς,  οι  θεμελιωρδεις  ενωσιακερς  αρχερς,  ιδιρως  η  αρχη ρ της  ιρσης  μεταχειρρισης  των
συμμετεχορντων, της αποφυγηρς των διακριρσεων, της διαφαρνειας και της αναρπτυξης του ελευρθερου
ανταγωνισμουρ.  Τα  κριτηρρια  επιλογηρς  του  αρρθρου 22.Β ε  22.Ε εξεταρζονται  κατα ρ τη  διαδικασιρα
ελεργχου της καταλληλορτητας του προσφερροντος να εκτελερσει τη συρμβαση (κριτηρρια τon/offύ). 

65  Επισημαιρνεται ορτι οι αναθερτουσες αρχερς δεν μπορουρν να καλουρν συγκεκριμερνες ταρξεις/ πτυχιρα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ορπως ισχυρουν δυναρμει του αρρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
ερως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμορ με το αρρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αρρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ορπως αντικατασταρθηκε με το αρρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

66  Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να επιβαρλλουν απαιτηρσεις που να διασφαλιρζουν ορτι οι οικονομικοιρ
φορειρς διαθερτουν την αναγκαιρα οικονομικηρ και χρηματοδοτικηρ ικανορτητα για την εκτερλεση της
συρμβασης. Όλες οι απαιτηρσεις πρερπει να σχετιρζονται και να ειρναι αναρλογες με το αντικειρμενο της
συρμβασης (πρβ. αρρθρο 75 παρ. 1 τελευταιρο εδαρφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοργω
απαιτηρσεις καθοριρζονται περιγραφικαρ στο παρορν σημειρο, χωριρς παραπομπηρ σε ταρξεις/πτυχιρα του



ΜΕΕΠ. Σε καρθε περιρπτωση και μερχρι την καταρργηση των αρρθρων 80 ερως 110 του ν. 3669/2008 και
την ερναρξη ισχυρος του π.δ. του αρρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιρνεται ορτι, εφορσον η
αναθερτουσα αρχηρ επιλερξει την παραπομπηρ σε ταρξεις/πτυχιρα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμορ
των  απαιτηρσεων  για  τις  εγγεγραμμερνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικερς  επιχειρηρσεις,  πρερπει  να
περιγραρψει  αναλυτικα ρ τις  αντιρστοιχες  απαιτηρσεις  και  για  τις  αλλοδαπερς  εργοληπτικερς
επιχειρηρσεις.

67  Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να επιβαρλλουν απαιτηρσεις που να διασφαλιρζουν ορτι οι οικονομικοιρ
φορειρς  διαθερτουν  την  αναγκαιρα  τεχνικη ρ και  επαγγελματικη ρ ικανορτητα  για  την  εκτερλεση  της
συρμβασης. Όλες οι απαιτηρσεις πρερπει να σχετιρζονται και να ειρναι αναρλογες με το αντικειρμενο της
συρμβασης (πρβ. αρρθρο 75 παρ. 1 τελευταιρο εδαρφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοργω
απαιτηρσεις  καταρχαρς  καθοριρζονται  περιγραφικα ρ στο  παρορν  σημειρο,  χωριρς  παραπομπη ρ σε
ταρξεις/πτυχιρα  του  ΜΕΕΠ η ρ βαθμιρδες/κατηγοριρες  του  ΜΕΚ.  Σε  καρθε  περιρπτωση  και  μερχρι  την
καταρργηση των αρρθρων 80 ερως 110 του ν. 3669/2008 και την ερναρξη ισχυρος του π.δ. του αρρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιρνεται  ορτι,   εφορσον  η  αναθερτουσα  αρχη ρ επιλερξει  την
παραπομπηρ σε ταρξεις/πτυχιρα του ΜΕΕΠ ηρ βαθμιρδες/κατηγοριρες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμορ
των απαιτηρσεων για τις  εγγεγραμμερνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικερς  επιχειρηρσεις  (πχ.  στελερχωση),
πρερπει να περιγραρψει αναλυτικαρ τις αντιρστοιχες απαιτηρσεις και για τις αλλοδαπερς εργοληπτικερς
επιχειρηρσεις. 

68 Προαιρετικηρ επιλογηρ:  Η παρ. 22.Ε τιρθεται καταρ διακριτικηρ ευχερρεια της αναθερτουσας αρχηρς και
συμπληρωρνεται συρμφωνα με το αρρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιρνεται ορτι ορλες οι απαιτηρσεις
πρερπει να σχετιρζονται και να ειρναι αναρλογες με το αντικειρμενο της συρμβασης (αρρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

69  Το εδαρφιο αυτορ προστιρθεται καταρ την κριρση της αναθερτουσας αρχηρς συρμφωνα με το αρρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αρλλως διαγραρφεται.

70  Προαιρετικη ρ επιλογηρ. Συρμφωνα  με  το  αρρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιρπτωση
συμβαρσεων ερργων οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να απαιτουρν την εκτερλεση ορισμερνων κριρσιμων
καθηκορντων απευθειρας  απο ρ τον  ιρδιο  τον προσφερροντα (  προαιρετικη ρ σημειρωση του  ανωτερρω
εδαφιρου).

71 Ως προς τον τρορπο υποβοληρς  των αποδεικτικωρν μερσων του παρορντος αρρθρου,  τα οποιρα ερχουν
συνταχθειρ/ παραχθειρ απορ τους ιρδιους τους οικονομικουρς φορειρς πρβλ. αρρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

72  Επισημαιρνεται ορτι η ανωτερρω δυνατορτητα εναπορκειται στη διακριτικηρ ευχερρεια του οικονομικουρ
φορερα. Εξακολουθει ρ να υφιρσταται η δυνατορτητα να υπογραρφεται το ΤΕΥΔ απορ το συρνολο των
φυσικωρν προσωρπων που αναφερρονται στα τελευταιρα δυρο εδαρφια του αρρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ορπως τροποποιηρθηκαν με το αρρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

73  Πρβλ. αρρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιρο προστερθηκε με το αρρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
74  Η  υποχρεωτικη ρ αντικαταρσταση  του  τριρτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναπορκειται  στη  διακριτικηρ

ευχερρεια της αναθερτουσας αρχηρς, εφορσον δε δεν την επιθυμειρ, απαλειρφεται η αναφοραρ στην παρ. 4
στο παρορν σημειρο. Πρβλ. αρρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

75  Εφισταρται  η  προσοχη ρ των  αναθετουσωρν  αρχωρν  στο  ορτι  πρερπει  να  ζητειρται  η  προσκορμιση
δικαιολογητικωρν προς απορδειξη  μορνο των λοργων αποκλεισμουρ και των κριτηριρων επιλογηρς που
ερχουν τεθειρ στην παρουρσα διακηρρυξη. Επισημαιρνεται, περαιτερρω, ορτι, η αναθερτουσα αρχηρ δυρναται,
κατα ρ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητει ρ απο ρ προσφερροντες, σε οποιοδηρποτε χρονικορ
σημειρο καταρ τη διαρρκεια της διαδικασιρας, να υποβαρλλουν ορλα η ρ ορισμερνα δικαιολογητικαρ,  ορταν
αυτορ απαιτειρται για την ορθηρ διεξαγωγηρ της διαδικασιρας.

76  Συρμφωνα με το αρρθρο 73 παρ. 2 τελευταιρο εδαρφιο του ν. 4412/2016 : τΑν ο οικονομικορς φορερας
ειρναι Έλληνας πολιρτης ηρ ερχει την εγκαταρστασηρ του στην Ελλαρδα, οι υποχρεωρσεις του που αφορουρν
τις εισφορερς κοινωνικηρς ασφαρλισης καλυρπτουν τορσο την κυρρια ορσο και την επικουρικηρ ασφαρλιση."

77  Λαμβανομερνου υπορψη του συρντομου, σε πολλερς περιπτωρσεις, χρορνου ισχυρος των πιστοποιητικωρν
φορολογικηρς  ενημερορτητας,  οι  οικονομικοι ρ φορειρς  μεριμνουρν  να  αποκτουρς  εγκαιρρως
πιστοποιητικα ρ που  να  καλυρπτουν  και  τον  χρορνο  υποβοληρς  της  προσφοραρς,  συρμφωνα  με  τα
ειδικορτερα οριζορμενα στο αρρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμερνου να τα υποβαρλουν, εφορσον
αναδειχθουρν προσωρινοιρ αναρδοχοι. Τα εν λοργω πιστοποιητικαρ υποβαρλλονται μαζιρ με τα υπορλοιπα
αποδεικτικαρ μερσα του αρρθρου 23 απορ τον προσωρινο ρ αναρδοχο μερσω της λειτουργικορτητας της
κΕπικοινωνιρας» του υποσυστηρματος.

78  Οι  υπευρθυνες  δηλωρσεις  του  παρορντος  τευρχους  φερρουν  εγκεκριμερνη  προηγμερνη  ηλεκτρονικηρ



υπογραφη ρ η ρ προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ που  υποστηριρζεται  απο ρ εγκεκριμερνο
πιστοποιητικορ (Πρβλ. αρρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

79  Πρβλ. ομοιρως  ως αρνω υποσημειρωση για τα πιστοποιητικαρ φορολογικηρς ενημερορτητας
80  Εφορσον η αναθερτουσα αρχηρ την επιλερξει ως λοργο αποκλεισμουρ.
81  Με  εκτυρπωση  της  καρτερλας  τΣτοιχειρα  Μητρωρου/  Επιχειρρησηςύ,  ορπως  αυτα ρ εμφανιρζονται  στο

taxisnet.
82  Εφορσον η αναθερτουσα αρχηρ τις επιλερξει, ορλες ηρ καρποια/ες εξ αυτωρν, ως λοργους αποκλεισμουρ.
83  Επισημαιρνεται ορτι η αναθερτουσα αρχηρ,  εφορσον μπορερσει να αποδειρξει,  με καταρλληλα μερσα, ορτι

συντρερχει καρποια απορ τις περιπτωρσεις αυτερς, αποκλειρει οποιονδηρποτε οικονομικορ φορερα απορ τη
συμμετοχηρ στη διαδικασιρα συρναψης της δημορσιας συρμβασης. 

84 Εφορσον η αναθερτουσα αρχηρ την επιλερξει ως λοργο αποκλεισμουρ.
85 Η υποχρερωση προσκορμισης δικαιολογητικωρν ονομαστικοποιρησης μετοχωρν, εφορσον προρκειται για

συμβαρσεις εκτιμωρμενης αξιρας αρνω του 1.000.000,00 ευρωρ, αφοραρ μορνο στις  ανωρνυμες εταιρειρες
που λαμβαρνουν μερρος στο διαγωνισμορ,  ειρτε  προρκειται για μεμονωμερνους υποψηρφιους,  ειρτε  για
μερλη  ενωρσεων  Εξαιρουρνται  της  υποχρερωσης  αυτηρς  οι  εταιρειρες  που  ειρναι  εισηγμερνες  στο
Χρηματιστηρριο της χωρρας εγκαταρστασηρς τους και υποβαρλλουν περιρ τουρτου υπευρθυνη δηρλωση του
νομιρμου εκπροσωρπου τους.

86  Εφορσον συντρερχει περιρπτωση λοργω του προυοπολογισμουρ της συρμβασης, πρερπει να προβλερπεται
και η δυνατορτητα συμμετοχηρς επιχειρηρσεων  εγγεγραμμερνων στα Νομαρχιακαρ Μητρωρα (βλερπετε
αρρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιρπτωση αυτηρ να τιρθεται η αντιρστοιχη προρβλεψη.

87   Πρβλ. αρρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ορπως ισχυρουν δυναρμει του αρρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ερως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμορ με το αρρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

88   Πρβλ. ομοιρως προηγουρμενη υποσημειρωση
89 Εφορσον ερχει αναφερθειρ σχετικηρ απαιρτηση στο αρρθρο 22.Ε συμπληρωρνεται αναλοργως συρμφωνα με

το αρρθρο 82 του ν. 4412/2016.
90  Συρμφωνα  με  τη  διαρταξη  του  αρρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχη ρ σε

διαγωνισμουρς  δημοσιρων  ερργων χορηγειρται  σε  καρθε  εργοληπτικη ρ επιχειρρηση  εγγεγραμμερνη στο
Μ.Ε.ΕΠ. κενημερορτητα πτυχιρου», η οποιρα, σε συνδυασμορ με τη βεβαιρωση εγγραφηρς που εκδιρδεται
απο ρ την  υπηρεσιρα  τηρρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα ρ κεπιρσημο  καταρλογο αναγνωρισμερνων
εργοληπτωρν»  [...] και  απαλλαρσσει  τις  εργοληπτικερς  επιχειρηρσεις  απο ρ την  υποχρερωση  να
καταθερτουν τα επιμερρους δικαιολογητικαρ στους  διαγωνισμουρς.ύ  Επισημαιρνεται ορτι, συρμφωνα με
το αρρθρο 22 ( Τροποποιηρσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] τα. Το πρωρτο
εδαρφιο της περιρπτωσης 31 της παραγραρφου 1 του αρρθρου 377 αντικαθιρσταται ως εξηρς: κ31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αρρθρων 80 ερως 110, τα οποιρα παραμερνουν σε ισχυρ μερχρι την
ερκδοση του προεδρικουρ διαταργματος του αρρθρου 83, των παραγραρφων 4 και 5 του αρρθρου 20 και
της παραγραρφου 1 α του αρρθρου 176».

91 Στην  περιρπτωση  ορμως που  η  Ενημερορτητα  Πτυχιρου  δεν  καλυρπτει  τις  εισφορερς  επικουρικηρς
ασφαρλισης, τα σχετικαρ δικαιολογητικαρ υποβαρλλονται ξεχωρισταρ.

92 Μορνο στην περιρπτωση που ερχει επιλεγειρ απορ την αναθερτουσα αρχηρ ως λοργος αποκλεισμουρ.
93  Επισημαιρνεται  ορτι  ο  οικονομικορς  φορερας παραργει  απο ρ το υποσυρστημα το ηλεκτρονικο ρ αρχειρο

κεκτυπωρσεις»  των Δικαιολογητικωρν  Συμμετοχηρς  σε  μορφη ρ αρχειρου  εortable  Document  Format
(εDF),  το  οποιρο  υπογραρφεται  με  εγκεκριμερνη  προηγμερνη  ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ η ρ προηγμερνη
ηλεκτρονικη ρ υπογραφη ρ με  χρηρση  εγκεκριμερνων  πιστοποιητικωρν  και  επισυναρπτεται  στον
(υπο)φακερλο της προσφοραρς κΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς» (Πρβλ αρρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

94 Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να προβλερπουν στα εργγραφα της συρμβασης ορτι, κατορπιν αιτηρματος
του υπεργολαρβου και εφορσον η φυρση της συρμβασης το επιτρερπει, η αναθερτουσα αρχηρ καταβαρλλει
απευθειρας στον υπεργολαρβο την αμοιβη ρ του για την εκτερλεση προμηρθειας,  υπηρεσιρας η ρ ερργου,
δυναρμει  συρμβασης  υπεργολαβιρας  με  τον  αναρδοχο.  Στην  περιρπτωση  αυτηρ,  στα  εργγραφα  της
συρμβασης καθοριρζονται τα ειδικορτερα μερτρα ηρ οι μηχανισμοιρ που επιτρερπουν στον κυρριο αναρδοχο
να εγειρρει αντιρρηρσεις ως προς αδικαιολοργητες πληρωμερς, καθωρς και οι ρυθμιρσεις που αφορουρν
αυτορν τον τρορπο πληρωμηρς.  Στην περιρπτωση αυτη ρ δεν αιρρεται η ευθυρνη του κυρριου αναδορχου.
Συμπληρωρνεται αναλοργως. 

95 Εφορσον  στη  Διακηρρυξη  τιρθενται  επιπλερον  ορροι  τεχνικηρς  ικανορτητας,  αναφερρεται  η  σχετικηρ
απορφαση του Υπουργουρ Υποδομωρν και Μεταφορωρν, ορπως απαιτειρται απορ το αρρθρο 76 παρ. 2 του



ν. 4412/2016 ηρ η αντιρστοιχη απορφαση του αρρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλερον
ορρους τεχνικηρς και οικονομικηρς ικανορτητας.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6009
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ]
- Τηλέφωνο: [2132023618 - 614]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [meletes@agankam.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agan.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [45233262-3] , [45112710-5] , [45212221-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC002665756]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 23/2014

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·

2. δωροδοκία9,10·

3. απάτη11·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας13·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου15 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

7



στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν20:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου24;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις26 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα27;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

10



Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες: Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων28,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης29;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια30 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 

[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/200531:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες Α  έως Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής32; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 33:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή  ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες35 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  y36 -και  η  αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες38,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων39 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον

[] Ναι [] Όχι
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έλεγχο της ποιότητας;
6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας40 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του  αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά41,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι42

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]43
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται44, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν45.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις
οποίες  έχω  υποβάλλει  στ.......  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς  της κατασκευής του
έργου:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Ο.Τ.  384  ΚΑΙ  Ο.Τ.  385  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ  Δ.Κ.  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με Α.Μ. 23/2014.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1

Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι  ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

5Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

7Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

8Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

9Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

10Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

11Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

12Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.



13Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

15Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Οικονομικός  φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

21Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

22Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

23Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

25.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

26Άρθρο 73 παρ. 5.

27Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .



28Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29Πρβλ άρθρο 48.

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

31Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

32Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

33 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

34 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Οι  αναθέτουσες αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας   που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

38Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

39Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

40Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

41Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

42Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

43Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

44Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

45Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΑΓ.  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ  :  23/14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡ/ΣΜΟΣ :      660.000 € ΜΕ ΦΠΑ

                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στα έργα ανάπλασης, του χώρου πρασίνου – αθλοπαιδιών και
της πλατείας που βρίσκονται στην οδό Αγ. Νικολάου μεταξύ των Ο.Τ. 384 και 385.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού. 

    Οι χώροι αυτοί στα Ο.Τ. 384 και 385 έχουν αποδοθεί στον Δήμο νομίμως και δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα απαλλοτρίωσης.

Για τις ανάγκες της πολεοδομικής αυτής ενότητας, ο Δήμος προχώρησε στο χαρακτηρισμό
τμήματος του Ο.Τ.384, εμβαδού περίπου ενός στρέμματος, ως χώρο πρασίνου – αθλοπαιδιών,
ενώ το υπόλοιπο είναι εκκλησιαστικός χώρος στον οποίο βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αγ.
Νικολάου το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενο μνημείο.

Με την παρούσα μελέτη δε γίνεται καμία παρέμβαση στον εκκλησιαστικό χώρο.
Με την διευθέτηση της κοίτης του ρέματος Καναπιτσερί και την υφιστάμενη τοποθέτηση

της οδού Αγ. Νικολάου  τα εναπομείναντα τμήματα των υπό διαμόρφωση Ο.Τ 384 και 385 είναι
2700  m, των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι σε ισχύ και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική
τροποποίηση του σχεδίου (λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης)  ,  δεν θα επηρεάσει την
συγκεκριμένη διαμόρφωση τους
Η πρόταση  ανάπλασης  προσπαθεί  να  καλύψει  τις  απαιτήσεις  και  ανάγκες  για  τη  συνολική
ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας και αισθητικής, της υπό μελέτη περιοχής. 
Ταυτόχρονα,  επειδή πρόκειται  για μία ουσιαστικά αναπτυσσόμενη περιοχή ,  η προτεινόμενη
ανάπλαση προσπαθεί να προλάβει και την παγίωση κακών χρήσεων των ελεύθερων χώρων που
έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται. 
Η δαπεδόστρωση στις πορείες που δημιουργούνται μέσα στην Πλατεία γίνεται από κυβόλιθους.
Η κατασκευή χώρων σκίασης παρέχει χώρους ανάπαυσης, δροσισμού  δημιουργώντας στον πεζό
ένα συναίσθημα ευχάριστο και φιλικό. Σε όλες τις γωνίες  κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα,
όπου απαιτούνται, για την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων.

 Το γήπεδο βόλεϊ είναι ένας ευδιάκριτος χώρος για παιχνίδι με υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία
απαιτούν λιγότερη συντήρηση ενώ εξασφαλίζουν μεγάλη ανθεκτικότητα.  Στον περιβάλλοντα
χώρο του γηπέδου κατασκευάζονται  κερκίδες. 

Η υπάρχουσα φυσική βλάστηση  και η ενίσχυση του με νέες δενδροστοιχίες θα  επιφέρει μια
περαιτέρω μείωση των θερμοκρασιών λόγω του σκιασμού, ύγρανση της ατμόσφαιρας γύρω του,
ηχητική  απορρόφηση,  κατακράτηση ρύπων και  σκόνης  και  φυσικά  προσφορά οξυγόνου  και
καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

σελίδα 1
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ȈİȜȓįĮ �ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ
ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

���� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝȚȐȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥİȦȢ

���� ����� ������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȂȩȡĳȦıȘ�İȟȑȤȠȣıĮȢ�ĮțȝȒȢ
ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ

�� ����� ������ȅǿȀ����� ȝȝ��ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ
țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�ȖȡĮȞȓĲȘ

��� ����� ���������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ

��� ����� ���������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����Ȉȋ��

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ
țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��[�İț

����� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����Ȉȋ

�� ȉĮȚȞȓİȢ��ĳȚȜȑĲĮ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ
ȝȐȡȝĮȡȠ��ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ
ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�

��� ����� ��������ȅǿȀ����� ȝȝ��ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȀȡȐıʌİįĮ������[����P�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ
ȝȐȡȝĮȡȠ

��� ����� ���������ȃȅǻȅ����� P��ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��ȃ

�� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ
ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

�� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�� ǼĳĮȡȝȠȖȒ�İʌȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș
įȚĮȜȪĲȘ�İȞȩȢ�Ș�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ȝİ
ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�

��� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ
�ȜĮȡĲȗȓȞȘ�

�� ������ ���������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȈĮȞȓįȦȝĮ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ĲȐȕȜİȢ�ʌȐȤȠȣȢ
����FP

��� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȀȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ
�ȠȡȠĳȠʌȒȤİȚȢ���ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ
ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P

��� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ĮʌȜȒ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠ ��� ���� ������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�� ǼȜĮıĲȚțȠıȣȞșİĲȚțȩȢ�ĲȐʌȘĲĮȢ
ʌȐȤȠȣȢ����PP

��� ����� ���������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����Ȉȋ

�� ȀĮșȚıĲȚțȐ�Įʌȩ�ȜİȣțȠȪȢ
ȝĮȡȝĮȡȩȜȚșȠȣȢ�țĮȚ�ȟȪȜȠ�įȡȣȩȢ

�� ������ ��������ȅǿȀ����� Ĳİȝ��ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������Ȉȋ

�� ȈİĲ�ĳȚȜȑ�ȕȩȜİȨ�ȠȜȣȝȚĮțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ

� �������� ��������ȅǿȀ����� Ĳİȝ��ȃǹȅǿȀ
ǹ?���������Ȉȋ�

�� ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ��ĭ��



� ����� �����ȅǿȀ����� P��ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

�� ȈȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�ȝİ�ȡȠȝȕȠİȚįȒ�ȠʌȒ ��� ���� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�� ǽȫȞİȢ�ȩįİȣıȘȢ�ĲȣĳȜȫȞ�Įʌȩ
ĲıȚȝİȞĲȑȞȚĮ�ʌȜĮțȓįȚĮ�ȝİ�ĮȡĮȚȑȢ
ȡĮȕįȫıİȚȢ�����FP��ĲȪʌȠȢ�ǹ��
ȠįȘȖȩȢ�

�� ����� ��������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ
ǹ?�����ȃ��

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ
ĳȠȜȚįȦĲȑȢ�ĮȡĮȚȑȢ�İȟȐȡıİȚȢ�����FP

�� ����� ������ȅǿȀ����� P���ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����ȃ

�� ǼʌȚıĲȪȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ �� ������ ��������ȅǿȀ����� Ĳİȝ��ȃǹȅǿȀ
ǹ?������Ȉȋ

���������� ����������ȈȪȞȠȜȠ����ȉǼȋȃǿȀǹ�Ǽȇīǹ

���ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃǿȀȅīǿȀǹ

� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȖȚȐ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȉȡȚʌȠȜȚțȩ
įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP�

��� ���� ������ǾȁȂ��� P��ǹȉǾǼ���������

� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ�
ȪȥȠȣȢ������P

� ������ ��������ǾȁȂ���� Ĳİȝ��ȃǹȅǻȅ�ǽ��Ȉȋ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ �������� ����������
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ȈİȜȓįĮ �ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ�
ȪȥȠȣȢ������P

� �������� ��������ǾȁȂ���� Ĳİȝ��ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǽ����

� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ�
ȪȥȠȣȢ�������P

�� �������� ���������ǾȁȂ���� Ĳİȝ��ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǽ����

� ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ��ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ
ȣȥȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�ĮĲȝȫȞ�ȞĮĲȡȓȠȣ�
ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ��ȝİ�ĮȞĲĮȣȖĮıĲȒȡĮ�ĮʌȜȩ
ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ��ȋ����:

�� ������ ��������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ���������

� ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĳȦĲȚıȝȠȪ
+4,����:DWW

� ������ ��������ǾȁȂ���� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ�������Ȉȋ

� ȆȓȜĮȡ�ǾȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ��ȝȑȤȡȚ�ȠțĲȫ
ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ

� �������� ��������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǽ����

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ���
DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���
PP

��� ������ ���������ǾȁȂ�� P��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ�
țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�����LQ

� ���� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ȊįȡȩȝİĲȡĮ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ��ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ
ȡȚʌȒȢ��ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��
����LQ

� ������ ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ���ȝİ
İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��'1�ĭ��
LQ

� ���� ����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������

�� ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ���ȝİ
İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��'1�ĭ��
����LQ

� ����� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������

�� ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȐ�ĳȓȜĲȡĮ�ȞİȡȠȪ�
ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ��ĲȪʌȠȣ�/DNRV�
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ������LQ

� ������ ������ǾȁȂ�� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ĭȡİȐĲȚȠ�įȚțĲȪȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ � ������ ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ
���������Ȉȋ

�� ȀȣĲȓȠȞ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ �� ����� ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ
��������Ȉȋ

�� ǾȜİțĲȡȩįȚȠ�ȖİȚȫıİȦȢ � ������ ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ������Ȉȋ

�� ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ
ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ�İȞĲȐıİȦȢ����ǹ

� ����� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ���������

�� ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ʌȓȞĮțĮ�6&+8.2 � ����� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ�����

�� ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ĲȡȚĳĮıȚțȩȢ���ǹ � ����� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ������Ȉȋ

�� ǹȞĲȚțİȡĮȣȞȚțȩ�ȡȐȖĮȢ � ������ ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ
�����������Ȉȋ

�� ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ
Ǽǽ�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ���ǹ�țĮȚ
ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�Ǽ��

� ����� �����ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ǹȉǾǼ
��������Ȉȋ

���������� ����������ȈȪȞȠȜȠ����ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃǿȀȅīǿȀǹ

���ǼȇīǹȈǿǼȈ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ ��� ���� ��������ȆȇȈ����� P���ȃǹȆȇȈ�ǻ��

� īİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

���� ������ �����ȆȇȈ����� ıĲȡ���ȃǹȆȇȈ�ī��

� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
İțıțĮʌĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ�
įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P

�� ���� �����ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ
ȩȖțȠȣ��������������OW

�� ���� �����ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ� �� ����� ��������ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�ǻ����

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ� �� ���� ������ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�ǻ����

� ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ
ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ�īȚĮ�ȝȒțȠȢ�ʌĮııȐȜȠȣ
ȝȑȤȡȚ������P

�� ���� �����ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǽ������
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ȅȜȚțȒ
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ȂİȡȚțȒ
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ȀȦįȚțȩȢ
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ǻĮʌȐȞȘ��Ǽȣȡȫ�

� � � � � � � � ��

ȀȦįȚțȩȢ
ǹȡșȡȠȣ

ȉȚȝȒ
ȂȠȞȐįĮȢ
�Ǽȣȡȫ�

�
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ȈİȜȓįĮ �ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

� ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

���� �������� ��������ȆȇȈ����� ıĲȡ���ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

� ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțĮȞȫȞ�ȐȡįİȣıȘȢ
ĳȣĲȫȞ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ������P�țĮȚ
ȐȞȦ

�� ���� �����ȆȇȈ����� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ��Ȓ�ĭ���PP�Įʌȩ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ��ȝİ�ıĲĮȜȐțĲİȢ
ȝĮțȡȐȢ�įȚĮįȡȠȝȒȢ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ
ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP

��� ���� ������ǾȁȂ�� P��ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȚ�
ȖȡĮȞĮȗȦĲRȓ��ĮțĲȓȞĮȢ�İȞİȡȖİȓĮȢ�����
���P��ȝİ�ıȫȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ

� ����� ������ǾȁȂ�� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ǺȐȞĮ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ
�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ������DWP��ʌȜĮıĲȚțȒ�
İȣșİȓĮȢ�ȡȠȒȢ��ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��įȚĮĲȠȝȒȢ���LQ�ȝİ
ĮʌȫȜ������P�ıĲĮ���P��K

� ����� �����ǾȁȂ�� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ
ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ�
İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ���

� ������ ������ǾȁȂ��� Ĳİȝ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ���
DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���
PP

�� ���� �����ǾȁȂ�� P��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ���
DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���
PP

�� ���� �����ǾȁȂ�� P��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

��������� ���������ȈȪȞȠȜȠ����ǼȇīǹȈǿǼȈ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ
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ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

��īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

����ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�Ƞ�țĮșȠȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ȝȠȞȐįȠȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�İțĲİȜİıșİȓ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�
ȩʌȦȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�įȚĮțȒȡȣȟȘ�

����ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȠȞȐįİȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȚıȤȪȠȣȞ�İȞȚĮȓĮ
ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȠȣ�șĮ�İțĲİȜİıșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȑȡȖȠȣ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ĮȣĲȫȞ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
������ǵȜİȢ�ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ��ĲȦȞ�ĲİȣȤȫȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ�ĲİȣȤȫȞ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
�������ȀȐșİ�įĮʌȐȞȘ��ȖİȞȚțȐ��ȑıĲȦ�țĮȚ�ĮȞ�įİȞ�țĮĲȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ�ȡȘĲȐ�ĮȜȜȐ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȀĮȝȓĮ�ĮȟȓȦıȘ�Ȓ�įȚĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�șİȝİȜȚȦșİȓ�ʌȠȣ�ȞĮ�ȑȤİȚ�ıȤȑıȘ�ȝİ�ĲȠ
İȓįȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲȘȞ�İȚįȚțȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮȡȚșȝȩ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�Ȓ�ȩȤȚ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�

����ȈȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȝȞȘȝȠȞİȪȠȞĲĮȚ��ȖȚĮ�ĮʌȜȒ�įȚİȣțȡȓȞȚıȘ�ĲȠȣ�ȩȡȠȣ��țȐșİ
įĮʌȐȞȘ���ȠȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�Įʌȩ�ĳȩȡȠȣȢ��įĮıȝȠȪȢ��İȚįȚțȠȪȢ�ĳȩȡȠȣȢ�ț�Ȝʌ��>ʌȜȘȞ�ĭȩȡȠȣ
ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��@
ȇȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮıȝȠȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȓ�ĳȩȡȠȚ��țȡĮĲȒıİȚȢ��ĲȑȜȘ�İȚıĳȠȡȐȢ�țĮȚ
įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İĳȠįȓȦȞ�ȖİȞȚțȐ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȀĮĲȐ�ıȣȞȑʌİȚĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȉİȜȦȞİȚĮțȒȢ�ȃȠȝȠșİıȓĮȢ�įİȞ�ʌĮȡȑȤİĲĮȚ�ȠȣıȚĮıĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ʌȠȣ�șĮ�İʌȠʌĲİȪıİȚ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ȓ�ıİ
ȐȜȜȘ�ȊʌȘȡİıȓĮ��Ș�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȞĮ�İȖțȡȓȞİȚ�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȕİȕĮȓȦıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȤȒ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ĮĲȑȜİȚĮȢ�Ȓ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�įĮıȝȠȪȢ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ĳȩȡȠȣȢ��İȚıĳȠȡȑȢ�țĮȚ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȓįȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ��ȠȪĲİ�ıĲȠȣȢ�İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ�įȚțĮȓȦȝĮ�ȞĮ�ȗȘĲȒıȠȣȞ�ȤȠȡȒȖȘıȘ�ĲȑĲȠȚĮȢ�ĮĲȑȜİȚĮȢ�Ȓ�ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ�ȑȝȝİıĮ�Ȓ�ȐȝİıĮ��ȅ
ǹȞȐįȠȤȠȢ�įİȞ�ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ĲȑȜȘ�įȚȠįȓȦȞ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ȝȘ��țȣȡȓȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ��ĳȪȜĮȟȘȢ��İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĲȠȣȢ��ĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮȚ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȒȢ
ĲȠȣȢ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��ĲȚȢ�ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȚȢ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��İțĲȩȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ��ʌȠȣ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȅȝȠȓȦȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�Ȓ�țĮȚ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ��ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ
ȚıȤȣȩȞĲȦȞ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ǵȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ��țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȝȚıșȫȞ��ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ��ȣʌİȡȦȡȚȫȞ��ȣʌİȡİȡȖĮıȚȫȞ��ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ�İȚıĳȠȡȫȞ��ıĲȠ�ǿ�Ȁ�ǹ���ıİ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�İĲĮȚȡİȓİȢ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜȠȣȢ�ȘȝİįĮʌȠȪȢ�Ȓ�țĮȚ�ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪȢ�ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�țȜʌ����įȫȡȦȞ�İȠȡĲȫȞ�
İʌȚįȠȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ�İțȐıĲȠĲİ�ȈȣȜȜȠȖȚțȑȢ�ȈȣȝȕȐıİȚȢ�ǼȡȖĮıȓĮȢ��ĮįİȓĮȢ��ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ�
șȑıİȦȢ��ĮȞșȣȖȚİȚȞȒȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��İȟĮȚȡİıȓȝȦȞ�ĮȡȖȚȫȞ�țȜʌ���ȞȣțĲİȡȚȞȒȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ʌȠȣ�Ș�İțĲȑȜİıȒ�ĲȠȣȢ
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ȑȡȖȠȣ��İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�Ȓ�ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ�ĮȜȜȠȪ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��įȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ��İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�țĮȚ
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ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ
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țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ıİ�ȕĮșȝȩ�ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ�
ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȩȡȠȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�
�Į��ǵĲĮȞ�Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�ȑȤİȚ�ȖȓȞİȚ�ıİ�ȤȫȡȠ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ�Įʌȩ�ĲȠ�ǻȘȝȩıȚȠ
�ȕ��ǵĲĮȞ�ȠȚ�ȝȠȞȐįİȢ�ȑȤȠȣȞ�ĮȞİȖİȡșİȓ�ȝİȞ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�İȟĮıĳĮȜȓıİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ĮȜȜȐ�ȑȤİȚ�įȠșİȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ȐįİȚĮ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
������ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ�ȖȚĮ�ĲȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ĲȚȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ�ȝȑıĮ��ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ
ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȜȠȚʌȑȢ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�țĮȜȪȥİȚȢ�ȩʌȦȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ǼȚįȚțȒ�ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȩȝȠȡȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȘȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ
ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�Ȓ�ĲȡȓĲȦȞ��ĲȘȢ�ĮʌȠĳȣȖȒȢ�ȕȜĮȕȫȞ�ıİ�țȚȞȘĲȐ�Ȓ�ĮțȓȞȘĲĮ�ʌȡȐȖȝĮĲĮ�ĲȡȓĲȦȞ��ĲȘȢ�ĮʌȠĳȣȖȒȢ
ȡȪʌĮȞıȘȢ�ȡİȝȐĲȦȞ��ʌȠĲĮȝȫȞ��ĮțĲȫȞ�țȜʌ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ıİ�țȐșİ�ĳȐıȘ�ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣȢ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�İʌȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ȑĲȠȣȢ��İțıțĮĳȑȢ��șİȝİȜȚȫıİȚȢ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�țȜʌ��țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ
ȠȡȚıĲȚțȒ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚİȟĮȖȦȖȒȢ�ĲȦȞ�İȜȑȖȤȦȞ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��įȠțȚȝĮıĲȚțȫȞ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ��țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��ȝİĲȡȒıİȚȢ��İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ�ȑȜİȖȤȠȚ�țĮȚ
įȠțȚȝȑȢ��ĮȟȓĮ�ȣȜȚțȫȞ��ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��İȡȖĮıȓĮ�țȜʌ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐșİıȘȢ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ�țȣȡȓȠȣ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ
�ʌ�Ȥ��ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��İȡȖĮȜİȓȦȞ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ĲȠȣ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ��ıĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȝȚıșȫȝĮĲĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��ȩĲĮȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ���Ș�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��Ș�ĳȪȜĮȟȘ��Ș�ĮıĳȐȜȚıȘ��ȠȚ�ĮʌȠįȠȤȑȢ�ȠįȘȖȫȞ��ȤİȚȡȚıĲȫȞ��ȕȠȘșȫȞ�țĮȚ�ĲİȤȞȚĲȫȞ��ĲĮ�țĮȪıȚȝĮ��ĲĮ
ȜȚʌĮȞĲȚțȐ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�ĮȞĮȜȫıȚȝĮ��ĲĮ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ��ȠȚ�İʌȚıțİȣȑȢ��ȠȚ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ȘȝİȡĮȡȖȓİȢ�ȖȚĮ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮȚĲȓĮ��ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�țĮȚ�țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ��ʌȠȣ�įİȞ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ�ĲȠȣ�ȀȣȡȓȠȣ�ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ���Ș�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȒ�ĲȠȣȢ��İȐȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮȚ�Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǲȡȖȠ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İĳİįȡȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ıİ�İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȕȜĮȕȫȞ�Ȓ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�ĮȚĲȓĮ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȞĮʌȩșİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ț�Ȝʌ�
�������ȅȚ�İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ�Įʌȩ�țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ��ȝİȚȦȝȑȞȘ�ĮʌȩįȠıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ
ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�
�Į��ıİ�İȝʌȩįȚĮ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȐ�İȣȡȒȝĮĲĮ��įȓțĲȣĮ
�ȕ��ıĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ȚįȚĮȓĲİȡİȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĲȦȞ�İȝʌȠįȓȦȞ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�ĮȡȝȩįȚȠȣȢ�ȖȚĮ�ĮȣĲȐ�ĳȠȡİȓȢ��ȊȆ�Ȇȅ��ǻ�Ǽ�Ǿ�
ǻǼȊǹ[�țȜʌ���
�Ȗ��ıĲȘȞ�İȞįİȤȩȝİȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮĲȐ�ĳȐıİȚȢ�ȜȩȖȦ�ĲȦȞ�ȦȢ�ȐȞȦ�İȝʌȠįȓȦȞ�
�į��ıĲȘȞ�įȚİȞȑȡȖİȚĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȝİĲȡȒıİȦȞ��İȜȑȖȤȦȞ�țĮȚ�İȡİȣȞȫȞ��ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ��İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ��ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ
ț�Į����țĮșȫȢ�țĮȚ�ıĲȚȢ�ȜȠȚʌȑȢ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��İȓĲİ�ĲĮ�ȦȢ�ȐȞȦ
ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�İȓĲİ�İȓȞĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ�	�ȅ�Ǽ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
�İ��ıİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�Ȓ�ȝȩȞȚȝİȢ�țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ�ȡȣșȝȓıİȚȢ�ıĲȘȞ�İȣȡȪĲİȡȘ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮȚĲȓĮ��ʌ�Ȥ�
İȠȡĲȑȢ��İȡȖĮıȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ȠįȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�țĮȚ�ȣʌȠįȠȝȫȞ��ȕȜȐȕİȢ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ��ʌĮııĮȜȫıİȦȞ��ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ��ʌȪțȞȦıȘȢ
ĲȡȚȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�țĮȚ�ʌȠȜȣȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ�ĮĳİĲȘȡȚȫȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ȤȐȡĮȟȘ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�ȠȡȚıĲȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ıĲȠ�ĮțȡȚȕȑȢ�ĮȞȐȖȜȣĳȠ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�
ǼʌȓıȘȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ�țĮȚ�İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�İȝʌȠįȓȦȞ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�İțʌȩȞȘıȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��Ȝ�Ȥ��ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�șİȝȑȜȚĮ��ȣȥȘȜȩȢ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ
>ȅȀȍ@���țĮșȫȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ȆȠȚȩĲȘĲȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȆȆǼ���ĲȠȣ�ȈȤİįȓȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�
ĲȠȣ�ĭĮțȑȜȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȈǹȊ�ĭǹȊ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�İʌĮȜȒșİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲ¶�ĮȞĲȚʌĮȡȐıĲĮıȘ�ȝİ�İțʌȡȩıȦʌȠ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�
ʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�
�������Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȩĲĮȞ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȑȞįİȚȟȘ��ȩʌȦȢ�țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ��
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ�ʌȡȠȢ�ĳȣıȚțȩ�Ȓ
ĲİȤȞȘĲȩ�ĮʌȠįȑțĲȘ�ȣįȐĲȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�įȚİȣșİĲȒıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��ȣʌȠȖİȓȦȞ
țĮȚ�ʌȘȖĮȓȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲȩıȠ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ�ȩıȠ�țĮȚ�ĲĮ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ȑȡȖĮ�țĮȚ�ĲȠ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȖİȞȚțȩĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮĲȒȡȘıȘȢ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡȓȠįȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣ�Įʌȩ�ȟȑȞĮ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�
ȝİĲȐ�ĲȠ�ĲȑȜȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�İȜİȪșİȡȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ
ıĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ�Įʌȩ�įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮȚ�İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ�ʌȠȣ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�țȐșİ�ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȐįȚȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ��ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ț�Ȝ�ʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ
ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȗȘȝȚȐȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȕȜȐȕȘ�Ȓ
ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ʌ�Ȥ��ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȝİȖȐȜȘȢ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȘ
ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ��ĲȦȞ�ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȦȞ�ȚıȤȣȠȣıȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐșİıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȣțȠȜȚȫȞ�ıĲȘȞ�ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȩıĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ȝİȜİĲȫȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ȞĮ�İțʌȠȞȘșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ
ȤȦȡȓȢ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĮȝȠȚȕȒ��ȩʌȦȢ�ȝİȜȑĲİȢ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİȜȑĲİȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȑțįȠıȘȢ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ĮįİȚȫȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ��ĲȘȞ�ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ�țĮȚ
ĲȠȣȢ�ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ��Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ıĲȠ�ǲȡȖȠ
ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȐ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�ıȤİĲȚțȑȢ�ȝİȜȑĲİȢ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȠıȓİȣıȘȢ�ĲȘȢ�įȚĮțȒȡȣȟȘȢ�țĮȚ�țĮĲȐȡĲȚıȘȢ�ĲȠȣ�ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȠȪ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ȣʌȩȜȠȚʌİȢ�İȚįȚțȑȢ
įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ȕĮȡȪȞȠȣȞ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�
�������Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�ȝİ�ĲĮ�ȕĮıȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�

����ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�īİȞȚțȫȞ�ǼȟȩįȦȞ��ī�Ǽ���țĮȚ�ȅĳȑȜȠȣȢ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ȅ�Ǽ����ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țȡĮĲȒıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĮȣĲȠȪ��ȩʌȦȢ�įĮʌȐȞİȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ�țĮȚ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ıȒȝĮȞıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ĳȩȡȠȚ��įĮıȝȠȓ��ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ��ĲȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�
ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ��ȑȟȠįĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝʌ���ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ
ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ���ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������Ȓ�İȓțȠıȚ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȩȢ�ʌȡȠțȪʌĲİȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�

����ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��ĲȦȞ�ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�İʌȚȕĮȡȪȞİȚ�ĲȠȞ�ȀȪȡȚȠ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�

��īǼȃǿȀȅǿ�Ȁǹǿ�ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�ȉȇȅȆȅȊ�ǼȆǿȂǼȉȇǾȈǾȈ�ȉȍȃ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�ȉȅȊ�ȆǹȇȅȃȉȅȈ�ȉǿȂȅȁȅīǿȅȊ

����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ
ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ�ȕȐıİȚ�ĮȣĲȫȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ��ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�İțȐıĲȠĲİ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�ĮȞȠȤȫȞ�
������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȘȢ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ
ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ
įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ
İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�İȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ
Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĳȦȞȓĮȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ıȣȞȠʌĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȚȝȫȞ��ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ�ȠȚ�ȩȡȠȚ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

�ȍȢ��ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ��Ș�ȚȜȪȢ��Ș�ĲȪȡĳȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ
İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ�
�ȍȢ��ȖĮȓİȢ�țĮȚ�ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮȡȖȚȜȚțȐ��ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�Ȓ�ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȓȖȝĮĲĮ�ĮȣĲȫȞ�
ȠȚ�ȝȐȡȖİȢ��ĲĮ�ȝİĲȡȓȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ��FHPHQWHG��ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��Ƞ�ȝĮȜĮțȩȢ��țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�Ȓ�ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�ȕȡȐȤȠȢ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�İțıțĮĳșȠȪȞ�ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ�ȝİ�ıȣȞȒșȘ�İțıțĮʌĲȚțȐ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İțıțĮĳİȓȢ�Ȓ
ʌȡȠȦșȘĲȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȍȢ��ȕȡȐȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�ʌȑĲȡȦȝĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�İțıțĮĳșİȓ�İȐȞ�įİȞ�ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ
İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��Ȝ�Ȥ��ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�Ȓ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�ıĳȪȡİȢ���ȈĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĲȠȣ
�ȕȡȐȤȠȣ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ�ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
�ȍȢ��ıțȜȘȡȐ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ��țĮȚ��țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıțȜȘȡȠȓ�ȕȡĮȤȫįİȚȢ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ�Įʌȩ�ʌȣȡȚȖİȞȒ
ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȚ�ȚıȤȣȡȫȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ�țȡȠțȐȜİȢ�Ȓ�ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�ĲȦȞ�����03D��Ǿ



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

İțıțĮĳȒ�ĲȦȞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�įȣıȤİȡȒȢ��įİȞ�ĮȞĮȝȠȤȜȑȣȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ULSSHU�ĲȦȞ�ʌȡȠȦșȘĲȫȞ�ȚıȤȪȠȢ�����Ǿȇ��Ș�įİ
ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ

ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ
ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ��ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȠʌȒ�ȖȚĮ�țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ��įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ���įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ
įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���įȐʌİįȠ��
ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�ȤȦȡȓȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȣ��ȝİ�ıȣıțİȣȒ
ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ

Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȚįȫȞ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİȚ�ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌȠȪ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ��ʌİȡȓ�ǻȘȝȠıȓȦȞ�ǼȡȖȦȞ��įȚĮĲȐȟİȚȢ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��Ș�įİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Pð��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Ȓ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ��P��ȖȡĮȝȝȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ��ĮȞȐ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��ǹʌȩ�ĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�țȐșİ�ȐȞȠȚȖȝĮ��ȠʌȒ�Ȓ�țİȞȩ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ȖȡĮȝȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�țȐșİ�ĮıȣȞȑȤİȚĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�Ȓ
ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ�
Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȩʌȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ��İȞȫ�Ș�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ĮȞȐ�NJ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
ȅȚ�ʌȠıȩĲȘĲİȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ�ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�țĮȚ
ȑȖȚȞĮȞ�ĮʌȠįİțĲȑȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȪıĮ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�İȓįȘ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȩıĮ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ��ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ��īİȞȚțȠȓ
ǵȡȠȚ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ
ȤȡȦȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�����P��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ʌȠȣ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
ıİ�ȪȥȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ��țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȩĲĮȞ�įİȞ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĮȝȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ȠȚ�įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ�ȕĮĳȑȢ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ
ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ĲĮ�țȚȞȘĲȐ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌİȡȓ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ�ıĲȚȢ�ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��țĮȚ�Ș
İȡȖĮıȓĮ�ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ʌ�Ȥ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ�ĮȣĲȩ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ȓ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�
ǵĲĮȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�țĮȚ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ�İȟ�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ��Ș�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȦȞ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȦȢ�ĲȠ�ȖȚȞȩȝİȞȠ�ĲȘȢ�ĮʌȜȒȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİĲȡȐȟȣȜȠȣ�Ȓ�ĲȡȓȟȣȜȠȣ��Ȓ�ĲȘȢ�țĮĲĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�șȪȡĮ�Ȓ�țȚȖțȜȓįȦȝĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
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ĮʌȜȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��İʌȓ�ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�

Į�Į����������������ǼȓįȠȢ���������������������������������ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
��ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������
ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�����
į��ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�ȡȠȜȜȫȞ�����
İ��ıȚįİȡȑȞȚĮ�����
���ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ
�ȤȦȡȚțȠȪ��ȖĮȜȜȚțȠȪ��ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ������
���ȇȠȜȜȐ�ȟȪȜȚȞĮ��ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȚ�ʌȒȤİȚȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȚįȘȡȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�����
���ȈȚįİȡȑȞȚİȢ�șȪȡİȢ��
���Į��ȝİ�ȝȓĮȞ�ʌȜȒȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
���ȕ��ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ʌȜİȣȡȑȢ�����
���Ȗ��ȤȦȡȓȢ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��Ȓ�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ʌȠįȚȐ������
���į��ȝİ�țȚȞȘĲȐ�ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�Ȗ�����
���ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ��
���Į��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠȜĮȝĮȡȓȞĮ�����
���ȕ��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȩʌȜİȖȝĮ�����
���Ȗ��ʌĲȣııȩȝİȞĮ��ĳȣıĮȡȝȩȞȚțĮȢ�
���ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�Ȓ�ıȚįȘȡȐ��
���Į��ĮʌȜȠȪ�Ȓ�ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�����
���ȕ��ʌȠȜȣıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�����
���ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�ĲȦȞ�İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ

������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

��ȉĮ�ıȣȞȒșȘ�ȝȐȡȝĮȡĮ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǼȜȜĮįȚțȩ�ȤȫȡȠ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��țĮĲȐ�ʌȘȖȒ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�țĮȚ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ�

ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

������ȆİȞĲȑȜȘȢ�ȁİȣțȩ
������ȀȠțțȚȞĮȡȐȉİĳȡȩȞ
������ȀȠȗȐȞȘȢ�ȁİȣțȩ
������ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢ�ȁİȣțȩ�ıȣȞȞİĳȫįİȢ
������ȀĮʌĮȞįȡȚĲȓȠȣ�ȀȚĲȡȚȞȦʌȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮ�īțȡȓ
������ȃȐȟȠȣ�ȁİȣțȩ
������ǹȜȚȕİȡȓȠȣ�ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ��ȝİȜĮȞȩ
������ȂĮȡĮșȫȞĮȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
������ǺȑȡȠȚĮȢȁİȣțȩ
������ĬȐıȠȣ�ȁİȣțȩ
������ȆȘȜȓȠȣ�ȁİȣțȩ

ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǼȡȑĲȡȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
�ȈĲȪȡȦȞ�ȆȡȐıȚȞȠ
�ȁȐȡȚıĮȢȆȡȐıȚȞȠ
�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȂʌİȗ
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
țȜʌ�ȤȫȡȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĲȚȡȚĮțȫȞ�ȑȡȖȦȞ���İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ
ĲȦȞ������P�țĮȚ�ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ
ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ
Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

ǼȃȉǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

�ĭĮȡıȐȜȦȞīțȡȚ
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
�ȋȓȠȣȉİĳȡȩ
�ȋȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
�ȉȒȞȠȣȆȡȐıȚȞȠ
�ȇȩįȠȣȂʌİȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ�ȂĮȪȡȠ
�ǺȣĲȓȞĮȢ�ȂĮȪȡȠ
�ȂȐȞȘȢǼȡȣșȡȩ
�ȃĮȣʌȜȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ

���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

�������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������
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ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�įȠȝȒȝĮĲȠȢ�ȐșȚțĲȠȣ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ
İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȝȑıȦȞ�țȠʌȒȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ȝİ�ĲĮ�ıȤİĲȚțȐ�ĮȞĮȜȫıȚȝĮ���ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ
țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ĲȦȞ
İȣȝİȖȑșȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��

�ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�ıĳȪȡĮȢ�ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�Ȓ
ȝȘ�ȝİ�ʌȚıĲȠȜȑĲĮ�ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ�ĮȑȡĮ�țĮȚ�ıȣȞĮĳȒ�İȟȠʌȜȚıȝȩ���

�ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�

ǼȄǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�İıȦĲİȡȚțȠȓ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȠȓ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ��ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ������P��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���

ȅȚ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ıĮȞȚįȦȝȐĲȦȞ��ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌȜĮȚıȓȦȞ�țȜʌ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȑĲȠȚĮȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȫıĲİ�ȞĮ
ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ȩȜĮ�ĲĮ�İʌİȞİȡȖȠȪȞĲĮ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĳȠȡĲȓĮ�ȤȦȡȓȢ



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ıİ�İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

ǻǼȀǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İʌȚʌȑįȦȞ��țĮȝʌȪȜȦȞ�Ȓ�țİțȜȚȝȑȞȦȞ�İȝĳĮȞȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİ
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�ĲȪʌȠȣ�ǺǼȉȅ)250�Ȓ�ʌȜĮȞȚıȝȑȞİȢ�ıĮȞȓįİȢ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ�țĮĲȐıĲĮıȘ
�țĮȚȞȠȣȡȖȒȢ�ȟȣȜİȓĮ�Ȓ�ȟȣȑȓĮ�ȝİ�ȜȚȖȫĲİȡİȢ�Įʌȩ�ʌȑȞĲİ�ȤȡȒıİȚȢ���ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ
ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�İȝĳĮȞȠȪȢ��ĮȞİʌȑȞįȣĲȠȣ��ȑȖȤȣĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İʌȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�ʌĮȡİȝȕȜȘȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�įİıȓȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�țĮȚ�Ș
ȣįĮĲȠ�ıĲİȖȒȢ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲȠȣ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠțȜİȓİȚ�ĲȘȞ�ĲĮȣĲȩȤȡȠȝȘ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ��������ȆȡȩıșİĲȘ
ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȝȠȡĳȒȢ
įȚĮĲȠȝȫȞ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȤȐȜȣȕĮȢ�%���$��%���&�țĮȚ�įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ��țĮȚ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠȞ
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�

Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȩȞȠȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ
Ȓ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ
țȜʌ��

ȅ�ȤȐȜȣȕĮȢ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ�ȕȐıİȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ǼȐȞ�ȠȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�șĮ�ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�țĮȚ�șİȫȡȘıȘ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ
ȠʌȜȚıȝȠȪ�

ȅȚ�ȆȓȞĮțİȢ�șĮ�ıȣȞĲĮııȠȞĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲĮ���ĲȚȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣȢ��ĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȒțȘ�ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ��ĲĮ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲȐ�įȚȐȝİĲȡȠ��ĲĮ
İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȠȜȚțȐ�ȝȒțȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĲĮ�ȝİȡȚțȐ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ĲȠ
ȠȜȚțȩ�ȕȐȡȠȢ��ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȆȓȞĮțİȢ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��șĮ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ
ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ�

ȉȠ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȕȐȡȠȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ
����ĲȠȣ�Ȁȉȋ�������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȠįİțĲȩȢ�Ƞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȕȐıİȚ
ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

����������_�����������ȆİįȓȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������������������_
BBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
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ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
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ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
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ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ��İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
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įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�

ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�

į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�

İ�ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȩıșİĲȘ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��

ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıİ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝȚȐȢ�ȠȡĮĲȒȢ
ȩȥİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ���������ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ�ĲȠȓȤȦȞ��ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ıİ�ıĲȐșȝȘ�ȝȑȤȡȚ�������P�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ
İȡȖĮıȓĮȢ�

�ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝȚȐȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȄǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȂȩȡĳȦıȘ�İȟȑȤȠȣıĮȢ�ĮțȝȒȢ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂȩȡĳȦıȘ�İȟȑȤȠȣıĮȢ�ĮțȝȒȢ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ��ȖȦȞȚȫȞ��ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ��ȜĮȝʌȐįȦȞ�ț�Ȝʌ���ȝİ
ȤȡȒıȘ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�İȣȝİȖȑșȦȞ�ȜȓșȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ǼȃȉǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�ȖȡĮȞȓĲȘ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�ȖȡĮȞȓĲȘ��įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��[��FP�
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȣĳȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȑįȡĮıȘȢ�ıİ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ
ıĲȡȫıȘȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ıĲȘȞ�įİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
İʌȓ�İįȐĳȠȣȢ�Ș�ĮʌȓıȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�ȝİ�įȠȞȘĲȒ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝİ
ȥȚȜȒ�șȡĮȣıĲȒ�ȐȝȝȠ�İȞ�ȟȘȡȫ��Ȓ�ȝİ�țȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�

ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉȋ��

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ��ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ���FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ
��ȑȦȢ��FP�
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

������
İȓțȠıȚ�ĲȑııİȡĮ

ǼǿȀȅȈǿ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����Ȉȋ

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
��[��[�İț

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ��țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��[��FP�
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȜİȣțȠȣ��ȝİ�ıțĮȡʌİĲıĮȡȚıĲȒ�ĲȘȞ�ȐȞȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȝİ
ĮȡȝȠȪȢ�ȝȑıȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��İț���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ�ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��İʌȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ
ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ
ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ
��ĲȠȣ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

������
İȟȒȞĲĮ

ǼȄǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȉĮȚȞȓİȢ��ĳȚȜȑĲĮ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ�
ʌȐȤȠȣȢ���FP�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȉĮȚȞȓİȢ��ĳȚȜȑĲĮ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȠȪ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ�ȆİȞĲȑȜȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ���FP
țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP���ȊȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉĮȚȞȓİȢ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ��ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��ȃ

�

� ȀȡȐıʌİįĮ������[����P�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ

ȈȤİĲȚțȩ���ȃȅǻȅ�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ��įȚĮĲȠȝȒȢ
����ȋ�����ȝ��ȝİ�ĮʌȩĲȝȘıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ���ʌȡȠȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�țȡĮıʌȑįȦȞ�
ȞȘıȓįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��țȩȝȕȦȞ�ț�Ȝ�ʌ��

�������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ
țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȞ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ��Ș
įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�İȣșȣȖȡĮȝȝȓĮ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȘ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ
Įʌȩ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ�țĮȚ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȐ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȩȤȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������ȝ��ȝİ�ȜİȓĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȑȜİȚĮȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĲȦȞ
țȡĮıʌȑįȦȞ�ȝİ�țĮĲĮıțİȣȒ�ʌȓıȦ�Įʌȩ�ĮȣĲȐ�İȞȩȢ�ıȣȞİȤȠȪȢ�ʌȡȓıȝĮĲȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ������ȋ����ȝ
Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������Ș�įĮʌȐȞȘ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�ĲȠȣȢ��Ș��įĮʌȐȞȘ
ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�����ȤȖȡ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�ȝ��ȐȝȝȠȣ��țĮșȫȢ
țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȫȞ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ��țĮȚ
ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�țȡĮıʌȑįȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȕȐıȘ
ȑįȡĮıȒȢ�ĲȠȣ�

������
ʌİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ

ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ�ʌȡȠİȜȑȣıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ĮįȡĮȞȒ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ��ıțȪȡĮ�țȜʌ���ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�Ȓ
ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıİ�ʌȐȤȘ�ȑȦȢ����FP��Ș�įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ȝİ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ
ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ
İʌȓȤȦıȘ�

ǼǿȀȅȈǿ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼĳĮȡȝȠȖȒ�İʌȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȘ
İȞȩȢ�Ș�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș
įȚĮȜȪĲȠȣ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��

ǹʌȩȟİıȘ��ĮıĲȐȡȚ��ȟİȡȩȗȚĮıȝĮ��ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��ıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ��ȥȚȜȠıĲȠțĮȡȓıȝĮĲĮ�
įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮȜțȣįȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Ȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ
ȕİȡȞȚțȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�

�ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ȕȐıİȦȢ
ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ��ȜĮȡĲȗȓȞȘ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ��ȜĮȡĲȗȓȞȘ��
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�&�������(�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ��ȝİ�Ȓ
ȤȦȡȓȢ�ıĲȪȜȠȣȢ�țĮȚ�ıİ�ȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȝİ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ
�ȡȠțȐȞȚıȝĮ��ʌȜȐȞȚıȝĮ��ĲȡȓȥȚȝȠ��ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ĲȦȞ�ȟȪȜȦȞ�țĮȚ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ
ĮțȝȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠ��ȝİ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�Ȓ
ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ĲȦȞ�ıĲȪȜȦȞ�ıĲȠ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�ȟȪȜȦȞ
ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıĲİȡȑȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ĲȠȓȤȠȣȢ�Ȓ�ȐȜȜĮ�įȠȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

�ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ��ȜĮȡĲȗȓȞȘ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�

ǼȆȉǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȈĮȞȓįȦȝĮ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ĲȐȕȜİȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȈĮȞȓįȦȝĮ�ıĲȑȖȘȢ�ıİ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ĲİȖȓįȦıȘ��ȝİ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ
țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

�ȈĮȞȓįȦȝĮ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ĲȐȕȜİȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ǼǿȀȅȈǿ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȀȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ��ȠȡȠĳȠʌȒȤİȚȢ���ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P
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ȅ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İȓȞĮȚ�İȪțȠȜȠȢ�ıĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ��ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĲȡȩʌȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ
ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�įȚȤĲȣȠȪ�
Ǿ�ĲȐȞȣıȘ�ĲȠȣ�įȚȤĲȣȠȪ�ȖȓȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ȝİ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ȝĮȞȚȕȑȜĮ�
ȈĲȠȞ�ȓįȚȠ�ȠȡșȠıĲȐĲȘ�ȣʌȐȡȤİȚ�ĲĮȚȞȓĮ�ȝİ�įİȓțĲȘ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȠȣ�ĳȚȜȑ��ȖȚĮ�ĲĮ
įȚİșȞȫȢ�ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞĮ�ȪȥȘ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȦȢ�ĮțȠȜȠȪșȦȢ��
�������ȝ��ȖȚĮ�ĮȖȫȞİȢ�ĮȞįȡȫȞ�İĳȒȕȦȞ�
�������ȝ��ȖȚĮ�ĮȖȫȞİȢ�ȖȣȞĮȚțȫȞ�ȞİĮȞȓįȦȞ�țĮȚ
�������ȝ��ȖȚĮ�ĮȖȫȞİȢ�ʌĮȓįȦȞ��țȠȡĮıȓįȦȞ��
ȈĲȠ�ȑĲİȡȠ�ĲȦȞ�ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ�ĮıĳĮȜȒȢ�ĲȡȩʌȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȠȣ
įȚȤĲȣȠȪ�ıĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȪȥȘ�
ȅȚ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�įȐʌİįȠ�ȝȑıĮ�ıİ�ȕȐıİȚȢ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ
ȖĮȜȕĮȞȚȗȑ��ȝȒțȠȣȢ����FP�țĮȚ�įȚĮĲȠȝȘȢ�Ȍ���ȈȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ʌȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�țȐȜȣȥȘ�ĲȦȞ�ȕȐıİȦȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘȢ�ĲȦȞ�ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ��

ǻǿȋȉȊ�ȆǼȉȅȈĭǹǿȇǿȈǾȈ��ĭǿȁǼ�
ǲȤİȚ�ȝȒțȠȢ������P�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȢ������P�ȝİĲȡȠȪȝİȞȠ�ıİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��ȤȦȡȓȢ
ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĲİĲȡĮȖȫȞȦȞ��ǼȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ�ȞȒȝĮ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP�Įʌȩ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�Ȓ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ��ıȣȞșİĲȚțȑȢ�ʌȠȜȣĮȝȚįȚțȑȢ�ȓȞİȢ��țĮȚ�ȝİ�ʌȜȑȟȘ�ĲȑĲȠȚĮ
ȫıĲİ�ȞĮ�ıȤȘȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ�ĲİĲȡȐȖȦȞĮ���ʌȜİȣȡȐȢ���FP�
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ȈĲȘȞ�ʌȐȞȦ�ʌȜİȣȡȐ�ĲȠȣ�įȚȤĲȣȠȪ�țĮȚ�țĮș
�ȩȜȠ�ĲȠ�ȝȒțȠȢ�ĲȠȣ��İȓȞĮȚ�ȡĮȝȝȑȞȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĲĮȚȞȓĮ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ�Įʌȩ�ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ�Ȝİȣțȩ�ȕĮȝȕĮțİȡȩ�ȪĳĮıȝĮ�Ȓ
3�9�&��țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ĲȑĲȠȚȠ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�įȣȞĮĲȩȞ�ȞĮ�ʌİȡȐıİȚ�Įʌȩ�ȝȑıĮ�İȪțĮȝʌĲȠ
ĮĲıȐȜȚȞȠ�țĮȜȫįȚȠ��İʌİȞįȣȝȑȞȠ�ȝİ�ȞȐȚȜȠȞ�ȣȜȚțȩ�ȖȚĮ�ĲȠ�įȑıȚȝȠ�ıĲȠȣȢ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ��ȈĲȠ
țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ��ȣʌȐȡȤİȚ�ıȤȠȚȞȓ�ʌİȡĮıȝȑȞȠ�ȝȑıĮ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ȞĮ�įȑȞİĲĮȚ
ıĲȠȣȢ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ��ȉȠ�ȤȡȫȝĮ�ĲȠȣ�įȚȤĲȣȠȪ�İȓȞĮȚ�ȝĮȪȡȠ�

ȂǼȉǹȁȁǿȀǹ�ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȉĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
�ȕȓįİȢ��ıȪȞįİıȝȠȚ�țȜʌ��İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ�ȝȑĲĮȜȜĮ�İȓĲİ�șİȡȝȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�
İȓĲİ�ȘȜİțĲȡȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȩʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌȡȠȘȖȘșİȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ
ĮȝȝȠȕȠȜȒ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ��VWDLQOHVV�VWHHO���ȅȚ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĲȦȞ
ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İȓȞĮȚ�İʌĮȡțİȓȢ�ȖȚĮ�ȞĮ�ʌĮȡĮȜȐȕȠȣȞ��ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲĮ�ĳȠȡĲȓĮ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�ȝİȜİĲȘșİȓ�ȫıĲİ�ȞĮ�ĮȞĲȑȤȠȣȞ�ıĲȘ�įȚȐȕȡȦıȘ
țĮȚ�ıİ�ĮȞĲȓȟȠİȢ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�

ȋȇȍȂǹȉǹ
ȉĮ�ȕİȡȞȓțȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�ȝȑȡȘ�İȓȞĮȚ�İȚįȚțȐ
ȝİȜİĲȘȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�ĲȘȢ�ȤȫȡĮȢ�ȝĮȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�ĮʌȠȜȪĲȦȢ
ĮțȓȞįȣȞĮ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȤȡȒıĲİȢ��įİȞ�ʌİȡȚȑȤȠȣȞ�ȝȩȜȣȕįȠ��ȤȡȫȝȚȠ��țȐįȝȚȠ�Ȓ�ȐȜȜĮ�ȕĮȡȑĮ
ȝȑĲĮȜȜĮ��țĮȚ�įȓȞȠȣȞ�ȝİȖȐȜȘ�ĮȞĲȠȤȒ�ıĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ȝĮȢ�
īȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ�ĲĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ȝȑȡȘ�ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ
ĲȘȞ���ĮʌȠȜĮįȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ��ĮțȠȜȠȣșİȓ�ȝȓĮ�İʌȓıĲȡȦıȘ�SRO\]LQF��ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ��țĮȚ
ȑʌİȚĲĮ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�ʌȠȪįȡĮ�SRO\HVWHU��įȪȠ�ıĲȡȦȝȐĲȦȞ�
ǵȜİȢ�ȠȚ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȘȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ʌȡȫĲȦȞ�ȣȜȫȞ
įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
�����ȉȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�,62������������
�����ȉȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ�,62�������������

���Ĳİȝ��

���������
ĲȡİȓȢ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ȠȖįȩȞĲĮ�ȑȞĮ

ȉȇǼǿȈ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ȅīǻȅȃȉǹ�Ǽȃǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ��ĭ��
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ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ�ĮʌȜȠȪ�Įʌȩ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ
Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�țȠȤȜȚȦĲȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȠȞ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�

�ǹʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ĭ����

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��

ǻǼȀǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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�
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������
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�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȉȋ

�

� ǼʌȚıĲȪȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȅ�İʌȚıĲȪȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮȞ�țȐįȠ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ���
ȜȓĲȡȦȞ�țĮȚ�ıĲȣȜȓıțȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ȝİ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�ıĲȘȞ�țȠȡȣĳȒ��ȅ�țȐįȠȢ�İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȢ�Įʌȩ�įȚȐĲȡȘĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȖȚĮ�ĲȠ�țȣȡȓȦȞ�ıȫȝĮ�țĮȚ�ĲȠȞ
ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ��ȉȠ�țȣȡȓȦȢ�ıȫȝĮ�ĲȠȣ�İȓȞĮȚ�țȣȜȚȞįȚțȩ��ȪȥȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ���İț��țĮȚ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ʌİȡȓʌȠȣ���İț��țĮȚ�Ș�įȚȐĲȡȘıȒ�ĲȠȣ�ȑȤİȚ�įȚȐȝİĲȡȠ���İț��ǻȚĮșȑĲİȚ�įİ
İıȦĲİȡȚțȩ�țȐįȠ�Įʌȩ�įȚȐĲȡȘĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȪȥȠȣȢ���İț��țĮȚ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ
ʌİȡȓʌȠȣ���İț��țĮȚ�Ș�įȚȐĲȡȘıȒ�ĲȠȣ�ȑȤİȚ�įȚȐȝİĲȡȠ��PP��ȈĲȠ�ȤİȓȜȠȢ�ĲȠȣ�șĮ�įȚĮșȑĲİȚ
įȪȠ�ĮȞĮȝȠȞȑȢ�țȣțȜȚțȠȪ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�ĭ��PP�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȠȣ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�țȐįȠȣ�Įʌȩ
ĲȠȞ�İȟȦĲİȡȚțȩ�țĮȚ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ĲȘȢ�ıĮțȠȪȜĮȢ��ȉȠ�ʌȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�țȐįȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ
ĮȞȠȚțĲȩ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȐȞİĲȘ�ȡȓȥȘ�İȜĮĳȡȫȞ�ĮʌȠȡȡȚȝȐĲȦȞ�
ȅ�țȐįȠȢ�ĮʌȠȡȡȚȝȐĲȦȞ�İȓȞĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ�ıĲȠ�ıĲȣȜȓıțȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞȫĲĮĲȠ
ıȘȝİȓȠ�ĲȠȣ�İȓȞĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ����İț��Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȅ�ıĲȣȜȓıțȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�șĮ�İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȢ�Įʌȩ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ�țȠȚȜȠįȠțȩ���ȋ��PP�ʌȐȤȠȢȣ��PP�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ
���İț��ȈĲȠ�ȐȞȦ�ȐțȡȠ�ĲȠȣ��Ƞ�ıĲȣȜȓıțȠȢ�ĳȑȡİȚ�ȝĮȞĲİȝȑȞȚĮ�țȠȡȣĳȒ�ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒȢ
ĮȚıșȘĲȚțȒȢ�țĮȚ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ȪȥȠȣȢ���İț��ȈĲȠțȐĲȦ�ȐțȡȠ�ĲȠȣ�șĮ�ĳȑȡİȚ�įȓıțȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ
įȚĮȝȑĲȡȣ���İț��țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�
ǵȜĮ�ĲĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ��ȕȓįİȢ��ıȪȞįİıȝȠȚ�țȜʌ��İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ�ȝȑĲĮȜȜĮ�İȓĲİ�șİȡȝȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��İȓĲİ�ȘȜİțĲȡȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȅȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İʌĮȡțİȓȢ�ȖȚĮ
ȞĮ�ʌĮȡĮȜȐȕȠȣȞ�ĲĮ�ĳȠȡĲȓĮ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�ıȤİįȚĮıĲİȓ�
ȅ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȕĮȝȝȑȞȠȢ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮȡȚțȒ�ȕĮĳȒ�ʌȠȪįȡĮ�SRO\HVWHU�įȪȠ
ıĲȡȦȝȐĲȦȞ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ
ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĲȘ�įȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��İț��țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ����İț��ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�İȓįȠȣȢ��ĲȘȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ıĲȒȡȚȘȟȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌȐțĲȦıȘ
ĮȣĲȠȪ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ
țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ
ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ��ĲȘȞ�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�Ĳİȝ��

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������

�

� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȖȚȐ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȉȡȚʌȠȜȚțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ
����PP�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȖȚȐ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�įȘȜĮįȒ�ĮȖȦȖȩȢ��ȣȜȚțȐ�ıȣȞįȑıİȦȢ
țĮȚ��İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ���ȝȠȪĳİȢ���țȦȢ���ʌȑįȚȜĮ���ĮȞĮȜȠȖȓĮ��ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ��İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ�
ĮȞĮȜȠȖȓĮ���ȐȝȝȠȣ��țȜʌ���țĮȚ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��İʌȓ��ĲȩʌȠȣ��țĮȚ��İȡȖĮıȓĮ��ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�
įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�įȠțȚȝȫȞ�ȝȠȞȫıİȦȢ�ȖȚȐ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���P�
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��������������
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ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǽ��Ȉȋ��

�

� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ����ȪȥȠȣȢ������P

ȈȤİĲȚțȩ���ǾȁȂ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����������

īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�țĮȚ
ʌȜȒȡȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�Ǿ�Ȃ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ��țĮȚ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�
Į�ĲȘȞ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ�ȠʌȜȚıȝȑȞȘ�ȕȐıȘ�ȚıĲȠȪ�ȠįȫȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȓȦȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȠȣȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��İȓĲİ�ıİ�ȑȡİȚıȝĮ��İȓĲİ�ıĲȠ�ıȫȝĮ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ��įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ�ȫıĲİ�ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�țĮȚ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȡĮȕȒȖȝĮĲȠȢ�țĮȜȦįȓȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�țȐȜȣȝȝĮ
ȕ��ĲȠ�țĮȜȫįȚȠ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ��ȋ���Įʌȩ�ĲȠ�ʌȓȜĮȡ��Ȓ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ�ȚıĲȠȪ���ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�ıİ�ȣʌȩȖİȚȠ�įȓțĲȣȠ
ȝȑıĮ�ıİ�ıȦȜȒȞĮ
Ȗ�ĲȠ�ȣʌȩȖİȚȠ�įȓțĲȣȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȓȜĮȡ��Ȓ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ�ȚıĲȠȪ��ȝȑȤȡȚ�ĲȠ
ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȚıĲȠȪ��İȓĲİ�ȝİ�ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�ȇǼ�ĭ�����ĮĲȝ��ıĲȠ�ȑȡİȚıȝĮ�țĮȚ�ıĲȠ
ıȫȝĮ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�İȓĲİ�ȝİ�ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ĭ���ʌȡȐıȚȞȘ
İĲȚțȑĲĮ�ıİ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ�ȖİĳȣȡȫȞ�țĮȚ�ıİ�ȐȜȜĮ�ĲİȤȞȚțȐ�ȑȡȖĮ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ
İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĲȠȣ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ�ĲȦȞ�ĲȐĳȡȦȞ�
į�ĲȠ�ʌȜȒȡİȢ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȚıĲȠȪ�ȝȠȞȩ�Ȓ�ʌȠȜȜĮʌȜȩ
İ�ĲȠ�ȤȐȜțȚȞȠ�ĮȖȦȖȩ�ȖİȓȦıȘȢ�ĭ���ĲȠȣ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȓȜĮȡ��Ȓ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ
ĲȠȣ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ�ȚıĲȠȪ��ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȚıĲȠȪ�
ıĲ�ĲȠȞ�ĮȖȦȖȩ�ȖİȓȦıȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮĲȠȝȒ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ
Įʌȩ�ĲȠ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�
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İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĲȠȣ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ�ĲȦȞ�ĲȐĳȡȦȞ�
į�ĲȠ�ʌȜȒȡİȢ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȚıĲȠȪ�ȝȠȞȩ�Ȓ�ʌȠȜȜĮʌȜȩ
İ�ĲȠ�ȤȐȜțȚȞȠ�ĮȖȦȖȩ�ȖİȓȦıȘȢ�ĭ���ĲȠȣ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȓȜĮȡ��Ȓ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ
ĲȠȣ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ�ȚıĲȠȪ��ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȚıĲȠȪ�
ıĲ�ĲȠȞ�ĮȖȦȖȩ�ȖİȓȦıȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮĲȠȝȒ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ
Įʌȩ�ĲȠ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�

��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲȚȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țȜʌ��ȩȜȦȞ�ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ıȤİĲȚțȠȪ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ĲȠȣ
ȚıĲȠȪ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�ȚıĲȫȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�țĮȚ
ʌȡȠȢ�ĲȚȢ�ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȑȢ�ȖȡĮȝȝȑȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�ȖİȓȦıȘȢ�ĲȠȣ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ĲȦȞ
įȠțȚȝȫȞ��ĲȦȞ�İȜȑȖȤȦȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȖțĮȚȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡȐįȠıȒ�ĲȘȢ�ıİ�ʌȜȒȡȘ
țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��ĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ���ĲĮ�İȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȚıĲȠȪ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠįȫȞ��ȪȥȠȣȢ��������P
ȋǿȁǿǹ�ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������

�

� ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ��ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�ĮĲȝȫȞ�ȞĮĲȡȓȠȣ��ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ��ȝİ
ĮȞĲĮȣȖĮıĲȒȡĮ�ĮʌȜȩ�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ��ȋ����:

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ĭȦĲȚıĲȚțȩ���ıȫȝĮ���ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ��ȣȥȘȜȒȢ��ʌȚȑıİȦȢ��ĮĲȝȫȞ��ȞĮĲȡȓȠȣ���ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ���ȝİ
ĮȞĲĮȣȖĮıĲȒȡĮ���ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ǿȇ�������ȝİ��ĲȠ��ıĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȩ��ʌȘȞİȓȠ���ĲȠȞ�ʌȣțȞȦĲȒ
įȚȠȡșȫıİȦȢ��ĲȠȣ��ıȣȞ��ĳ����țĮșȫȢ��țĮȚ��țȐșİ��ȐȜȜȘȢ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȢ�ȖȚȐ�ĲȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
įȚĮĲȐȟİȦȢ���įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ıȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ
ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ��įȠțȚȝȒ�țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���Ĳİȝ�

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�������Ȉȋ

�

� ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�+4,����:DWW

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����������

ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ��İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�+4,����:DWW���įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȩȢ�ʌȡȠȕȠȜȑĮ�
ȉĮ�ĲİȤȞȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȠȜȑĮ�İȓȞĮȚ�
ȈȫȝĮ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ�ȤȣĲȠʌİıĮȡȚıĲȩ�țȡȐȝĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȕĮȝȝȑȞȠ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ�ȝİ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȐ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ʌȠȪįȡĮȢ�ıİ�ȤȡȫȝĮ�ȝĮȪȡȠ��ĮȞșİțĲȚțȩ�ıİ�ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ��ȆȣȡȓȝĮȤȠ�ȕĮȝȝȑȞȠ�įȓȤȡȦȝȠ��ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ�ȖȣĮȜȓ��ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȣȥȚȜȒȢ
ĮȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ıİ�țȡĮįĮıȝȠȪȢ�țĮȚ�ȣȥȘȜȒȢ�ȝİĲȐįȠıȘȢ�ĲȘȢ�įȑıȝȘȢ�ĳȦĲȩȢ��ȉĮ�įȪȠ�ȝȑȡȘ
ĮȞȠȓȖȠȣȞ�țĮȚ�țȜİȓȞȠȣȞ�İȪțȠȜĮ�ȝȑıȦ���ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ�Įʌȩ�țȡȐȝĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�țĮȚ��
ĮșȡȫıİȦȞ��ȈĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ȑȞȦıȒȢ�ĲȠȣȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ıȚȜȚțȠȞȠȪȤİȢ�ĲıȚȝȠȪȤİȢ�ȐȡȚıĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ȫıĲİ�ĲȠ�ĲİȜȚțȩ�ʌȡȠȧȩȞ�ȞĮ�İȓȞĮȚʌȜȒȡȦȢ�ıĲİȖĮȞȩ��ȅ�ȤȫȡȠȢ�ĲȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ȑȞĮȣıȘȢ�țĮȚ�Ƞ�ȤȫȡȠȢ�ĲȠȣ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ�ıİ�ȑȞĮȞ�İȞȚĮȓȠ�ȤȫȡȠ�ȝİ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ�ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ��ıȫȝĮ�ʌȡȠȕȠȜȑĮ���ȖȚĮ�ʌȚȠ�İȪțȠȜȘ�țĮȚ�ȖȡȒȖȠȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�
ǹȞĮȣȖĮıĲȒȡĮȢ�ʌȡİıĮȡȚıĲȐ�ȝȠȡĳȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ�Įʌȩ�ȣȥȘȜȒȢ�țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ����������țĮȚ



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ĮʌȩįȠıȘȢ�ĮȞȠįȚİȠȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ıĲȚȜȕȦȝȑȞȠ�țĮȚ�ıțȜȘȡȣȝȑȞȠ��ıȣȝȝİĲȡȚțȠȪ�Ȓ
ĮıȪȝİĲȡȠȣ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ıĲĮșİȡȒ�ȣȥȘȜȒ�ȠʌĲȚțȒ�ĮʌȩįȠıȘ�
ǺȐıȘ�ıĲ
ȘȡȚȟȘȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ĮĲıȐȜȚ��ȕĮȝȝȑȞȘ�ıĲȠȓįȚȠ�ȤȡȫȝĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȫȝĮ��ȝİ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠ�įȓıțȠ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȠȜȑĮ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ
İʌȓʌİįȠ�
ȁȣȤȞȚȠȜĮȕȒ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�Ǽ����ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�ıİ�İȚįȚțȩ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�ĮȞĲĮȣȖĮıĲȒȡĮ�
ǺȐıȘ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ȑȞĮȣıȘȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ĮĲıȐȜȚ��İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ıĲȠ�ıȫȝĮ�ĲȠȣ
ʌȡȠȕȠȜȑĮ�
ȈȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ�ȝİ�İȪțĮȝʌĲȠȣȢ�ĮȖȦȖȠȪȢ��țĮȜȫįȚĮ�ıȚȜȚțȩȞȘȢ��ȣȥȘȜȒȢ�șİȡȝȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�
ȁĮȝʌĲȒȡĮȢ�ıȦȜȘȞȦĲȒȢ�Ȓ�ĮȤȜĮįȦĲȒȢ�ȝȠȡĳȒȢ��ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ�ĮĲȝȫȞ�ȃĮĲȡȓȠȣ�Ȓ
ǹȜȜȠȖȠȞȚįȓȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ĮĲȝȫȞ��+4,�7�ȚıȤȪȠȢ��������:DWW��
Ǿ�țĮĲĮıțİȪȘ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�ĲȘȢ�(8���(1����������
țĮȚ�ȞĮ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�įȠțȚȝȫȞ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ĳȦĲȠȝİĲȡȚțȒȢ
țĮȝʌȪȜȘȢ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ǼȜȜȘȞȚțȠȪȢ�ĭȠȡİȓȢ�
ǶȥȠȢ���������PP
ȂȒțȠȢ�����PP
ȆȜȐĲȠȢ�����PP
ǺȐȡȠȢ������.JU
ȂȑȖȚıĲȘ�ʌȡȠȕĮȜȜȩȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ������P
���Ĳİȝ�

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼�������
įȚĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǽ����

�

� ȆȓȜĮȡ�ǾȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ��ȝȑȤȡȚ�ȠțĲȫ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ

ȈȤİĲȚțȩ���ǾȁȂ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ʌȓȞĮțĮ��Ȇǿȁǹȇ�
ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��ĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ���ĲĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�
Į�ĲȠ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�İȡȝȐȡȚȠ��ȆȓȜĮȡ�
ȕ�ĲȘ�ȕȐıȘ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ
Ȗ�ĲȘ�ıĲİȖĮȞȒ�įȚĮȞȠȝȒ�ʌȜȒȡȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȑȞȘ�ȝİ�ĮıĳĮȜİȚȠįȚĮțȩʌĲİȢ����Ȁǹ��ȝȑȖȚıĲȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�ĮȡȚșȝȠȪ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȦȢ�țĮĲȦĲȑȡȦ��ȝİ�ĳȦĲȠțȪĲĲĮȡȠ
İȜȑȖȤȠȣ�țĮȚ�İʌĮĳİȓȢ��ȚıĲȩ��țİĳĮȜȒ�țȜʌ��ȖȚĮ�ĲȡȚĳĮıȚțȒ�ʌĮȡȠȤȒ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ
ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȠȣ�ĳȦĲȠțȪĲĲĮȡȠȣ
į�ĲȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ȝİ�ĲȠ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�țĮȚ�įȚĮțȩʌĲȘ�ȤİȚȡȚıĲȠȪ�
İ�ĲȠ�ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘ����ǹ
ıĲ�ĲȘȞ�ʌȜȐțĮ�ȖİȓȦıȘȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���ȋ��ȤȜıĲ��țĮȚ�ĲȠȞ�ĮȖȦȖȩ�ıȪȞįİıȒȢ�ĲȘȢ�ȝİ�ĲȠ
ʌȓȜĮȡ�

��������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ĲȠȣ�ʌȓȜĮȡ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�ıȣȞįȑıİȦȞ�țȜʌ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ
İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȖİȓȦıȘȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ��ȝİ�ĲȚȢ�İȚıİȡȤȩȝİȞİȢ�țĮȚ�İȟİȡȤȩȝİȞİȢ�ȖȡĮȝȝȑȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȘȢ
ȖİȓȦıȘȢ�Ș�įĮʌȐȞȘ�İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

�ȆȓȜĮȡ�ǾȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ�ȝȑȤȡȚ�ȠțĲȫ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ʌȓȞĮțĮ�ʌȓȜĮȡ�ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�

ȉȇǼǿȈ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��+'ȇǼ���ʌȓİıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ����DWP
�6'5��������țĮĲȐ�(1����������Ȓ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��/'3(��țĮĲȐ�',1
�����ȖȚĮ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ȑȦȢ�ĭ���PP��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ��ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ��țĮȞȞȐȕȚ��ĲİĳȜȩȞ�țȜʌ���Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��țĮȚ�Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ�Ȓ�ıİ�ĲȐĳȡȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ
ıȣȞįȑıİȚȢ��ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮȚ�įȠțȚȝȑȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ����PP
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

� ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ��țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ
����LQ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ��țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ�����LQ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

� ȊįȡȩȝİĲȡĮ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ��ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ�ȡȚʌȒȢ��ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�������LQ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȊįȡȩȝİĲȡĮ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞĮ��ȇȃ����DWP��ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ�ȡȚʌȒȢ��ȟȘȡȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�İȟȩįȠȣ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ
ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ�������LQ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������

�

� ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ���ȝİ�İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��'1�ĭ���LQ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ��ȝİ�İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȇȃ���
DWP��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�
İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ����������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ���LQ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������

�

� ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ���ȝİ�İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��'1�ĭ�������LQ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ��ȝİ�İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȇȃ���
DWP��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�
İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ����������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ�������LQ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǻǼȀǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

� ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȐ�ĳȓȜĲȡĮ�ȞİȡȠȪ��ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ��ĲȪʌȠȣ�/DNRV��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ
ĭ������LQ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ĭȣȖȠțİȞĲȡȚțȐ�ĳȓȜĲȡĮ�ȞİȡȠȪ�ĲȪʌȠȣ�/DNRV�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ��ʌȓİıȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ
ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ�������LQ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȆȉǹȀȅȈǿǹ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ����������Ȉȋ

�

� ĭȡİȐĲȚȠ�įȚțĲȪȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ĭȡİȐĲȚȠ�įȚțĲȪȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�ȝİ�ȕȐȞȞĮ�țĮȚ�ȡĮțȩȡ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ıȦȜȒȞĮ�ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ�ʌȠĲȓıȝĮĲȠȢ��įȘȜĮįȒ��İțıțĮĳȒ�ıİ�ȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȑįĮĳȠȢ��įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�&������ʌȐȤȠȣȢ���İț��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȜİȣȡȫȞ��İʌȓȤȡȘıȘ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ
ȩȜȠȣ�ĲȠȣ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ��ʌȜİȣȡȑȢ�țĮȚ�ʌȣșȝȑȞĮȢ���İʌȓȤȦıȘ��ĮʌȠțȩȝȚıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ��ĲȪʌȠȣ�725(17�ȈȉǼīǹȃȅ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȠ�țȐȜȣȝȝĮ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ��Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ
ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ıȤĮȚȡȚțȒ�ȕȐȞȞĮ��EDOO�YDOYH��ĭ����ȓȞĲıİȢ
țĮȚ�ĲȠ�ȡĮțȩȡ�ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�İȜĮıĲȚțȠȪ�ıȦȜȒȞĮ�ȖȚĮ�ȤȡȒıȘ�ʌȠĲȓıȝĮĲȠȢ�
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ���[��İț��ȝİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���İț�

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼�������
įȚĮțȩıȚĮ

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������Ȉȋ

�

� ȀȣĲȓȠȞ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȀȣĲȓȠȞ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȠȡĮĲȩ�Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ��įȘȜĮįȒ�țȣĲȓȠ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ȖȪȥȠȢ�
ʌȓııĮ�ȝȠȞȦĲȚțȒ��țĮȞȐȕȚ��ȝȓȞȚȠ��ȟȪȜȚȞĮ�ĲĮțȐțȚĮ��ȕȓįİȢ��ȝĮıĲȠȓ��įȚĮıĲȠȜȑȢ�ıȣıĲȠȜȑȢ�
țȩȞĲȡĮ�ʌĮȟȚȝȐįȚĮ��ĲȐʌİȢ��İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İȖțĮĲĮĮıĲȐıİȦȢ�țĮȚ
ıȣȞįȑıİȦȢ�
���Ĳİȝ�

ȉȚȝȒ�Ĳİȝ�¼������
įȑțĮ

ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ������Ȉȋ

�

� ǾȜİțĲȡȩįȚȠ�ȖİȚȫıİȦȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǾȜİțĲȡȩįȚȠ�ȖİȚȫıİȦȢ�Įʌȩ�ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȩ�ȤĮȜțȩ��įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȩȢ�ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ�ȖİȚȫıİȦȢ��ȈĲȠȐțȡȠ�ĮȣĲȠȪ�șĮ�ıȣȞįȑİĲĮȚ�ȤĮȜțȩȢ
ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���PP�
���Ĳİȝ��

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼�������
İțĮĲȩȞ�İȓțȠıȚ

ǼȀǹȉȅȃ�ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������

�

� ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ
İȞĲȐıİȦȢ����ǹ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǻȚĮțȩʌĲȘȢ��ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16���ȡĮȖȠįȚĮțȩʌĲȘȢ��ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȤȦȞİȣĲȩȢ��ȝİ�ȝȠȤȜȓıțȠ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ
ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���Ĳİȝ�
�������������ĮʌȜȩȢ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ
���������������ǼȞĲȐıİȦȢ�������ǹ

ǼǿȀȅȈǿ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�����

�

� ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ʌȓȞĮțĮ�6&+8.2

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ʌȓȞĮțĮ�6&+8.2��įȚʌȠȜȚțȩȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚȐ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝȑıĮ�ıİ�ȤȦȞİȣĲȩ
ʌȓȞĮțĮ���įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���ıȪȞįİıȘ��țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���Ĳİȝ�

ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ������Ȉȋ

�

� ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ĲȡȚĳĮıȚțȩȢ���ǹ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ĲȡȚĳĮıȚțȩȢ�ȝİ�İʌĮĳȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��İȞĲȐıİȦȢ���ǹ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȪȞįİıȘ�țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
���Ĳİȝ��

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼������
įȑțĮ�ȑȟȚ

ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ������������Ȉȋ

�

� ǹȞĲȚțİȡĮȣȞȚțȩ�ȡȐȖĮȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǹȞĲȚțİȡĮȣȞȚțȩ�ȡȐȖĮȢ
���Ĳİȝ��

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼�������
İțĮĲȩȞ�İȟȒȞĲĮ

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������Ȉȋ

�

� ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ�Ǽǽ�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ���ǹ�țĮȚ�ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ
Ǽ��

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ�Ǽǽ�6,(0(16���ǹ�Ǽ����ʌȜȒȡȘȢ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȝİ�ĲȘ�ȕȐıȘ�
ȝȒĲȡĮ��ʌȫȝĮ�țĮȚ�ıȣȞĲȘțĲȚțȩ�ȕȡĮįİȓĮȢ�Ȓ�ĲĮȤİȓĮȢ�ĲȒȟİȦȢ�țĮȚ�ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȩ�įĮțĲȪȜȚȠ
İʌȓıȘȢ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȝİ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ıȣȞįȑıİȦȢ�Įʌȩ�ʌȓıȦ��țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȖȚĮ�ȤȦȞİȣĲȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ıİ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȪʌȠȣ�İȡȝĮȡȓȠȣ�Ȓ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ıĲİȖĮȞȩ�țȚȕȫĲȚȠ��įȘȜĮįȒ
ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�
���Ĳİȝ��

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�¼������
ȑȞĲİțĮ

ǼȃȉǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ��

�

� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ���������������ȉȠ�țȘʌİȣĲȚțȩ�ȤȫȝĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȖȩȞȚȝȠ��İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ��İȪșȡȣʌĲȠ�
ĮȝȝȠĮȡȖȚȜȫįȠȣȢ�ıȪıĲĮıȘȢ��ȝİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ıİ�ȐȝȝȠ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������țĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ
įȣȞĮĲȩȞ�ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ�Įʌȩ�ıȕȫȜȠȣȢ��ĮȖȡȚȩȤȠȡĲĮ��ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȡȚȗȫȞ��ȜȓșȠȣȢ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢ�ĲȦȞ���FP�țĮȚ�ȐȜȜĮ�ȟȑȞĮ�Ȓ�ĲȠȟȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȕȜĮȕİȡȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐʌĲȣȟȘ
ĳȣĲȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ī��

�

� īİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǹʌȠțȠȝȚįȒ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ȤȦȝȐĲȦȞ��țĮșȐȡȚıȝĮ��ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠțȠȝȚįȒ�țȐșİ
ȐȤȡȘıĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ʌȑĲȡİȢ��ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ�ȡȚȗȫȞ��țȜĮįȚȐ�țȜʌ���ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ�ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ȖİȞȚțȒ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ
ĮȞȐȖȜȣĳȠȣ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ıĲȡȑȝȝĮ��ıĲȡ��

ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�İțıțĮʌĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ
�����P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�İțıțĮʌĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ
ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�ȡȚȗȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ

�ȃǹȆȇȈ�Ǽ�������ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ��������������OW

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ��������������OW��įȘȜĮįȒ��ĳȪĲİȣıȘ�ȝİ�ıȦıĲȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ĳȣĲȠȪ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ȝȑȤȡȚ�ĲȠ�ȜĮȚȝȩ�ĲȘȢ�ȡȓȗĮȢ��ȖȑȝȚıȝĮ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ�ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ��ʌȐĲȘȝĮ�ĲȠȣ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȜȐțțȠ�ĳȪĲİȣıȘȢ���ȜȓʌĮȞıȘ
țĮȚ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțȐȞȘȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȘ��ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ
�ʌȑĲȡİȢ��ıĮțȠȪȜİȢ��įȠȤİȓĮ�țȜʌ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ����

�

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ�įȑȞįȡȦȞ�ȝİ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ʌȜĮȖȓȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȣȤȩȞ�ĮʌȦȜİȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��țĮșȫȢ
țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�įȑȞįȡȦȞ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȒ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������

�ȃǹȆȇȈ�ǻ�������ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ǻ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�ǻ����

�

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ�șȐȝȞȦȞ�ȝİ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣıțİȣĮıȓĮȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ�ĲȠȣ�İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ��ʌȜĮȖȓȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȣȤȩȞ�ĮʌȦȜİȚȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��țĮșȫȢ
țĮȚ�ȩʌȠȚĮ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�șȐȝȞȦȞ�ıİ�ĮȡȓıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȑȤȡȚ�țĮȚ�ĲȘ�ĳȪĲİȣıȒ�ĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������

�ȃǹȆȇȈ�ǻ�������ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��Ĭ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ������

�

� ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ�īȚĮ�ȝȒțȠȢ�ʌĮııȐȜȠȣ�ȝȑȤȡȚ
�����P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

<ʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞĲȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ʌĮııȐȜȠȣ�İȣșȣĲİȞȠȪȢ��ĮʌȠĳȜȠȚȦȝȑȞȠȣ��ȕĮȝȝȑȞȠȣ�
ʌİȜİțȘĲȠȪ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȐțȡȠ��ʌȚııĮȡȚıȝȑȞȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ȪȥȠȢ������P��Įʌȩ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȟȣȜİȓĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȠʌȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ��ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ʌȠȣ�șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘ�ȑȝʌȘȟȒ�ĲȠȣ�ıİ�ȕȐșȠȢ������P��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
İȓįȠȢ�İįȐĳȠȣȢ��țĮȚ�ȝİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�țȜȓıȘ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȩıįİıȒ�ĲȠȣ�įȑȞĲȡȠȣ�ı
ĮȣĲȩȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȝȑıȠȞ�

�īȚĮ�ȝȒțȠȢ�ʌĮııȐȜȠȣ�ȝȑȤȡȚ������P

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�

� ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȉȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲĮ�İȟȒȢ�

���ȉȘȞ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȣȤȩȞ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ
���ĳȡȑȗĮ�ıİ�ȕȐșȠȢ����FP��ȩıİȢ�ĳȠȡȑȢ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ��ȖȚĮ�ĲȠȞ�ȥȚȜȠȤȦȝĮĲȚıȝȩ�ĲȠȣ
���İįȐĳȠȣȢ�
���ȉȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȘȢ
���ĲȪȡĳȘȢ��ʌİȡȜȓĲȘ��ȤȠȪȝȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȞıȦȝȐĲȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȝİ�ıĲĮȣȡȦĲȩ
���ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ�ıİ�ȕȐșȠȢ�������FP
���ȉȘȞ�ĲİȜȚțȒ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȝİ�ȡȐȝȝĮĲĮ�țĮȚ�ĲıȠȣȖțȡȐȞİȢ��ȖȚĮ�ȞĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ�Ș
���țĮĲȐȜȜȘȜȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
���ȉȘȞ�ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȠ�ıțİȪĮıȝĮ�
���ȉȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȝİ
���ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ĲȠȣ�ȑĲȠȚȝȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�
���ȉȘȞ�ȜȓʌĮȞıȘ�ĲȠȣ�ȝİ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ�Ȓ�ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ȝȚțĲȩ�ȜȓʌĮıȝĮ�ȝİ�ȚȤȞȠıĲȠȚȤİȓĮ�
���ȉȘȞ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ
���İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�
���ȉȘȞ�ĮȡȤȚțȒ�ȐȡįİȣıȘ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȝİĲȑʌİȚĲĮ�țĮșȘȝİȡȚȞȑȢ�ĮȡįİȪıİȚȢ�ĲȠȣ
���ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝȑıȦ�ĲȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ĲĮ�ıȣȤȞȐ�ȕȠĲĮȞȓıȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ĮȖȡȚȠȤȩȡĲȦȞ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĳȣĲȡȫıȠȣȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�İʌĮȞĮıʌȠȡȐ
���ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ıİ�ȩıĮ�ıȘȝİȓĮ�ĲȠ�ĳȪĲȡȦȝĮ�ĲȠȣ�ʌȡȠțȪȥİȚ�ĮȡĮȚȩ�Ȓ�ĮȞİʌĮȡțȑȢ�

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�șĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ��ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ
İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȡȖĮȜİȓȦȞ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�İʌȚĲȣȤȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ıĲȡȑȝȝĮ��ıĲȡ��
ȆǼȃȉǼ�ȋǿȁǿǹǻǼȈ�ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�

� ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțĮȞȫȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�ĳȣĲȫȞ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ������P�țĮȚ�ȐȞȦ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����������

ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțȐȞȘȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țȜȓıİȦȢ��ȝİ�İțıțĮĳȒ�ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ�ȖȪȡȦ�Įʌȩ�ĲȠȞ�țȠȡȝȩ�ĲȠȣ�ĳȣĲȠȪ�ıİ�ȕȐșȠȢ����FP�țĮȚ�İțȡȓȗȦıȘ�țĮȚ��ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
ĲȣȤȩȞ�ȗȚȗĮȞȓȦȞ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ
țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ
İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�

�ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ�������Ȃİ�įȚȐȝİĲȡȠ��Įʌȩ������P�țĮȚ�ȐȞȦ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�

� ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ��Ȓ�ĭ���PP�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ��ȝİ�ıĲĮȜȐțĲİȢ�ȝĮțȡȐȢ
įȚĮįȡȠȝȒȢ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ���Ȓ�ĭ���PP�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ���ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠȣȢ�ıĲĮȜȐțĲİȢ
�țȠȞĲȠȪȢ�Ȓ�ȝĮțȡȠȪȢ���ȝİ�ȜĮȕȪȡȚȞșȠ�ȝĮțȡȐȢ�įȚĮįȡȠȝȒȢ��ȝİ�ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠĲȪʌȠȣ�,62������ȖȚĮ�ıĲĮȜȐțĲİȢ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��$
�
ȖȚĮ�ʌȓİıȘ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�Įʌȩ������ȑȦȢ������DWP���ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ıȦȜȒȞȦȞ��İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ıİ�ĲȐĳȡȠ�Ȓ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ��ıȪȞįİıȘ��ȡȣșȝȓıİȚȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
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ǻİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ�İʌȓȤȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ�

�Ǿ�����������ǹʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ�����FP
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�

� ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȚ��ȖȡĮȞĮȗȦĲRȓ��ĮțĲȓȞĮȢ�İȞİȡȖİȓĮȢ���������P��ȝİ
ıȫȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȚ��SRS�XS���ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȓ��ȣįȡȠȜȓʌĮȞĲȠȚ��ĮțĲȓȞĮȢ
İȞİȡȖİȓĮȢ�������P���

�%63��ȝİ�ȕĮȜȕȓįĮ�ĮȞĲȚıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��țĮıĲȐȞȚĮ�ĮȞĲȚȕĮȞįĮȜȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȝȞȒȝȘ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ĲȠȝȑĮ�țĮȚ�ıȫȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ����FP�Ȓ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İțĲȠȟİȣĲȒȡȦȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ĮțȡȠĳȪıȚĮ��ĲĮ
İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ıȪȞįİıȘȢ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȠȜȪıʌĮıĲȠ�ȝĮıĲȩ��țĮȚ�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��İȡȖĮıȓĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������

�Ǿ�����������Ȃİ�ıȫȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�

� ǺȐȞĮ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ������DWP��ʌȜĮıĲȚțȒ��İȣșİȓĮȢ�ȡȠȒȢ��ȤȦȡȓȢ
ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��įȚĮĲȠȝȒȢ���LQ�ȝİ�ĮʌȫȜ������P�ıĲĮ���P��K

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���İȣșİȓĮȢ�ȡȠȒȢ��ȝİ�ȤĮȝȘȜȑȢ�ĮʌȫȜİȚİȢ��ȠȞȠȝ�
ʌȓİıȘȢ����DWP��ʌİȡȚȠȤȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�Įʌȩ�����ȝȑȤȡȚ����DWP��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌĮȡȠȤȒȢ��IORZ�FRQWUROOHU���İıȦĲİȡȚțȒȢ�İțĲȩȞȦıȘȢ��ȝİ�ʌȘȞȓȠ��DFWXDWRU�
���9���$&�țĮȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȕĮȞȫȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
ıȪȞįİıȘȢ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������

�Ǿ������������ȋȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ
��������������ǻȚĮĲȠȝȒȢ����LQ�ȝİ�ĮʌȫȜ������P�ıĲĮ���P��K
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�

� ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��İȜİȖȤȩȝİȞİȢ
Ǿ�Ǻ���

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȡİȪȝĮĲȠȢ��İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ�

���ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲȦȞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȜİȖȤȩȝİȞȘ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ��Ǿ�Ǻ�
�ȝİ�ȑȟȠįȠ�İȞĲȐıİȦȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����$�ĮȞȐ�ıĲȐıȘ
�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İȜȑȖȤȠȣ�țİȞĲȡȚțȒȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ
�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ĮȣȟȠȝİȓȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȤȡȠȞȚțȒȢ�įȚĮȡțİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ��ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȠȞȚțȒȢ�ȣıĲȑȡȘıȘȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�ıĲȐıİȦȞ
�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İțțȓȞȘıȘȢ�ȝȑıȦ�ĮȚıșȘĲȒȡĮ
�ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ
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ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒ�țĮȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ��İȜȑȖȤȠȣ��ȡȣșȝȓıİȦȞ�
įȠțȚȝȫȞ�țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ�����������ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ����
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������

ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��+'ȇǼ���ʌȓİıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP
�6'5������țĮĲȐ�(1����������Ȓ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��/'3(��țĮĲȐ�',1
������6)� �ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ� �������Ȓ�������ȖȚĮ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ȑȦȢ�ĭ���PP��ȈĲȘȞ
ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ��ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ��țĮȞȞȐȕȚ��ĲİĳȜȩȞ�țȜʌ���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�
țĮȚ�Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ�Ȓ�ıİ�ĲȐĳȡȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�ıȣȞįȑıİȚȢ��ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮȚ
įȠțȚȝȑȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ����PP
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 384 ΚΑΙ Ο.Τ. 385 

         ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
Α.Μ: 23/14

ΠΡ/ΣΜΟΣ :  660.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)



Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Α/Α Περιγραφή

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο συγγραφής

1.2 Ισχύουσες διατάξεις

1.3 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης

2.1 Αντικείμενο του έργου

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης

2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου

Άρθρο 4 Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου

4.3 Φόροι –Τέλη

4.4 Δασμοί – Ατέλειες

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών

4.6 Επιμέτρηση εργασιών

4.7 Αυξομείωση  εργασιών  –  Νέες  εργασίες  –  Κανονισμός  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  –
Υπερσυμβατικές εργασίες

4.8 Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 5 Εγγυήσεις

5.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες
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Άρθρο 7 Ευθύνη του αναδόχου

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου

8.1 Χωροθέτηση του έργου

8.2 Απαλλοτριώσεις

8.3 Ασφάλιση

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών

8.5 Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων

8.7 Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος

8.8 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

8.9 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

8.10 Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά

Άρθρο 9 Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1 Μηχανικός εξοπλισμός

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές

9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4 Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5 Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την

εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και  κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους  των  υπόλοιπων  τευχών  δημοπράτησης  και  των  άλλων  στοιχείων  της  μελέτης  του
συγκεκριμένου έργου.

1.2   Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

1.3   Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
 Επιπρόσθετα,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  ισχύουν  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές  που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ως  «Ευρωπαϊκά  Πρότυπα»  ή  ως  «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα
τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iii.  Οι  «Ευρωπαϊκές  Τεχνικές  Εγκρίσεις»  (ΕΤΑ)  οι  οποίες  δημοσιεύονται  από  τους  Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς.
iv.  Οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),   Ελληνικές  Προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ),  οι  Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση που
οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν
αυτά  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.  Για  θέματα  που δεν  καλύπτονται  από  τις  παραπάνω προδιαγραφές,  κανονισμούς  και  πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως  αν  τυχόν  στις  προδιαγραφές  αυτές  της  §2  υπάρχουν  όροι,  διατάξεις,  περιορισμοί  ή  και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και  των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και  Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
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4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης  (Βεβαιώσεις  Πιστότητας  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές).
Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την κρίση της
Επίβλεψης,  δειγματοληψίες  υλικών  τα  οποία  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει  για  τις  διάφορες
κατασκευές  και  να  τα  εξετάσει,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών  προδιαγραφών,  σε
Πιστοποιημένα Εργαστήρια, αποδοχής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Αντικείμενο του έργου
Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο.Τ.  384  ΚΑΙ  Ο.Τ.  385  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ Δ.Κ.  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  » προϋπολογισμού
660.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-8-2016) 

 Συγκεκριμένα αφορά στα έργα ανάπλασης, του χώρου πρασίνου – αθλοπαιδιών και της πλατείας που
βρίσκονται στην οδό Αγ. Νικολάου μεταξύ των Ο.Τ. 384 και 385.

Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες εργασιών:
1. Γενικές εκσκαφές και διαμόρφωση του φυσικού εδάφους στις επιθυμητές στάθμες. 
2. Αποξηλώσεις ασφάλτου και κρασπέδων, όπου αυτά εισέρχονται στην περιοχή παρέμβασης.
3. Κατασκευή βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα Β500C, για τα
δάπεδα από πλάκες ή κυβόλιθους.
4.Κατασκευή τοίχου εγκιβωτισμού γηπέδου βόλεϊ.
5.Κατασκευή γηπέδου βόλεϊ.
6.Κατασκευή ρείθρων .
7. Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών, με την ανάλογη σηματοδότηση των ειδικών πλακών.
8. Δαπεδοστρώσεις από κυβόλιθους – μάρμαρα. 
9. Κατασκευή πάγκων καθιστικών.
10.Ενίσχυση  του  υφισταμένου  πρασίνου  με  νέα  δένδρα  σε  διάταξη  δενδροστοιχιών,  πλέον  των
δένδρων,  θάμνων  και  λοιπών  καλλωπιστικών  φυτών  που  θα  φυτευτούν  στην  πλατεία  και  στον
κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
11.Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, εξυπηρετικών των οδών, σε αποστάσεις ανά 26,00 – 28,00μ.
Περίπου.
12.Κατασκευή δικτύου ύδρευσης – άρδευσης – αυτόματου ποτίσματος. 

2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά το
ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και τις
τυχόν απολογιστικές.

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει  πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής  του  έργου,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  τις  κάθε  είδους  πηγές  λήψης  υλικών,  τις  θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  δρόμων  προσπέλασης,  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν
συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και
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υπηρεσίες,  που  θα  απαιτηθούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και
οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους,
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  και  θα  συμμορφωθεί  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια,

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει  από τις  παρ.3α και 3εε  του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα,
που  έγιναν  χωρίς  έγγραφη  διαταγή  έστω  και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Σε  επείγουσες
περιπτώσεις  η  διαταγή  για  τροποποιήσεις  ή  συμπληρώσεις  δίνεται  προφορικά  στον  τόπο  των
έργων  και  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο.  Αν  τη  διαταγή  αυτή  δίδει  ο  επιβλέπων,  οφείλει  να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία  που δεν μπορεί  να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος

4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες  και

αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  (Οι  μήνες  νοούνται  πάντοτε  σύμφωνα  με  την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.) Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών  με  καθορισμένη  προθεσμία  περάτωσης  εργασιών,  που  θα  επέχει  θέση  συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.

2.5  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,

λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι  μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). 
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2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στα  άρθρα 138  και  139  του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της  προσφοράς  του  ή  και  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε  οποιοδήποτε  επί  μέρους
προγραμματισμό  εργασιών  ή  έκθεση ή  άλλο  στοιχείο  που έχει  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  ή  σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν  δεν  προβεί  μέσα  στην  προθεσμία,  που  του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση  βλάβης  ή

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης,  συντήρηση και οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται  σε  δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

2.7  Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων

170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος  και  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση  το  έργο  ή  αυτοτελή  τμήματα  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής

παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία  άλλη  από  το  φορέα  κατασκευής,  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της
υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  και  δεν  παραστεί  ή  αρνηθεί  την  υπογραφή  του
πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους λοιπούς με σχετική  μνεία  κατά περίπτωση και  του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
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σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  την  απομάκρυνση  από  το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι  τιμές  μονάδας  του  ισχύοντος  συμβατικού  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  πλήρως

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους

του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες  λειτουργίας  των απαιτουμένων για  την  εκτέλεση κάθε εργασίας  μηχανημάτων,

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους
εργάτες,  για  τα  ημερομίσθια  τους,  τις  ημιαργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες  εργασίας,  έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και  αποζημίωσης  για  τη  προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

4.2  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων

και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
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i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)

ii. Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα  κίνησης  του διοικητικού  και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.

iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης

επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης

αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε

θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη

και  σύμφωνη  με  τα  συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  απαιτούμενη  για  την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις  κείμενες διατάξεις  καθώς και  κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.

ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.

4.3   Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
2. Κατ’  εξαίρεση  αυξομειώσεις  στις  διάφορες  κρατήσεις  ή  άλλους  φόρους  του  Δημοσίου  που

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου,

περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους

ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά  ή  από  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  (όπως  π.χ.  για  διάφορα  ταμεία,  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.

3. Σε  όσες  περιπτώσεις  επιτευχθεί  απαλλαγή  (ατέλεια)  από  δασμούς,  φόρους  κ.λ.π.,  τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και

152  του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152

του Ν.4412/16
3. Προ  της  πληρωμής  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  αποδείξεις  των

υποχρεωτικών  καταβολών  του  στα  οικεία  ταμεία  καθώς  και  βεβαιώσεις  εξόφλησης  των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). 

4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
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4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο

της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται

και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152  του Ν.4412/16.

4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών -
Υπερσυμβατικές εργασίες

1. Όλα  τα  όρια  ή  ποσοστά  του  άρθρου  156  του  Ν.4412/16  αναφέρονται  στην,  κατά  τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για  την  αυξομείωση  των  εργασιών,  τις  νέες  εργασίες,  τις  υπερσυμβατικές  εργασίες  και  την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και  του
άρθρου 155 του Ν.4412/16

2.Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών,  ύστερα  πάντοτε  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας,  θα  συντάσσεται  αντίστοιχα
Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Τιμών Μονάδος  Νέων Εργασιών,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).

3.Για  τον Κανονισμό  Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16  όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε
ότι  αυτά  θα  εφαρμόζονται  άσχετα  από τα μέσα,  που πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων,
του γνωστού ή όχι τύπου τους,  του αν είναι καινούργια ή όχι,  της χρησιμοποίησης εργατικών
χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.). 

4.8 Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16,
όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει  εγγύηση από πιστωτικό  ίδρυμα για  την “καλή εκτέλεση”  γραμμένη στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον  συνοδευόμενη  από  επίσημη  μετάφραση  (δηλαδή  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο Αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Σύμφωνα  με  την  παρ.  1.β  του  άρθρου  72  του  Ν.4412/16,  σε  κάθε  τυχόν  συμπληρωματική
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο
ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του
Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
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2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.

3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική
επιστολή.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα

147  και  148  (περί  προθεσμιών  -  ποινικής  ρήτρας)  και  160  (περί  έκπτωσης  αναδόχου)  του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές  ρήτρες  που  ορίζονται  στην  παρ.2  του  άρθρου  148  του  Ν.4412/16  και  στα  χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των

μελετών,  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  την  αντοχή του έργου,  μοναδικός  υπεύθυνος  είναι  ο
ανάδοχος,  οι  δε  έλεγχοι,  που  τυχόν  ενεργούνται  από  την  Υπηρεσία  σε  καμία  περίπτωση  δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει  δε  να  ανακοινώνει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και

εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  του  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1  Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη

του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και  χωροσταθμήσεις  των  αξόνων  του  έργου  (όπου  αυτές  απαιτούνται)  και  στη  σήμανση  της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.

2. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στον  έλεγχο  και  στη  λήψη   των
συμπληρωματικών  στοιχείων,  που  απαιτούνται  για  την  προσαρμογή  και  συμπλήρωση  των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.

3. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στην  υψομετρική  αποτύπωση  της
περιοχής παρέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών, σε ενδιάμεση φάση αν του ζητηθεί και στην
τελική διαμόρφωση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

8.2   Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
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2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην
της  παρατάσεως  προθεσμίας  περαιώσεως,  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως,  του  έργου  ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

3. Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  την  προθεσμία  του  άρθρου  147  του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.

8.3  Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και

στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.

4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.

6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιεί  στο  έργο,  η
διευθύνουσα υπηρεσία  μετά  από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων,  καλεί  τον ανάδοχο να
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών

προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας,  κάθε  απλό  ή  σύνθετο  τμήμα  του  έργου  (όπως  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.

3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό  έλεγχο  των  αναγραφομένων  στοιχείων  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  να  ζητήσει
έγκαιρα  και  έγγραφα  από  τον  εργοδότη  την  σχετική  διόρθωση,  χωρίς  να  έχει  δικαίωμα  να
τροποποιεί  τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύμφωνα με την
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
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8.5   Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη  χρήση  των  κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις
υπαιτιότητας  του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας  του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να

εκτελέσει τις  δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί,  με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει  χωρίς  πρόσθετη αμοιβή  και  να υποβάλλει  στην  Επίβλεψη σε δύο (2)  αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  τέλος,  πριν  από την παράδοση των εγκαταστάσεων,  να διδάξει  στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

8.7  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την

πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και
στα  Π.Δ.  778/80  και  1073/81  «Περί  μέτρων ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση εργασιών  κ.λ.π.»,
εκπονώντας  με  ευθύνη  του  και  υποβάλλοντας  αρμοδίως  κάθε  σχετική  μελέτη,  όπως  στατική
μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  των  έργων,  Φάκελο  Ασφαλείας  και  Υγείας
(Φ.Α.Υ.)  και  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  της  απόφασης  ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις  κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις  θέσεις  όπου  εκτελούνται  οι  εργασίες,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  έργου  (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους. 

6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  πάρει,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  τα  απαραίτητα  μέτρα  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του
μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής.
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου
πριν  ολοκληρωθεί  τελείως  και  εγκριθεί  αρμόδια  η  κατασκευή  από  τον  ανάδοχο  προσωρινής
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας
των  οχημάτων  ως  και  νυχτερινά  φωτεινά  σήματα  κ.λ.π.  Επίσης  οφείλει  με  δαπάνες  του  να
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περιφράξει  κάθε επικίνδυνη για  την κυκλοφορία οχημάτων και  πεζών θέση και  να επισημαίνει
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.

9. Ο εργολάβος  πρέπει  να  έχει  υπόψη του,  ότι  για  κάθε  καθολική  διακοπή της  κυκλοφορίας  σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.

11. Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Γενικά  δε  επιπρόσθετα,  τα  ορύγματα  μέσα  σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  τη  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων  προστασίας  του
περιβάλλοντος.  Επίσης  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  της  περιοχής  του  εκτελουμένου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

8.8  Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή

υπόγειες  εγκαταστάσεις  Επιχειρήσεων  ή  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  ή  Νομικών  Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.

2. Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  στην  εκτέλεση  των  εργασιών
μεταφοράς  αυτών των εγκαταστάσεων,  οφείλει  όμως να  διευκολύνει  χωρίς  προσκόμματα  την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται με
μέγιστη  προσοχή  για  την  αποφυγή  ζημιών  ή  ατυχημάτων  για  τα  οποία  ο  ανάδοχος  θα  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την  κατασκευή  του  έργου.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  όλα  τα  έξοδα  σύνδεσης,  χρήσης  και
αποσύνδεσης των παροχών.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
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1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές
δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

iv. Η  σύνταξη  τελικών  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  η  λήξη  φωτογραφιών  όπως  αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.

8.10  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και

οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.

2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του,  έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια,

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος  και  να προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ.778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  τις
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εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που  προβλέπονται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του
εργοταξίου.

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.

9.5 Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων,  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  του  αρμοδίου  οργάνου  της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς  και  εκείνα  που  προδιαγράφονται  και  αναφέρονται  ρητά,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

4. Όταν απαιτείται  τα δείγματα θα αποστέλλονται  για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
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