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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Legal Basis:
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: ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο:  +30 2132023614/618/617/625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr 
Φαξ:  +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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

mailto:meletes@agankam.gov.gr
www.eprocurment.gov.gr
www.eprocurment.gov.gr
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II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
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
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ’ της
παρ.2 του άρθρου 86 του Ν4412/16 / Στάθμιση: 80%
Τιμή - Στάθμιση: 20%

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.
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

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 οικονομικοί
φορείς 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
Μητρώο Εργοληπτικών 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 είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
(α1)Οι οικονομικοί φορείς να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που
ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης.
(α2)Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
(β)Μόνο για αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.5 της διακήρυξης .

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
(α)Οι οικονομικοί φορείς να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.
3669/2008, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης.
(β)Μόνο για αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.6 της διακήρυξης. .

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
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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: 12/04/2019
Τοπική ώρα: 13:55

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

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/04/2019
Τοπική ώρα: 10:00
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:
Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας, απαιτείται να
συμμορφώνονται στα εξής: α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001,
και β)σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001, ή ισοδυνάμων
αυτών με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και
ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν4412/16.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:



ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

που εγκρίθηκαν με την αριθμό 61/2019 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω36ΕΩ62-ΠΨΕ)

Αγ.Ανάργυροι, 20-03-2019

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ



 ΑΔΑΜ: 19PROC004645731                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                       Α.Δ.Α. 7ΜΖΛΩ62-ΜΩΗ

                                                                                                                                                     
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.: 6234/20-03-2019

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: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 (12/04/2019) και
ώρα 13:55.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  που  δραστηριοποιούνται  σε  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
(προϋπολογισμού  410.649,87€)  και  σε  έργα  κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(προϋπολογισμού 101.200,37€) και σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ (προϋπολογισμού 20.407,81€) 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, 20-03-2019
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοέχου  κατασκευηέ ς του εέργου:

«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 διεξαχθειέ συέ μφωνα με: 
α) τις διαταέ ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οέ ρους της παρουέ σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Οδοέ ς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023614,613,617,618,625
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πληροφοριέες: : ............................................

1.2 Εργοδοέ της ηέ  Κυέ ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φορεέας κατασκευηέ ς του εέργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Προιϋσταμεένη Αρχηέ  : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυέ νουσα ηέ  Επιβλεέπουσα Υπηρεσιέα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμοέ διο Τεχνικοέ  Συμβουέ λιο :…………………………

Εφοέ σον  οι  ανωτεέρω  υπηρεσιέες  μεταστεγασθουέ ν  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της  διαδικασιέας  συέ ναψης  ηέ
εκτεέλεσης του εέργου, υποχρεουέ νται να δηλωέ σουν αέ μεσα τα νεέα τους στοιχειέα στους προσφεέροντες ηέ
στον αναέ δοχο.
Εφοέ σον  οι  ανωτεέρω  υπηρεσιέες  ηέ /και  τα  αποφαινοέ μενα  οέ ργανα  του  Φορεέα  Κατασκευηέ ς
καταργηθουέ ν,  συγχωνευτουέ ν  ηέ  με  οποιονδηέ ποτε  τροέ πο  μεταβληθουέ ν  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της
διαδικασιέας   συέ ναψης  ηέ  εκτεέλεσης  του  εέργου,  υποχρεουέ νται  να  δηλωέ σουν  αέ μεσα,   στους
προσφεέροντες4 ηέ  στον αναέ δοχο τα στοιχειέα των υπηρεσιωέ ν ηέ  αποφαινοέ μενων οργαέ νων, τα οποιέα
καταέ  τον  νοέ μο  αποτελουέ ν  καθολικοέ  διαέ δοχο  των  εν  λοέγω  οργαέ νων  που  υπεισεέρχονται  στα
δικαιωέ ματα και υποχρεωέ σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
2.1.  Τα εέγγραφα της  συέ μβασης καταέ  την εέννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του αέ ρθρου  2 του ν.
4412/2016, για τον παροέ ντα ηλεκτρονικοέ  διαγωνισμοέ , ειέναι τα ακοέ λουθα :
α) η προκηέ ρυξη συέ μβασης οέ πως δημοσιευέ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρουέ σα διακηέ ρυξη,
γ) το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το  εέντυπο  οικονομικηέ ς  προσφοραέ ς,  οέ πως  παραέ γεται  αποέ  την  ειδικηέ  ηλεκτρονικηέ  φοέ ρμα  του
υποσυστηέ ματος,
ε) ο προυϋ πολογισμοέ ς δημοπραέ τησης, 
στ) το τιμολοέγιο δημοπραέ τησης, 
ζ) η ειδικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων,
η) η τεχνικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων 
θ) το τευέ χος συμπληρωματικωέ ν τεχνικωέ ν προδιαγραφωέ ν,
ι) το υποέ δειγμα ….6

ια) το τευέ χος τεχνικηέ ς περιγραφηέ ς,
ιβ) η τεχνικηέ  μελεέτη,
ιγ)  τυχοέ ν  συμπληρωματικεές  πληροφοριέες  και  διευκρινιέσεις  που  θα  παρασχεθουέ ν  αποέ  την
αναθεέτουσα αρχηέ   επιέ οέ λων των ανωτεέρω
ιδ) ............................7

2.2 Προσφεέρεται  ελευέ θερη,  πληέ ρης,  αέ μεση  και  δωρεαέ ν  ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση  στα  εέγγραφα  της
συέ μβασης στον  ειδικοέ ,  δημοέ σια  προσβαέ σιμο,  χωέ ρο  “ηλεκτρονικοιέ  διαγωνισμοιέ”  της  πυέ λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωέ ς και στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς (www.agan.gov.gr).
.................................................................................   8  9
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2.3 Εφοέ σον εέχουν ζητηθειέ  εγκαιέρως, ηέ τοι εέως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 14:3010  η
αναθεέτουσα αρχηέ  παρεέχει σε οέ λους τους προσφεέροντες που συμμετεέχουν στη διαδικασιέα συέ ναψης
συέ μβασης συμπληρωματικεές πληροφοριέες σχετικαέ  με τα εέγγραφα της συέ μβασης, το αργοέ τερο στις
08/04/201911

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  προσφορεές  υποβαέ λλονται  αποέ  τους  ενδιαφερομεένους  ηλεκτρονικαέ ,  μεέσω  της
διαδικτυακηέ ς  πυέ λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεέχρι  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
και  ωέ ρα  που  οριέζεται  στο  αέ ρθρο  18  της  παρουέ σας  διακηέ ρυξης,  σε  ηλεκτρονικοέ  φαέ κελο  του
υποσυστηέ ματος.
Για  τη συμμετοχηέ  στην παρουέ σα διαδικασιέα  οι  ενδιαφεροέ μενοι  οικονομικοιέ  φορειές  απαιτειέται  να
διαθεέτουν  ψηφιακηέ  υπογραφηέ ,  χορηγουέ μενη  αποέ  πιστοποιημεένη  αρχηέ  παροχηέ ς  ψηφιακηέ ς
υπογραφηέ ς  και  να  εγγραφουέ ν  στο  ηλεκτρονικοέ  συέ στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακηέ  πυέ λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωέ ντας τη διαδικασιέα εγγραφηέ ς του αέ ρθρου 5 παρ. 1.2 εέως 1.4 της
Κοινηέ ς Υπουργικηέ ς Αποέ φασης 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 εένωση οικονομικωέ ν φορεέων υποβαέ λλει κοινηέ  προσφοραέ ,  η οποιέα υποχρεωτικαέ  υπογραέ φεται
ψηφιακαέ ,  ειέτε  αποέ  οέ λους  τους  οικονομικουέ ς  φορειές  που  αποτελουέ ν  την  εένωση,  ειέτε  αποέ
εκπροέ σωποέ  τους,  νομιέμως  εξουσιοδοτημεένο.  Στην  προσφοραέ ,  επιέ  ποινηέ  αποέ ρριψης  της
προσφοραέ ς,  προσδιοριέζεται η εέκταση και το ειέδος της συμμετοχηέ ς του καέ θε μεέλους της εένωσης,
συμπεριλαμβανομεένης  της  κατανομηέ ς  αμοιβηέ ς  μεταξυέ  τους,  καθωέ ς  και  ο
εκπροέ σωπος/συντονιστηέ ς αυτηέ ς.
3.2 Στον ηλεκτρονικοέ  φαέ κελο προσφοραέ ς περιεέχονται:
(α) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς».
(β) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Τεχνικηέ  Προσφοραέ ».
(γ) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Οικονομικηέ  Προσφοραέ ».
3.3 Αποέ  τον προσφεέροντα σημαιένονται, με χρηέ ση του σχετικουέ  πεδιέου του υποσυστηέ ματος, καταέ  την
συέ νταξη της προσφοραέ ς,  τα στοιχειέα  εκειένα που εέχουν εμπιστευτικοέ  χαρακτηέ ρα,  συέ μφωνα με τα
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιέπτωση αυτηέ , ο προσφεέρων υποβαέ λει στον οικειέο (υπο)φαέ κελο σχετικηέ  αιτιολοέ γηση με τη
μορφηέ  ψηφιακαέ  υπογεγραμμεένου αρχειέου pdf, αναφεέροντας ρηταέ  οέ λες τις σχετικεές διαταέ ξεις νοέ μου ηέ
διοικητικεές  πραέ ξεις  που  επιβαέ λλουν  την  εμπιστευτικοέ τητα  της  συγκεκριμεένης  πληροφοριέας,  ως
συνημμεένο της ηλεκτρονικηέ ς  του προσφοραέ ς.  Δεν χαρακτηριέζονται ως εμπιστευτικεές πληροφοριέες
σχετικαέ  με τις τιμεές μοναέ δος, τις προσφεροέ μενες ποσοέ τητες και την οικονομικηέ  προσφοραέ .  

3.4  Στην  περιέπτωση  της  υποβοληέ ς  στοιχειέων  με  χρηέ ση  μορφοέ τυπου  φακεέλου  συμπιεσμεένων
ηλεκτρονικωέ ν  αρχειέων  (π.χ.  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο  με  μορφηέ  ZIP),  εκειένα  τα  οποιέα  επιθυμειέ  ο
προσφεέρων να χαρακτηριέσει ως εμπιστευτικαέ , συέ μφωνα με τα ανωτεέρω αναφεροέ μενα, θα πρεέπει να
τα υποβαέ λλει  ως χωρισταέ  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα  με  μορφηέ  Portable  Document  Format  (PDF)  ηέ  ως
χωριστοέ  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο  μορφοέ τυπου  φακεέλου  συμπιεσμεένων ηλεκτρονικωέ ν  αρχειέων  που  να
περιλαμβαέ νει αυταέ .

3.5  Ο  χρηέ στης–οικονομικοέ ς  φορεέας  υποβαέ λλει  τους  ανωτεέρω  (υπο)φακεέλους  μεέσω  του
υποσυστηέ ματος, οέ πως περιγραέ φεται κατωτεέρω:

α)  Τα  στοιχειέα  και  δικαιολογητικαέ  που  περιλαμβαέ νονται  στον  (υπο)φαέ κελο  με  την  εένδειξη
«Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς»  ειέναι τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 24.2 της παρουέ σας  τα δε στοιχειέα και
δικαιολογητικαέ  που περιλαμβαέ νονται στον (υπο)φαέ κελο με την εένδειξη «Τεχνικηέ  Προσφοραέ » ειέναι τα
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 24.3 της παρουέ σας. Τα στοιχειέα αμφοτεέρων των (υπο)φακεέλων υποβαέ λλονται
αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα  ηλεκτρονικαέ  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable Document Format (PDF)  και
εφοέ σον  εέχουν  συνταχθειέ/παραχθειέ  αποέ  τον  ιέδιο,  φεέρουν  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ
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υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ   με χρηέ ση εγκεκριμεένων πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα
με την παρ. 3 του αέ ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοέ ς  τριωέ ν  (3) εργασιέμων ημερωέ ν αποέ  την ηλεκτρονικηέ  υποβοληέ  των ως αέ νω στοιχειέων και
δικαιολογητικωέ ν προσκομιέζεται υποχρεωτικαέ  αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα στην αναθεέτουσα αρχηέ , σε
εέντυπη μορφηέ  και σε σφραγισμεένο φαέ κελο, η πρωτοέ τυπη εγγυητικηέ  επιστοληέ  συμμετοχηέ ς 12.
Επισημαιένεται  οέ τι  η εν λοέγω υποχρεέωση δεν ισχυέ ει  για τις  εγγυηέ σεις  ηλεκτρονικηέ ς  εέκδοσης (π.χ.
εγγυηέ σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιέες φεέρουν προηγμεένη ψηφιακηέ  υπογραφηέ .

γ) Οι προσφεέροντες συνταέ σσουν την οικονομικηέ  τους προσφοραέ  συμπληρωέ νοντας την αντιέστοιχη
ειδικηέ  ηλεκτρονικηέ  φοέ ρμα  του  υποσυστηέ ματος  και  επισυναέ πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο
«Συνημμεένα Ηλεκτρονικηέ ς Προσφοραέ ς» και στον καταέ  περιέπτωση (υπο)φαέ κελο, οέ λα τα στοιχειέα της
προσφοραέ ς τους σε μορφηέ  αρχειέου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφεέροντες  δυέ νανται  να  προβαιένουν,  μεέσω  των  λειτουργιωέ ν  του  υποσυστηέ ματος,  σε
εκτυέ πωση  ελεέγχου  ομαλοέ τητας  των  επιμεέρους  ποσοστωέ ν  εέκπτωσης  αναέ  ομαέ δα  εργασιωέ ν,  στην
περιέπτωση εφαρμογηέ ς της παρ. 2α του αέ ρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεέχεια,  οι  προσφεέροντες  παραέ γουν  αποέ  το  υποσυέ στημα  τα  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα
(«εκτυπωέ σεις»  των  Δικαιολογητικωέ ν  Συμμετοχηέ ς,  της  Τεχνικηέ ς  Προσφοραέ ς  και  της  Οικονομικηέ ς
Προσφοραέ ς  τους  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable  Document  Format  (PDF)).  Τα  αρχειέα  αυταέ
υπογραέ φονται  αποέ  τους  προσφεέροντες  με  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ
προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  με χρηέ ση εγκεκριμεένων πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα με την παρ. 3
του  αέ ρθρου  8  της  υπ'  αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.  και  επισυναέ πτονται  στους  αντιέστοιχους
(υπο)φακεέλους  της  προσφοραέ ς.  Καταέ  τη  συστημικηέ  υποβοληέ  της  προσφοραέ ς  το  υποσυέ στημα
πραγματοποιειέ  αυτοματοποιημεένους ελεέγχους επιβεβαιέωσης της ηλεκτρονικηέ ς προσφοραέ ς σε σχεέση
με τα παραχθεέντα ηλεκτρονικαέ  αρχειέα (Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς και Οικονομικηέ  Προσφοραέ ) και
εφοέ σον  οι  εέλεγχοι  αυτοιέ   αποβουέ ν  επιτυχειές  η  προσφοραέ  υποβαέ λλεται   στο  υποσυέ στημα.
Διαφορετικαέ , η προσφοραέ  δεν υποβαέ λλεται και το υποσυέ στημα ενημερωέ νει τους προσφεέροντες με
σχετικοέ  μηέ νυμα σφαέ λματος στη διεπαφηέ  του χρηέ στη των προσφεροέ ντων, προκειμεένου οι τελευταιέοι
να προβουέ ν στις σχετικεές ενεέργειες διοέ ρθωσης.

στ) Εφοέ σον τα δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς, η τεχνικηέ  προσφοραέ  και οι οικονομικοιέ  οέ ροι δεν εέχουν
αποτυπωθειέ  στο  συέ νολοέ  τους  στις  ειδικεές  ηλεκτρονικεές  φοέ ρμες  του  υποσυστηέ ματος,  οι
προσφεέροντες επισυναέ πτουν ψηφιακαέ  υπογεγραμμεένα τα σχετικαέ  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα, συέ μφωνα με
τους οέ ρους της  παρουέ σας διακηέ ρυξης.13

ζ)  Αποέ  το υποσυέ στημα εκδιέδεται ηλεκτρονικηέ  αποέ δειξη υποβοληέ ς προσφοραέ ς, η οποιέα αποστεέλλεται
στον οικονομικοέ  φορεέα με μηέ νυμα ηλεκτρονικουέ  ταχυδρομειέου.

3.6  Αποέ συρση προσφοραέ ς
Οι  προσφεέροντες  δυέ νανται  να  ζητηέ σουν  την  αποέ συρση  υποβληθειέσας  προσφοραέ ς,  πριν  την
καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς των προσφορωέ ν, με εέγγραφο αιέτημα τους προς την αναθεέτουσα
αρχηέ ,  σε  μορφηέ  ηλεκτρονικουέ  αρχειέου  Portable Document Format (PDF)  που  φεέρει  εγκεκριμεένη
προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ   με  χρηέ ση  εγκεκριμεένων
πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα με την παρ. 3 του αέ ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεέσω
της λειτουργικοέ τητας «Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος. Πιστοποιημεένος χρηέ στης της αναθεέτουσας
αρχηέ ς, μεταέ  αποέ  σχετικηέ  αποέ φαση της αναθεέτουσας αρχηέ ς, η οποιέα αποδεέχεται το σχετικοέ  αιέτημα
του προσφεέροντα, προβαιένει στην αποέ ρριψη της σχετικηέ ς ηλεκτρονικηέ ς προσφοραέ ς στο υποσυέ στημα
πριν την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς της προσφοραέ ς. Κατοέ πιν, ο οικονομικοέ ς φορεέας δυέ ναται
να  υποβαέ λει  εκ  νεέου  προσφοραέ  μεέσω  του  υποσυστηέ ματος  εέως  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
υποβοληέ ς  των προσφορωέ ν.
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Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/  Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μεταέ  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα  υποβοληέ ς  προσφορωέ ν,  οέ πως  οριέζεται  στο  αέ ρθρο  18  της
παρουέ σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση,  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  κοινοποιειέ  στους
προσφεέροντες τον σχετικοέ  καταέ λογο συμμετεχοέ ντων, οέ πως αυτοέ ς παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα. 

β) Στη συνεέχεια, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , καταέ  την ημερομηνιέα και ωέ ρα που οριέζεται στο αέ ρθρο 18
της  παρουέ σας,  προβαιένει  σε  ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση  του  (υπο)φακεέλου  «Δικαιολογητικαέ
Συμμετοχηέ ς»  και  του  (υπο)φακεέλου  “Τεχνικηέ  Προσφοραέ ”,  χωριές  να  παρεέχει  στους  προσφεέροντες
προέ σβαση στα υποβληθεέντα στοιχειέα των λοιπωέ ν οικονομικωέ ν φορεέων.

γ)  Μεταέ  την  ως  αέ νω  αποσφραέ γιση,  η  Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει  στον  εέλεγχο  των
υποβληθεέντων  δικαιολογητικωέ ν  συμμετοχηέ ς,  καθωέ ς  και  στην  αξιολοέγηση  και  βαθμολοέγηση  των
τεχνικωέ ν προσφορωέ ν, συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στα αέ ρθρα 24.2, 24.3 και 14.2, 14.3. Ακολουέ θως, η
Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  συνταέ σσει  πρακτικοέ ,  στο  οποιέο  περιλαμβαέ νονται  τα  αποτελεέσματα  του
ανωτεέρω ελεέγχου και αξιολοέγησης, και υποβαέ λλει στην αναθεέτουσα αρχηέ  το σχετικοέ  ηλεκτρονικοέ
αρχειέο, ως “εσωτερικοέ ”, μεέσω της λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, προς εέγκριση.  
Η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , πριν την ολοκληέ ρωση της συέ νταξης του ως αέ νω πρακτικουέ , επικοινωνειέ με
τους  εκδοέ τες  που  αναγραέ φονται  στις  υποβληθειέσες  εγγυητικεές  επιστολεές,  προκειμεένου  να
διαπιστωέ σει την εγκυροέ τηταέ  τους. Αν διαπιστωθειέ  πλαστοέ τητα εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς, ο υποψηέ φιος
αποκλειέεται αποέ  τον διαγωνισμοέ  και υποβαέ λλεται μηνυτηέ ρια αναφοραέ  στον αρμοέ διο εισαγγελεέα.

δ) Μεταέ  την εέκδοση της αποέ φασης εέγκρισης του ανωτεέρω πρακτικουέ , η αναθεέτουσα αρχηέ  κοινοποιειέ
την  αποέ φαση  σε  οέ λους  τους  προσφεέροντες  και  παρεέχει  προέ σβαση  σε  αυτουέ ς  στα  υποβληθεέντα
δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς και στις υποβληθειέσες τεχνικεές προσφορεές των λοιπωέ ν προσφεροέ ντων.

ε)  Μετεέπειτα,  σε  διακριτοέ  σταέ διο,  η  Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει  στην  αποσφραέ γιση  των
οικονομικωέ ν  προσφορωέ ν,  χωριές  να  παρεέχει  στους  προσφεέροντες  προέ σβαση  στα  υποβληθεέντα
στοιχειέα  των  λοιπωέ ν  οικονομικωέ ν  φορεέων.  Ακολουέ θως,  η  Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει  σε
εέλεγχο  της  ολοέγραφης  και  αριθμητικηέ ς  αναγραφηέ ς  των  επιμεέρους  ποσοστωέ ν  εέκπτωσης  και  της
ομαληέ ς  μεταξυέ  τους  σχεέσης,  βαέ σει  της  παραγωγηέ ς  σχετικουέ  ψηφιακουέ  αρχειέου,  μεέσα  αποέ  το
υποσυέ στημα. 
Για την εφαρμογηέ  του ελεέγχου ομαλοέ τητας, χρησιμοποιειέται αποέ  την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  η μεέση
εέκπτωση προσφοραέ ς (Εμ), συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στα αέ ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Εν συνεχειέα η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει στην αξιολοέγηση και βαθμολοέγηση των οικονομικωέ ν
προσφορωέ ν,  συέ μφωνα  με  τα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  14.4 και  συνταέ σσει  πρακτικοέ ,  με  το  οποιέο
εισηγειέται  την  αναέ θεση  της  συέ μβασης  στον  προσφεέροντα  που  υπεέβαλε  την  πλεέον  συμφεέρουσα
προσφοραέ  (ηέ  τη  ματαιέωση της διαδικασιέας).  Το  εν  λοέγω πρακτικοέ  υποβαέ λλεται,  ως “εσωτερικοέ ”,
μεέσω της λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, στην αναθεέτουσα αρχηέ , προς εέγκριση.

στ)  Μεταέ  την  εέκδοση  της  αποέ φασης  εέγκρισης  του  πρακτικουέ  της  Επιτροπηέ ς  Διαγωνισμουέ ,  η
αναθεέτουσα  αρχηέ  κοινοποιειέ  την  ως  αέ νω  αποέ φαση  σε  οέ λους  τους  προσφεέροντες  που  υπεέβαλαν
αποδεκτηέ  προσφοραέ  και παρεέχει  προέ σβαση σε αυτουέ ς στις υποβληθειέσες οικονομικεές  προσφορεές
των λοιπωέ ν προσφεροέ ντων. 

6



ζ) Επισημαιένεται οέ τι, σε περιέπτωση που οι προσφορεές εέχουν την ιέδια συνολικηέ  τελικηέ  βαθμολογιέα
(ισοδυέ ναμες),  η αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέγει  τον (προσωρινοέ )  αναέ δοχο,  συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 14.5 της παρουέ σας.

η)  Καταέ  των αποφαέ σεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς  του παροέ ντος αέ ρθρου χωρειέ  εένσταση,  καταέ  τα
οριζοέ μενα στην παραέ γραφο 4.3 της παρουέ σας.

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

α) Μεταέ  την αξιολοέγηση των προσφορωέ ν, η αναθεέτουσα αρχηέ  προσκαλειέ, στο πλαιέσιο της σχετικηέ ς
ηλεκτρονικηέ ς διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης και μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας»,
τον προσωρινοέ  αναέ δοχο να υποβαέ λει  εντοέ ς  προθεσμιέας  ειέκοσι  (20)  ημερολογιακωέ ν ημερωέ ν 14 τα
προβλεποέ μενα  στις  κειέμενες  διαταέ ξεις  δικαιολογητικαέ  προσωρινουέ  αναδοέχου  και  τα  αποδεικτικαέ
εέγγραφα νομιμοποιέησης15.

β)  Τα  δικαιολογητικαέ  του  προσωρινουέ  αναδοέχου  υποβαέ λλονται  αποέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα
ηλεκτρονικαέ , μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας» στην αναθεέτουσα αρχηέ .

 γ) Αν δεν υποβληθουέ ν τα ως αέ νω δικαιολογητικαέ  ηέ  υπαέ ρχουν ελλειέψεις σε αυταέ  που υποβληέ θηκαν,
παρεέχεται προθεσμιέα στον προσωρινοέ  αναέ δοχο να τα υποβαέ λει ηέ  να τα συμπληρωέ σει εντοέ ς πεέντε (5)
ημερωέ ν  αποέ  την  κοινοποιέηση  σχετικηέ ς  ειδοποιέησης  σε  αυτοέ ν  μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της
“Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος.  Η  αναθεέτουσα  αρχηέ  μπορειέ  να  παρατειένει  την  ως  αέ νω
προθεσμιέα, εφοέ σον αιτιολογειέται αυτοέ  επαρκωέ ς και κατ’ ανωέ τατο οέ ριο για δεκαπεέντε (15) επιπλεέον
ημεέρες.

Εντοέ ς  τριωέ ν  (3)  εργασιέμων  ημερωέ ν  αποέ  την  ηλεκτρονικηέ  υποβοληέ  των  ως  αέ νω  στοιχειέων  και
δικαιολογητικωέ ν,  συέ μφωνα  με  τα  ανωτεέρω  υποέ  β)  και  γ)  αναφεροέ μενα,  προσκομιέζονται
υποχρεωτικαέ  αποέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα  στην  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  σε  εέντυπη  μορφηέ  και  σε
σφραγισμεένο  φαέ κελο,  τα  εέγγραφα  που  απαιτειέται  να  προσκομισθουέ ν  σε  πρωτοέ τυπη  μορφηέ ,
συέ μφωνα  με  τις  διαταέ ξεις  του  αέ ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωέ δικας  Διοικητικηέ ς
Διαδικασιέας'', οέ πως τροποποιηέ θηκε με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταέ  τον εέλεγχο των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν διαπιστωθειέ οέ τι:
I) τα στοιχειέα που δηλωέ θηκαν με το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ), ειέναι ψευδηέ
ηέ  ανακριβηέ  ηέ
ii)  αν  δεν  υποβληθουέ ν  στο  προκαθορισμεένο  χρονικοέ  διαέ στημα  τα  απαιτουέ μενα  πρωτοέ τυπα  ηέ
αντιέγραφα, των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν, ηέ
ii) αν αποέ  τα δικαιολογητικαέ  που προσκομιέσθηκαν νομιέμως και εμπροθεέσμως, δεν αποδεικνυέ ονται οι
οέ ροι και οι προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 21, 22 και 23 της παρουέ σας, 16

απορριέπτεται η προσφοραέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου, καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η
εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως
εποέ μενη  πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ  βαέ σει  της  τιμηέ ς  τηρουμεένης  της
ανωτεέρω διαδικασιέας.

Σε περιέπτωση εέγκαιρης και προσηέ κουσας ενημεέρωσης της αναθεέτουσας αρχηέ ς για μεταβολεές στις
προυϋ ποθεέσεις  τις  οποιέες  ο  προσωρινοέ ς  αναέ δοχος  ειέχε  δηλωέ σει  με  το  Τυποποιημεένο  Έντυπο
Υπευέ θυνης  Δηέ λωσης  (ΤΕΥΔ)  οέ τι  πληροιέ  και  οι  οποιέες  επηέ λθαν  ηέ  για  τις  οποιέες  εέλαβε  γνωέ ση  ο
προσωρινοέ ς αναέ δοχος μεταέ  την δηέ λωση και μεέχρι την ημεέρα της ειδοποιέησης/προέ σκλησης για την
προσκοέ μιση  των δικαιολογητικωέ ν  κατακυέ ρωσης (οψιγενειές  μεταβολεές),  δεν  καταπιέπτει  υπεέρ  της
αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του, που ειέχε προσκομισθειέ, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 15 της
παρουέ σας.

Αν κανεένας αποέ  τους προσφεέροντες δεν υπεέβαλε αληθηέ  ηέ  ακριβηέ  δηέ λωση, ηέ  αν κανεένας αποέ  τους
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προσφεέροντες δεν προσκομιέζει εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα απαιτουέ μενα δικαιολογητικαέ , ηέ  αν κανεένας
αποέ  τους προσφεέροντες δεν αποδειέξει οέ τι πληροιέ  τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς του αέ ρθρου 22, η
διαδικασιέα συέ ναψης της συέ μβασης ματαιωέ νεται.

 Η διαδικασιέα ελεέγχου των ως αέ νω δικαιολογητικωέ ν ολοκληρωέ νεται με τη συέ νταξη πρακτικουέ  αποέ
την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , η οποιέα, στη συνεέχεια,  το κοινοποιειέ,  μεέσω της «λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας», στην αναθεέτουσα αρχηέ  για τη ληέ ψη αποέ φασης.

Η αναθεέτουσα αρχηέ  προβαιένει,  μεταέ  την εέγκριση του ανωτεέρω πρακτικουέ ,  στην κοινοποιέηση της
αποέ φασης κατακυέ ρωσης, μαζιέ  με αντιέγραφο οέ λων των πρακτικωέ ν,  σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας», και επιπλεέον αναρταέ  τα Δικαιολογητικαέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου στον χωέ ρο «Συ-
νημμεένα Ηλεκτρονικουέ  Διαγωνισμουέ ».

ε) Μεταέ  την αέ πρακτη παέ ροδο των προθεσμιωέ ν, τοέ σο της αέ σκησης των προβλεποέ μενων βοηθημαέ των
και  μεέσων  στο  σταέ διο  της  προδικαστικηέ ς  και  δικαστικηέ ς  πρoστασιέας,  οέ σο  και  των  αποφαέ σεων
αναστολωέ ν  επιέ  αυτωέ ν  και  μεταέ  την  ολοκληέ ρωση  του  προσυμβατικουέ  ελεέγχου  αποέ  το  Ελεγκτικοέ
Συνεέδριο, εφοέ σον απαιτειέται, συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013 17,  ο προσωρινοέ ς
αναέ δοχος, υποβαέ λλει,  εφοέ σον απαιτειέται18,  επικαιροποιημεένα τα δικαιολογητικαέ  του αέ ρθρου 23.3-
23.10  της  παρουέ σας,  μεταέ  αποέ  σχετικηέ  προέ σκληση  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς,  μεέσω  της
λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος, προκειμεένου να διαπιστωθειέ οέ τι δεν εέχουν
εκλειέψει οι προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς του αέ ρθρου 21, οέ τι εξακολουθουέ ν να πληρουέ νται τα κριτηέ ρια
επιλογηέ ς του αέ ρθρου 22 και οέ τι δεν συντρεέχουν οι λοέγοι αποκλεισμουέ  του ιέδιου αέ ρθρου.

Μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της  “Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος  κοινοποιειέται  η  αποέ φαση
κατακυέ ρωσης  στον  προσωρινοέ  αναέ δοχο19.  Με  την  ιέδια  αποέ φαση  καλειέται  ο  αναέ δοχος  οέ πως
προσεέλθει  σε  ορισμεένο  τοέ πο  και  χροέ νο  για  την  υπογραφηέ  του  συμφωνητικουέ ,  θεέτονταέ ς  του  η
αναθεέτουσα  αρχηέ  προθεσμιέα  που  δεν  μπορειέ  να  υπερβαιένει  τις  ειέκοσι  (20)  ημεέρες  αποέ  την
κοινοποιέηση ειδικηέ ς ηλεκτρονικηέ ς προέ σκλησης, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του
υποσυστηέ ματος,  προσκομιέζοντας,  και την απαιτουέ μενη εγγυητικηέ  επιστοληέ  καληέ ς εκτεέλεσης.  Η εν
λοέγω  κοινοποιέηση  επιφεέρει  τα  εέννομα  αποτελεέσματα  της  αποέ φασης  κατακυέ ρωσης,  συέ μφωνα  με
οριζοέ μενα στην παρ. 3 του αέ ρθρου 105 του ν.4412/2016.

Εαέ ν ο αναέ δοχος δεν προσεέλθει να υπογραέ ψει το συμφωνητικοέ , μεέσα στην προθεσμιέα που οριέζεται
στην ειδικηέ  προέ κληση, κηρυέ σσεται εέκπτωτος, καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση
συμμετοχηέ ς  του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως εποέ μενη
πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ  βαέ σει  τιμηέ ς.  Αν  κανεένας  αποέ  τους
προσφεέροντες  δεν  προσεέλθει  για  την  υπογραφηέ  του  συμφωνητικουέ ,  η  διαδικασιέα  συέ ναψης  της
συέ μβασης ματαιωέ νεται, συέ μφωνα με την περιέπτωση  β της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καέ θε ενδιαφεροέ μενος, ο οποιέος εέχει ηέ  ειέχε συμφεέρον να του ανατεθειέ  η συγκεκριμεένη συέ μβαση και
εέχει ηέ  ειέχε υποστειέ ηέ  ενδεέχεται να υποστειέ ζημιέα αποέ  εκτελεστηέ  πραέ ξη ηέ  παραέ λειψη της αναθεέτουσας
αρχηέ ς  καταέ  παραέ βαση  της  νομοθεσιέας  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης  ηέ  της  εσωτερικηέ ς  νομοθεσιέας,
δικαιουέ ται  να  ασκηέ σει  προδικαστικηέ  προσφυγηέ  ενωέ πιον  της  ΑΕΠΠ  καταέ  της  σχετικηέ ς  πραέ ξης  ηέ
παραέ λειψης της αναθεέτουσας αρχηέ ς, προσδιοριέζοντας ειδικωέ ς τις νομικεές και πραγματικεές αιτιαέ σεις
που δικαιολογουέ ν το αιέτημαέ  του20. 

Σε περιέπτωση προσφυγηέ ς καταέ  πραέ ξης της αναθεέτουσας αρχηέ ς,  η προθεσμιέα για την αέ σκηση της
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ειέναι:

(α)  δεέκα  (10)  ημεέρες  αποέ  την  κοινοποιέηση  της  προσβαλλοέ μενης  πραέ ξης  στον  ενδιαφεροέ μενο
οικονομικοέ  φορεέα αν η πραέ ξη κοινοποιηέ θηκε με ηλεκτρονικαέ  μεέσα ηέ  τηλεομοιοτυπιέα ηέ  
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(β)  δεκαπεέντε  (15)  ημεέρες  αποέ  την  κοινοποιέηση  της  προσβαλλοέ μενης  πραέ ξης  σε  αυτοέ ν  αν
χρησιμοποιηέ θηκαν αέ λλα μεέσα επικοινωνιέας, αέ λλως  

γ) δεέκα (10) ημεέρες αποέ  την πληέ ρη, πραγματικηέ  ηέ  τεκμαιροέ μενη, γνωέ ση της πραέ ξης που βλαέ πτει τα
συμφεέροντα του ενδιαφεροέ μενου οικονομικουέ  φορεέα. 

Σε  περιέπτωση  παραέ λειψης,  η  προθεσμιέα  για  την  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  ειέναι
δεκαπεέντε (15) ημεέρες αποέ  την επομεένη της συντεέλεσης της προσβαλλοέ μενης παραέ λειψης21.

Η  προδικαστικηέ  προσφυγηέ ,  με  βαέ ση και  τα  οέ σα  προβλεέπονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατιέθεται
ηλεκτρονικαέ  βαέ σει του τυποποιημεένου εντυέ που και μεέσω της λειτουργικοέ τητας «Επικοινωνιέα»
του  υποσυστηέ ματος  προς  την  Αναθεέτουσα  Αρχηέ ,  επιλεέγοντας  καταέ  περιέπτωση  την  εένδειξη
«Προδικαστικηέ  Προσφυγηέ » και επισυναέ πτοντας το σχετικοέ  εέγγραφο συέ μφωνα με την παρ. 3 του
αέ ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτοέ  της  αέ σκησης  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  κατατιέθεται  παραέ βολο  αποέ  τον
προσφευέ γοντα υπεέρ του Δημοσιέου, καταέ  τα ειδικαέ  οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιέο επιστρεέφεται στον προσφευέ γοντα σε περιέπτωση ολικηέ ς ηέ  μερικηέ ς αποδοχηέ ς της προσφυγηέ ς
του ηέ  σε περιέπτωση που πριν την εέκδοση της αποέ φασης της ΑΕΠΠ επιέ της προσφυγηέ ς, η αναθεέτουσα
αρχηέ  ανακαλειέ την προσβαλλοέ μενη πραέ ξη ηέ  προβαιένει στην οφειλοέ μενη ενεέργεια. 

Η  προθεσμιέα  για  την  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  και  η  αέ σκησηέ  της  κωλυέ ουν  τη
συέ ναψη της συέ μβασης επιέ ποινηέ  ακυροέ τητας, η οποιέα διαπιστωέ νεται με αποέ φαση της ΑΕΠΠ μεταέ
αποέ  αέ σκηση προσφυγηέ ς, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Καταέ  τα λοιπαέ , η αέ σκηση της προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς δεν κωλυέ ει την προέ οδο της διαγωνιστικηέ ς
διαδικασιέας, , εκτοέ ς αν ζητηθουέ ν προσωριναέ  μεέτρα προστασιέας καταέ  το αέ ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθεέτουσα αρχηέ , μεέσω της λειτουργιέας της «Επικοινωνιέας»: 
α.  Κοινοποιειέ  την  προδικαστικηέ  προσφυγηέ  σε  καέ θε  ενδιαφεροέ μενο  τριέτο  συέ μφωνα  με  τα
προβλεποέ μενα στην περ. α της παρ. 1 του αέ ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του αέ ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιειέ, παρεέχει προέ σβαση στο συέ νολο των στοιχειέων του διαγωνισμουέ  και διαβιβαέ ζει στην
Αρχηέ  Εξεέτασης Προδικαστικωέ ν  Προσφυγωέ ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποέ μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του αέ ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συέ μφωνα και με την παρ. 1 του αέ ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ αποφαιένεται  αιτιολογημεένα  επιέ  της  βασιμοέ τητας  των προβαλλοέ μενων πραγματικωέ ν  και
νομικωέ ν ισχυρισμωέ ν της προσφυγηέ ς και των ισχυρισμωέ ν της αναθεέτουσας αρχηέ ς και, σε περιέπτωση
παρεέμβασης, των ισχυρισμωέ ν του παρεμβαιένοντος και δεέχεται (εν οέ λω ηέ  εν μεέρει) ηέ  απορριέπτει την
προσφυγηέ  με αποέ φασηέ  της, η οποιέα εκδιέδεται μεέσα σε αποκλειστικηέ  προθεσμιέα ειέκοσι (20) ημερωέ ν
αποέ  την ημεέρα εξεέτασης της προσφυγηέ ς22.

Η  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  αποτελειέ  προυϋ ποέ θεση  για  την  αέ σκηση  των  εένδικων
βοηθημαέ των  της αιέτησης αναστοληέ ς και της αιέτησης ακυέ ρωσης του αέ ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταέ  των εκτελεστωέ ν πραέ ξεων ηέ  παραλειέψεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς.

Όποιος εέχει εέννομο συμφεέρον μπορειέ  να ζητηέ σει την αναστοληέ  της εκτεέλεσης της αποέ φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυέ ρωσηέ  της ενωέ πιον του αρμοδιέου δικαστηριέου23. Δικαιέωμα αέ σκησης των ιέδιων
ενδιέκων βοηθημαέ των εέχει  και  η  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καέ νει  δεκτηέ  την  προδικαστικηέ
προσφυγηέ .  Με  τα  εένδικα  βοηθηέ ματα  της  αιέτησης  αναστοληέ ς  και  της  αιέτησης  ακυέ ρωσης
λογιέζονται  ως συμπροσβαλλοέ μενες  με  την αποέ φαση της ΑΕΠΠ και  οέ λες οι  συναφειές  προς  την
ανωτεέρω  αποέ φαση  πραέ ξεις  ηέ  παραλειέψεις  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς,  εφοέ σον  εέχουν  εκδοθειέ  ηέ
συντελεστειέ  αντιστοιέχως εέως τη συζηέ τηση της αιέτησης αναστοληέ ς  ηέ  την πρωέ τη συζηέ τηση της
αιέτησης ακυέ ρωσης.

Η αέ σκηση της αιέτησης αναστοληέ ς δεν εξαρταέ ται αποέ  την προηγουέ μενη αέ σκηση της αιέτησης ακυέ ρω-
σης.
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Η αιέτηση αναστοληέ ς κατατιέθεται στο αρμοέ διο δικαστηέ ριο μεέσα σε προθεσμιέα δεέκα (10) ημερωέ ν αποέ
την  εέκδοση  της  αποέ φασης  επιέ  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  και  συζητειέται  το  αργοέ τερο  εντοέ ς
τριαέ ντα (30) ημερωέ ν αποέ  την καταέ θεσηέ  της. Για την αέ σκηση της αιτηέ σεως αναστοληέ ς κατατιέθεται το
προβλεποέ μενο  παραέ βολο,  συέ μφωνα  με  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  372  παρ.  4  του  ν.
4412/2016.

Η αέ σκηση αιέτησης αναστοληέ ς κωλυέ ει τη συέ ναψη της συέ μβασης, εκτοέ ς εαέ ν με την προσωρινηέ  διαταγηέ  
ο αρμοέ διος δικαστηέ ς αποφανθειέ διαφορετικαέ .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαέ  με την υπογραφηέ  της συέ μβασης, ισχυέ ουν τα προβλεποέ μενα στην παρ. 5 αέ ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  με  βαέ ση  τα  οποιέα  θα  εκτελεσθειέ  το  εέργο  ειέναι  τα  αναφεροέ μενα
παρακαέ τω.  Σε  περιέπτωση  ασυμφωνιέας  των  περιεχομεένων  σε  αυταέ  οέ ρων,  η  σειραέ  ισχυέ ος
καθοριέζεται  ως κατωτεέρω. 

1. Το συμφωνητικοέ .
2. Η παρουέ σα Διακηέ ρυξη.
3. Η Τεχνικηέ  και Οικονομικηέ  Προσφοραέ .
4. Το Τιμολοέ γιο Δημοπραέ τησης 
5. Η Ειδικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεές Προδιαγραφεές και τα 

Παραρτηέ ματα τους, 
7. Η Τεχνικηέ  Περιγραφηέ  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοέ ς Δημοπραέ τησης.
9. Οι εγκεκριμεένες μελεέτες του εέργου. 
10.  Το εγκεκριμεένο Χρονοδιαέ γραμμα κατασκευηέ ς του εέργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  συνταέ σσονται  υποχρεωτικαέ  στην  ελληνικηέ  γλωέ σσα  και

προαιρετικαέ  και σε αέ λλες γλωέ σσες, συνολικαέ  ηέ  μερικαέ . Σε περιέπτωση ασυμφωνιέας μεταξυέ  των
τμημαέ των των εγγραέ φων της συέ μβασης που εέχουν συνταχθειέ  σε περισσσοέ τερες γλωέ σσες,
επικρατειέ η ελληνικηέ  εέκδοση. Τυχοέ ν ενσταέ σεις υποβαέ λλονται στην ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

6.2. Οι προσφορεές και τα περιλαμβανοέ μενα σε αυτεές στοιχειέα, καθωέ ς και τα αποδεικτικαέ  εέγγραφα
συνταέ σσονται  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα ηέ  συνοδευέ ονται  αποέ  επιέσημη μεταέ φρασηέ  τους  στην
ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέγγραφα και δικαιολογητικαέ  εφαρμοέ ζεται η Συνθηέ κη της Χαέ γης της
5.10.1961, που κυρωέ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαέ  τα αλλοδαπαέ  ιδιωτικαέ  εέγγραφα
μπορουέ ν να συνοδευέ ονται αποέ  μεταέ φρασηέ  τους στην ελληνικηέ  γλωέ σσα επικυρωμεένη ειέτε αποέ
προέ σωπο αρμοέ διο καταέ  τις διαταέ ξεις της εθνικηέ ς νομοθεσιέας ειέτε αποέ  προέ σωπο καταέ  νοέ μο
αρμοέ διο  της  χωέ ρας  στην  οποιέα  εέχει  συνταχθειέ  εέγγραφο24. Επιέσης,  γιένονται  υποχρεωτικαέ
αποδεκταέ  ευκρινηέ  φωτοαντιέγραφα εγγραέ φων που εέχουν εκδοθειέ  αποέ  αλλοδαπεές αρχεές και
εέχουν  επικυρωθειέ  αποέ  δικηγοέ ρο,  συέ μφωνα  με  τα  προβλεποέ μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του
αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωέ δικας Διοικητικηέ ς Διαδικασιέας”, αντικατασταέ θηκε ως αέ νω με
το αέ ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικαέ  και  τεχνικαέ  φυλλαέ δια  και  αέ λλα  εέντυπα-εταιρικαέ  ηέ  μη  –  με  ειδικοέ  τεχνικοέ
περιεχοέ μενο  μπορουέ ν  να  υποβαέ λλονται  σε  αέ λλη  γλωέ σσα,  χωριές  να  συνοδευέ ονται  αποέ
μεταέ φραση στην ελληνικηέ

6.5. Η  επικοινωνιέα  με  την  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  καθωέ ς  και  μεταξυέ  αυτηέ ς  και  του  αναδοέχου,  θα
γιένονται υποχρεωτικαέ  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τη  δημοπραέ τηση  του  εέργου,  την  εκτεέλεση  της  συέ μβασης  και  την  κατασκευηέ  του,
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εφαρμοέ ζονται οι διαταέ ξεις των παρακαέ τω νομοθετημαέ των, οέ πως ισχυέ ουν:
- 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 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» 25

-  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»,26

-  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 )27

- 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  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οέ πως
τροποποιηέ θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυέ ρωση  των  στοιχειέων  του
αναδοέχου με τα στοιχειέα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινηέ  αποέ φαση
των Υπουργωέ ν Αναέ πτυξης και Επικρατειέας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαέ  με τα
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‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  28,  καθωέ ς και η αποέ φαση του Υφυπουργουέ  Οικονομιέας και Οικονομικωέ ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διαταέ ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυέ ρωση Κωέ δικα Φοέ ρου Προστιθεέμενης Αξιέας».
7.4 Οι σε εκτεέλεση των ανωτεέρω διαταέ ξεων εκδοθειέσες κανονιστικεές  πραέ ξεις29,  καθωέ ς και

λοιπεές διαταέ ξεις που αναφεέρονται ρηταέ  ηέ  απορρεέουν αποέ  τα οριζοέ μενα στα συμβατικαέ  τευέ χη
της  παρουέ σας  καθωέ ς  και  το  συέ νολο  των  διαταέ ξεων  του  ασφαλιστικουέ ,  εργατικουέ ,
περιβαλλοντικουέ  και φορολογικουέ  δικαιέου και γενικοέ τερα καέ θε διαέ ταξη (Νοέ μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικηέ  εγκυέ κλιος  που  διεέπει  την  αναέ θεση  και  εκτεέλεση  του  εέργου  της  παρουέ σας
συέ μβασης, εέστω και αν δεν αναφεέρονται ρηταέ . 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
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 εέργο χρηματοδοτειέται αποέ  τους ιέδιους ποέ ρους της Περιφεέρειας Αττικηέ ς (ΚΑΕ 9779.03.149

του Π/Υ της Περιφεέρειας Αττικηέ ς) (Κ.Α. 64.7322.0001 του Π/Υ του Δηέ μου)  30

Το  εέργο υποέ κειται  στις  κρατηέ σεις31 που  προβλεέπονται  για  τα  εέργα  αυταέ ,
περιλαμβανομεένης  της  κραέ τησης  υέ ψους  0,06  %  υπεέρ  των  λειτουργικωέ ν  αναγκωέ ν  της
Ενιαιέας  Ανεξαέ ρτητης  Αρχηέ ς  Δημοσιέων  Συμβαέ σεων,  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραέ τησης  υέ ψους  0,06  %  υπεέρ  των  λειτουργικωέ ν  αναγκωέ ν  της  Αρχηέ ς
Εξεέτασης  Προδικαστικωέ ν  Προσφυγωέ ν,  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωέ ς και της κραέ τησης 6%0, συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποέ φασης του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μεταφορωέ ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικαέ  εέξοδα, οέ φελος κ.λ.π.  του Αναδοέ χου και οι επιβαρυέ νσεις αποέ  φοέ ρους,  δασμουέ ς
κ.λ.π. καθοριέζονται στο αντιέστοιχο αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο ΦΠΑ βαρυέ νει τον Κυέ ριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμεές θα γιένονται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιέστοιχο
αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηέ  του εργολαβικουέ  τιμηέ ματος θα γιένεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθεέτουσα αρχηέ 32 μπορειέ,  καταέ  τη  διαδικασιέα  αξιολοέγησης των προσφορωέ ν,  να  καλεέσει  τους
οικονομικουέ ς  φορειές,  μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της  ‘’Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος  να
συμπληρωέ σουν  ηέ  να  διευκρινιέσουν τα  εέγγραφα  ηέ  δικαιολογητικαέ  που  εέχουν  υποβαέ λει,
συμπεριλαμβανομεένης και της οικονομικηέ ς τους προσφοραέ ς, μεέσα σε ευέ λογη προθεσμιέα, η οποιέα δεν
μπορειέ  να ειέναι μικροέ τερη αποέ  επταέ  (7) ημεέρες αποέ  την ημερομηνιέα κοινοποιέησης σε αυτουέ ς  της
σχετικηέ ς προέ σκλησης, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στις διαταέ ξεις των αέ ρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αέ ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδηέ ποτε διευκριένιση ηέ  συμπληέ ρωση που υποβαέ λλεται αποέ  τους προσφεέροντες ηέ  υποψηφιέους,
χωριές να εέχει ζητηθειέ αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ 33, δεν λαμβαέ νεται υποέ ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για  την  παρουέ σα  διαδικασιέα  εέχει  εκδοθειέ  η  αποέ φαση  με  ΑΔΑ  9ΗΘ1Ω62-ΧΡ6 για  την  αναέ ληψη
υποχρεέωσης/εέγκριση δεέσμευσης πιέστωσης για το οικονομικοέ  εέτος  2019 και με αρ.  AAYΠΔ 532/04-
03-2019 καταχωέ ρηση στο βιβλιέο εγκριέσεων και εντολωέ ν πληρωμηέ ς της Δ.Ο.Υ.  (συμπληρωέ νεται και ο
αριθμοέ ς της αποέ φασης εέγκρισης της πολυετουέ ς αναέ ληψης σε περιέπτωση που η δαπαέ νη εκτειένεται σε
περισσοέ τερα του ενοέ ς οικονομικαέ  εέτη, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιέτλος του εέργου ειέναι: 
«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  προυϋ πολογισμοέ ς  δημοπραέ τησης  του  εέργου  ανεέρχεται  σε35  532.258,06Ευρωέ  πλεέον
φ.π.α. 24% και αναλυέ εται σε:
Δαπαέ νη Εργασιωέ ν 296.605,91€
Γενικαέ  εέξοδα και Όφελος εργολαέ βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.389,06€
Απροέ βλεπτα36 (ποσοστουέ  15% επιέ  της δαπαέ νης εργασιωέ ν  και του κονδυλιέου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
52.499,25€, που αναλωέ νονται συέ μφωνα με τους οέ ρους του αέ ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Στο ανωτεέρω ποσοέ  προβλεέπεται δαπαέ νη απολογιστικωέ ν ποσουέ  100.000,00€ συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 154 του ν. 4412/2016.37

Στο ανωτεέρω ποσοέ  προβλεέπεται αναθεωέ ρηση στις τιμεές ποσουέ  29.763,84€ συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρηέ τρα προέ σθετης καταβοληέ ς (πριμ),  συέ μφωνα με το αέ ρθρο 149 του ν.  4412/2016  OXI
(εφοέ σον προβλεέπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρούσα μελέτη αφορά στα έργα ανάπλασης του χώρου πρασίνου – αθλοπαιδιών και της πλατείας

που βρίσκονται στην οδό Αγ. Νικολάου στα Ο.Τ. 384 και 385 και διαμόρφωσης σε ήπιας κυκλοφορίας της
οδού μεταξύ των τετραγώνων αυτών.

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.
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 ανάπλαση χωρίζεται σε δύο λειτουργικές ενότητες.

Η  πρώτη  περιλαμβάνει  την  κατασκευή  Πλατείας  στο  Ο.Τ.385.  Η  σύγχρονη  αντίληψη  των
κοινοχρήστων χώρων απαιτεί η Πλατεία να διευρύνεται προς τον οικοδομικό ιστό της πόλης με  χώρους
ανάπαυσης,  δροσισμού και δραστηριοτήτων προσέλκυσης των κατοίκων και επισκεπτών  ώστε να μην
είναι  περιοριστική  και  κλειστή.  Η  διαμόρφωση  των  χώρων  και  ο  εξοπλισμός  τους  έχει  μελετηθεί  να
υπακούει  στις  αρχές  και  τις  προδιαγραφές  ενός  φιλικού  και  λιγότερο  ενεργοβόρου  περιβάλλοντος.  Η
φύτευση και  οι  ανάλογες  στάσεις  ανάπαυσης με  καθιστικά,  δημιουργούν  την αίσθηση ενός  ευχάριστου
μικροκλίματος κατά το βέλτιστο δυνατό για την περιοχή. 
Η συνολική δαπεδόστρωση γίνεται από κυβόλιθους, πλάκες μαρμάρου και ξύλινα δάπεδα  Η εναλλαγή των
υλικών  αυτών  δημιουργεί  στον  πεζό  ένα  συναίσθημα  ευχάριστο  και  φιλικό.  Η  όδευση  των  ΑΜΕΑ
επιτυγχάνεται με την ανάλογη σηματοδότηση των ειδικών πλακών διαστάσεων 40Χ40cm και πάχους 4cm.
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Σε όλες τις γωνίες κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα, όπου απαιτούνται, για την προσβασιμότητα των
εμποδιζόμενων ατόμων.

Η  δεύτερη  ενότητα  περιλαμβάνει  την  εγκατάσταση  ενός  γηπέδου  βόλεϊ.  Το  γήπεδο  είναι  ένας
ευδιάκριτος  χώρος  για  παιχνίδι  με  υψηλής  ποιότητας  υλικά  τα  οποία  απαιτούν  συντήρηση  ώστε  να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
Με την παρούσα μελέτη δε γίνεται καμία παρέμβαση στον εκκλησιαστικό χώρο, η μεγάλη μνημειακή αξία
του  οποίου  ενισχύει  την  ανάγκη  για  ιδιαίτερη  προσοχή  ως  προς  την  συντήρηση  του  ευρύτερου
περιβάλλοντός του. 

Κατοέ πιν  των  ανωτεέρω  γιένεται  αντιληπτοέ  το  γεγονοέ ς  της  πολυδιαέ στατης  και  πολυσυέ νθετης
διαδικασιέας συντηέ ρησης του χωέ ρου στην αρχικηέ  του καταέ σταση μεταέ  την περαιέωση του εέργου, με
την  εγγυημεένη  ποιοέ τητα  και  αντοχηέ  τοέ σο  των  ενσωματωμεένων  υλικωέ ν  οέ σο  και  των
κατασκευαστικωέ ν  εργασιωέ ν  στο μεγαλυέ τερο  δυνατοέ ν  χρονικοέ  διαέ στημα,  ωέ στε  να  αναδειχθειέ  και
κυριέως να διατηρηθειέ  ο ευρυέ τερος περιβαέ λλοντας χωέ ρος παρεέμβασης καταέ  το βεέλτιστο και οέ πως
αρμοέ ζει σε εένα μνημειακοέ  χωέ ρο.

Επισημαίνεται οέ τι, το φυσικοέ  και οικονομικοέ  αντικειέμενο των δημοπρατουέ μενων εέργων δεν πρεέπει
να μεταβαέ λλεται ουσιωδωέ ς καταέ  τη διαέ ρκεια εκτεέλεσης της συέ μβασης, καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρ.
4 του αέ ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοέ τητα μεταβοληέ ς υφιέσταται, μοέ νο υποέ  τις προυϋ ποθεέσεις των
αέ ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεέπεται η χρηέ ση των «επιέ εέλασσον» δαπανωέ ν με τους ακοέ λουθους οέ ρους και περιορισμουέ ς:

 Δεν τροποποιειέται το «βασικοέ  σχεέδιο» της προκηέ ρυξης, ουέ τε οι προδιαγραφεές του εέργου, οέ πως
περιγραέ φονται στα συμβατικαέ  τευέ χη, ουέ τε καταργειέται ομαέ δα εργασιωέ ν της αρχικηέ ς συέ μβασης. 

 Δεν θιέγεται η πληροέ τητα, ποιοέ τητα και λειτουργικοέ τητα του εέργου. 

 Δεν χρησιμοποιειέται για την πληρωμηέ  νεέων εργασιωέ ν που δεν υπηέ ρχαν στην αρχικηέ  συέ μβαση. 

 Δεν υπερβαιένει η δαπαέ νη αυτηέ , καταέ  τον τελικοέ  εγκεκριμεένο Ανακεφαλαιωτικοέ  Πιένακα Εργασιωέ ν
του εέργου,  ποσοστοέ  ειέκοσι  τοις  εκατοέ  (20%) της συμβατικηέ ς  δαπαέ νης ομαέ δας εργασιωέ ν  του
εέργου  ουέ τε,  αθροιστικαέ ,  ποσοστοέ  δεέκα  τοις  εκατοέ  (10%)  της  δαπαέ νης  της  αρχικηέ ς  αξιέας
συέ μβασης χωριές  Φ.Π.Α.,  αναθεωέ ρηση τιμωέ ν και  απροέ βλεπτες δαπαέ νες.  Στην αθροιστικηέ  αυτηέ
ανακεφαλαιέωση λαμβαέ νονται υποέ ψη μοέ νο οι μεταφορεές δαπαέ νης αποέ  μιέα ομαέ δα εργασιωέ ν σε
αέ λλη.
Τα  ποσαέ  που  εξοικονομουέ νται,  εφοέ σον  υπερβαιένουν  τα  ανωτεέρω  οέ ρια  (20%  ηέ  και  10%),
μειωέ νουν ισοέ ποσα τη δαπαέ νη της αξιέας συέ μβασης χωριές Φ.Π.Α., αναθεωρηέ σεις και απροέ βλεπτες
δαπαέ νες. Για τη χρηέ ση των «επιέ  εέλασσον δαπανωέ ν» απαιτειέται σε καέ θε περιέπτωση η συέ μφωνη
γνωέ μη  του  Τεχνικουέ  Συμβουλιέου,  υέ στερα  αποέ  εισηέ γηση  του  φορεέα  υλοποιέησης.
Ο  προυϋ πολογισμοέ ς  των  εέργων  στα  οποιέα  εφαρμοέ ζεται  η  παραέ γραφος  αυτηέ  αναλυέ εται  σε
Οομαέ δες εργασιωέ ν, οι οποιέες συντιέθενται αποέ  εργασιέες που υπαέ γονται σε ενιαιέα υποσυέ νολα του
τεχνικουέ  αντικειμεένου των εέργων, εέχουν παροέ μοιο τροέ πο κατασκευηέ ς και επιδεέχονται το ιέδιο
ποσοστοέ  εέκπτωσης  στις  τιμεές  μοναέ δας  τους.  Με  αποέ φαση  του  Υπουργουέ  Υποδομωέ ν  και
Μεταφορωέ ν,  η  οποιέα  μεταέ  την  εέκδοσηέ  της  θα  εέχει  εφαρμογηέ  σε  οέ λα  τα  ως  αέ νω  εέργα,
προσδιοριέζονται οι ομαέ δες εργασιωέ ν αναέ  κατηγοριέα εέργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικηέ  προθεσμιέα εκτεέλεσης του εέργου, οριέζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
αποέ  την ημεέρα υπογραφηέ ς της συέ μβασης38. 
Οι αποκλειστικεές και ενδεικτικεές τμηματικεές προθεσμιέες   του εέργου αναφεέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηέ  του Αναδοέ χου, θα γιένει συέ μφωνα με την «ανοικτηέ  διαδικασιέα» του αέ ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποέ  τις προυϋ ποθεέσεις του νοέ μου αυτουέ .
Η Αναθεέτουσα Αρχηέ  βασιέζει την αναέ θεση της συέ μβασης για την υλοποιέηση του εέργου
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στην πλεέον συμφεέρουσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  η οποιέα περιλαμβαέ νει τη
βεέλτιστη  σχεέση  ποιοέ τητας-τιμηέ ς  και  η  οποιέα  εκτιμαέ ται  με  κριτηέ ριο  αναέ θεσης  την
προσαυέ ξηση του χροέ νου εγγυέ ησης καταέ  τα οριζοέ μενα στην περιέπτωση στ’ της παρ.2
του αέ ρθρου 86 του ν. 4412/2016 

13.2 Η οικονομικηέ  προσφοραέ  των διαγωνιζομεένων, θα συνταχθειέ  και υποβληθειέ  συέ μφωνα
με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

13.3 Καέ θε προσφεέρων μπορειέ να υποβαέ λει μοέ νο μιέα προσφοραέ . 39

13.4 Δεν επιτρεέπεται η υποβοληέ  εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν.40

13.5 Δε γιένονται δεκτεές προσφορεές για μεέρος του αντικειμεένου της συέ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
14.1 Ο  Δηέ μος,  συέ μφωνα  με  το  πρωέ το  εδαέ φιο  της  παρ.1  του  αέ ρθρου  171  του
Ν.4412/16,  βασιέζει  την  αναέ θεση  της  συέ μβασης  για  την  υλοποιέηση  του  συγκεκριμεένου  εέργου
στην  πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ  βαέ σει  της  βεέλτιστης  σχεέσης
ποιοέ τητας-τιμηέ ς  και  η  οποιέα  εκτιμαέ ται  με  κριτηέ ριο  αναέ θεσης  την  προσαυέ ξηση  του  χροέ νου
εγγυέ ησης καταέ  τα οριζοέ μενα στην περιέπτωση στ’ της παρ.2 του αέ ρθρου 86.
Για να προσδιοριστειέ  η  πλεέον συμφεέρουσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  βαέ σει  βεέλτιστης
σχεέσης  ποιοέ τητας  –  τιμηέ ς,  θα  αξιολογηθουέ ν  οι  Τεχνικεές  και  Οικονομικεές  προσφορεές  των
προσφεροέ ντων με βαέ ση τα παρακαέ τω κριτηέ ρια καθωέ ς και τη σχετικηέ  σταέ θμισηέ  τους. 

14.2 Κριτήριο (Κ): Με το κριτηέ ριο αυτοέ  θα αξιολογηθειέ  ο επιέ  πλεέον χροέ νος εγγυέ ησης
σε  ακεέραιους  αριθμουέ ς  εξαμηέ νων,  πεέραν  του  15/μηέ νου   που  οριέζεται  στο  αέ ρθρο  171  του
Ν4412/16. Η βαθμολοέ γηση των τεχνικωέ ν προσφορωέ ν στο κριτηέ ριο αυτοέ  θα ειέναι συγκριτικηέ  και
θα  κυμαιένεται  αποέ  60  βαθμουέ ς  για  τον  ελαέ χιστο  αριθμοέ  εξαμηέ νων  (Α.Εξ.min)  που  θα
προσφερθειέ,  εέως  και  100  βαθμουέ ς  για  τον  μεέγιστο  αριθμοέ  εξαμηέ νων  (Α.Εξ.max)  που  θα
προσφερθειέ στο διαγωνισμοέ .
Ο ελαέ χιστος παραδεκτοέ ς αριθμοέ ς εξαμηέ νων που μπορειέ  να προσφερθειέ  ειέναι το μηδεέν (0), οποέ τε
ο υποχρεωτικοέ ς χροέ νος συντηέ ρησης του εέργου θα ειέναι συνολικαέ  15μηέ νες. Τυχοέ ν προσφοραέ  με
μηέ  ακεέραιο αριθμοέ  (δεκαδικοέ  ηέ  κλαέ σμα) εξαμηέ νων απορριέπτεται.
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε προσφοραέ  με Α.Εξ.=1 ο υποχρεωτικοέ ς χροέ νος συντηέ ρησης του εέργου θα ειέναι
συνολικαέ  15+(1*6)=21 μηέ νες. Σε προσφοραέ  με Α.Εξ.=4 ο υποχρεωτικοέ ς χροέ νος συντηέ ρησης του
εέργου θα ειέναι συνολικαέ  15+(4*6)=39 μηέ νες.)

Ο βαθμοέ ς του κριτηριέου θα προκυέ πτει αποέ  τον τυέ πο: 

K = 60+ *(A.E.(i)-A.E.min)

οέ που: Α.Ε.(i) ο αριθμοέ ς εξαμηέ νων της (i) προσφοραέ ς
            Α.Ε.min ο ελαέ χιστος αριθμοέ ς εξαμηέ νων που εέχει προσφερθειέ στο διαγωνισμοέ
            Α.Ε.max ο μεέγιστος αριθμοέ ς εξαμηέ νων που εέχει προσφερθειέ στο διαγωνισμοέ

Ο προκυέ πτων βαθμοέ ς στρογγυλοποιειέται στο δευέ τερο (2ο) δεκαδικοέ  ψηφιέο.
Ο συντελεστηέ ς βαρυέ τητας σ του κριτηριέου οριέζεται στο 100%.

14.3 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: Β.Τ.Π.(i) = Κ(i)*σ
οέ που Κ(i)  ο  βαθμοέ ς  της (i)  προσφοραέ ς  για το κριτηέ ριο Κ και σ ο συντελεστηέ ς  βαρυέ τητας του
κριτηριέου (παραγρ. 14.2).
Ο συντελεστηέ ς βαρυέ τητας της βαθμολογιέας της Τεχνικηέ ς Προσφοραέ ς Β.Τ.Π.(i) οριέζεται σε 80%.
Η  τεχνικηέ  προσφοραέ  που  δεν  πληροιέ  την  ελαέ χιστη  επιμεέρους  βαθμολογιέα  του  κριτηριέου  της
παραγρ. 14.2 απορριέπτεται και ο προσφεέρων αποκλειέεται της περαιτεέρω διαδικασιέας.
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14.4 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς: 
Βαθμολογουέ νται  μοέ νο οι  οικονομικεές  προσφορεές  των προσφεροέ ντων,  των οποιέων οι  Τεχνικεές
Προσφορεές κριέθηκαν αποδεκτεές και βαθμολογηέ θηκαν, συέ μφωνα με την παραγρ. 14.3. 
Η  βαθμολοέ γηση  της  οικονομικηέ ς  προσφοραέ ς  θα  προκυέ πτει  αποέ  τον  λοέ γο  (κλαέ σμα)  της
χαμηλοέ τερης παραδεκτηέ ς οικονομικηέ ς προσφοραέ ς (Ο.Π.min) που θα υποβληθειέ  στο διαγωνισμοέ
(δηλ.  της προσφοραέ ς με τη μεγαλυέ τερη μεέση εέκπτωση Εμ) ως προς την οικονομικηέ  προσφοραέ
(Ο.Π.(i))  του  καέ θε  διαγωνιζοέ μενου  υποψηφιέου,  πολλαπλασιαζομεένου  του  λοέ γου  (κλαέ σματος)
αυτουέ  με την κλιέμακα των εκατοέ  [100] βαθμωέ ν.

Β.Ο.Π.(i) = 100*

οέ που Ο.Π. η συνολικηέ  δαπαέ νη του εέργου καταέ  την προσφοραέ  (χωριές φ.π.α.).
Ο προκυέ πτων βαθμοέ ς στρογγυλοποιειέται στο δευέ τερο (2ο) δεκαδικοέ  ψηφιέο.
Ο συντελεστηέ ς βαρυέ τητας της βαθμολογιέας της οικονομικηέ ς προσφοραέ ς οριέζεται σε 20%.

14.5 Προσδιορισμός  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ανηγμένη προσφορά (Α.Π.) : 
Η  Ανηγμεένη  Προσφοραέ  του  διαγωνιζοέ μενου  φορεέα  που  θα  παρουσιαέ ζει  τον  μικροέ τερο  λοέ γο
(κλαέ σμα)  της  Οικονομικηέ ς  Προσφοραέ ς  του  (Ο.Π.(i)),  προς  το  αέ θροισμα  της  σταθμισμεένης
Βαθμολοέ γησης Τεχνικηέ ς Προσφοραέ ς Β.Τ.Π.(i) και της σταθμισμεένης Βαθμολοέ γησης Οικονομικηέ ς
Προσφοραέ ς Β.Ο.Π.(i), θα ανακηρυέ σσεται προσωρινοέ ς μειοδοέ της.

Α.Π.(i) = 
Ο .Π . i

B .T .Π .i∗80%+Β .Ο .Π . i∗20%

Σε  περιέπτωση  ισοδυέ ναμων προσφορωέ ν,  η  αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέγει  τον  προσφεέροντα με  τη
μεγαλυέ τερη βαθμολογιέα τεχνικηέ ς προσφοραέ ς. Σε περιέπτωση ισοβαθμιέας και ως προς την τεχνικηέ
προσφοραέ ,  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  επιλεέγει  τον  (προσωρινοέ )  αναέ δοχο  με  κληέ ρωση  μεταξυέ  των
οικονομικωέ ν φορεέων που υπεέβαλαν τις ισοδυέ ναμες προσφορεές. Η κληέ ρωση γιένεται ενωέ πιον της
Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ  και παρουσιέα των οικονομικωέ ν φορεέων που υπεέβαλαν τις ισοδυέ ναμες
προσφορεές,  σε  ημεέρα  και  ωέ ρα  που  θα  τους  γνωστοποιηθειέ  μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας
“επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για την συμμετοχηέ  στον διαγωνισμοέ  απαιτειέται η καταέ θεση αποέ  τους συμμετεέχοντες

οικονομικουέ ς φορειές, καταέ  τους οέ ρους της παρ. 1 α) του αέ ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς συμμετοχηέ ς, που ανεέρχεται στο ποσοέ  των 10.645,00 ευρωέ . 41

Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νει
και τον οέ ρο οέ τι η εγγυέ ηση καλυέ πτει τις υποχρεωέ σεις οέ λων των οικονομικωέ ν φορεέων
που συμμετεέχουν στην εένωση.

15.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νουν, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαέ χιστον τα ακοέ λουθα στοιχειέα : 
α) την ημερομηνιέα εέκδοσης, 
β) τον εκδοέ τη, 
γ)  τον  κυέ ριο  του  εέργου  ηέ  το  φορεέα  κατασκευηέ ς  του  εέργου.ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ προς τον οποιέο απευθυέ νονται, 
δ) τον αριθμοέ  της εγγυέ ησης, 
ε) το ποσοέ  που καλυέ πτει η εγγυέ ηση, 
στ) την πληέ ρη επωνυμιέα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευέ θυνση του  οικονομικουέ  φορεέα υπεέρ
του  οποιέου  εκδιέδεται  η  εγγυέ ηση  (στην  περιέπτωση  εένωσης  αναγραέ φονται  οέ λα  τα
παραπαέ νω για καέ θε μεέλος της εένωσης), 
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ζ)  τους  οέ ρους  οέ τι:  αα)  η  εγγυέ ηση  παρεέχεται  ανεέκκλητα  και  ανεπιφυέ λακτα,  ο  δε
εκδοέ της παραιτειέται του δικαιωέ ματος της διαιρεέσεως και της διζηέ σεως, και ββ) οέ τι σε
περιέπτωση  καταέ πτωσης  αυτηέ ς,  το  ποσοέ  της  καταέ πτωσης  υποέ κειται  στο  εκαέ στοτε
ισχυέ ον τεέλος χαρτοσηέ μου, 
η) τα στοιχειέα  της διακηέ ρυξης  (αριθμοέ ς,  εέτος,  τιέτλος εέργου )  και την  καταληκτικηέ
ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν, 
θ) την ημερομηνιέα ληέ ξης ηέ  τον χροέ νο ισχυέ ος της εγγυέ ησης, 
ι) την αναέ ληψη υποχρεέωσης αποέ  τον εκδοέ τη της εγγυέ ησης να καταβαέ λει το ποσοέ  της
εγγυέ ησης ολικαέ  ηέ  μερικαέ  εντοέ ς πεέντε (5) ημερωέ ν μεταέ  αποέ  απληέ  εέγγραφη ειδοποιέηση
εκειένου προς τον οποιέο απευθυέ νεται. 
(Στο σημειέο αυτοέ  γιένεται παραπομπηέ  στα σχετικαέ  υποδειέγματα, εφοέ σον υπαέ ρχουν).

15.3 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς πρεέπει να ισχυέ ει τουλαέ χιστον για τριαέ ντα (30) ημεέρες μεταέ  τη
ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς του αέ ρθρου 19 της παρουέ σας, ηέ τοι μεέχρι και
10/06/2020, αέ λλως η προσφοραέ  απορριέπτεται. Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ,  πριν τη
ληέ ξη της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  τον προσφεέροντα να παρατειένει, πριν τη ληέ ξη τους,
τη διαέ ρκεια ισχυέ ος της προσφοραέ ς και της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς.

15.4 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς καταπιέπτει, υπεέρ του κυριέου του εέργου, μεταέ  αποέ  γνωέ μη του
Τεχνικουέ  Συμβουλιέου αν ο προσφεέρων αποσυέ ρει την προσφοραέ  του καταέ  τη διαέ ρκεια
ισχυέ ος  αυτηέ ς  και  στις  περιπτωέ σεις  του  αέ ρθρου  4.2  της  παρουέ σας.  Η  εένσταση  του
αναδοέ χου  καταέ  της  αποφαέ σεως  δεν  αναστεέλλει  την  ειέσπραξη  του  ποσουέ  της
εγγυηέ σεως.

15.5 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέφεται στον αναέ δοχο με την προσκοέ μιση της εγγυέ ησης 
καληέ ς εκτεέλεσης.
Η εγγυέ ηση  συμμετοχηέ ς  επιστρεέφεται  στους λοιπουέ ς  προσφεέροντες,  συέ μφωνα με  τα

ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)43

16.1 ΔΕΝ 44 προβλεέπεται η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς στον Αναέ δοχο 45

16.2 ΔΕΝ προβλεέπεται  η πληρωμηέ  πριμ στην παρουέ σα συέ μβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφηέ  της συέ μβασης απαιτειέται η παροχηέ  εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης, συέ μφωνα
με το αέ ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υέ ψος της οποιέας καθοριέζεται σε ποσοστοέ   5%  επιέ
της αξιέας της συέ μβασης, χωριές Φ.Π.Α. και κατατιέθεται πριν ηέ  καταέ  την υπογραφηέ  της συέ μβασης.
Η εγγυέ ηση καληέ ς  εκτεέλεσης καταπιέπτει  στην περιέπτωση παραέ βασης των οέ ρων της συέ μβασης,
οέ πως αυτηέ  ειδικοέ τερα οριέζει.

Σε  περιέπτωση  τροποποιέησης  της  συέ μβασης  καταέ  το  αέ ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιέα
συνεπαέ γεται αυέ ξηση της συμβατικηέ ς αξιέας,  ο αναέ δοχος ειέναι υποχρεωμεένος να καταθεέσει πριν
την τροποποιέηση, συμπληρωματικηέ  εγγυέ ηση το υέ ψος της οποιέας ανεέρχεται σε ποσοστοέ  5% επιέ
του ποσουέ  της αυέ ξησης χωριές ΦΠΑ.

Η  εγγυέ ηση  καληέ ς  εκτεέλεσης  της  συέ μβασης  καλυέ πτει  συνολικαέ  και  χωριές  διακριέσεις  την
εφαρμογηέ  οέ λων  των  οέ ρων  της  συέ μβασης  και  καέ θε  απαιέτηση  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  ηέ  του
κυριέου του εέργου εέναντι του αναδοέ χου.

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης καταπιέπτει υπεέρ του κυριέου του εέργου, με αιτιολογημεένη αποέ φαση
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του Προιϋσταμεένου της Διευθυέ νουσας Υπηρεσιέας, ιδιέως μεταέ  την οριστικοποιέηση της εέκπτωσης
του αναδοέ χου. Η εένσταση του αναδοέ χου καταέ  της αποφαέ σεως δεν αναστεέλλει την ειέσπραξη του
ποσουέ  της εγγυηέ σεως.

Οι εγγυητικεές επιστολεές καληέ ς εκτεέλεσης περιλαμβαέ νουν κατ’ ελαέ χιστον τα αναφεροέ μενα στην
παραέ γραφο  15.2  της  παρουέ σας  και  επιπροέ σθετα,  τον  αριθμοέ  και  τον  τιέτλο  της  σχετικηέ ς
συέ μβασης. 

17.2 Εγγυέ ηση καληέ ς λειτουργιέας 
..........................................46

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυητικεές  επιστολεές  των  αέ ρθρων  15,  16  και  17  εκδιέδονται  αποέ  πιστωτικαέ  ηέ
χρηματοδοτικαέ  ιδρυέ ματα  ηέ  ασφαλιστικεές επιχειρηέ σεις καταέ  την εέννοια των περιπτωέ σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του αέ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  που λειτουργουέ ν νοέ μιμα στα κραέ τη-μεέλη της
Ενωσης ηέ  του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου ηέ  στα κραέ τη-μεέρη της ΣΔΣ και εέχουν, συέ μφωνα με τις
ισχυέ ουσες διαταέ ξεις, το δικαιέωμα αυτοέ . Μπορουέ ν, επιέσης, να εκδιέδονται αποέ  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηέ  να παρεέχονται με γραμμαέ τιο του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων , με παρακαταέ θεση σε αυτοέ
του αντιέστοιχου χρηματικουέ  ποσουέ . 47 

Αν  συσταθειέ  παρακαταθηέ κη  με  γραμμαέ τιο  παρακαταέ θεσης  χρεογραέ φων  στο  Ταμειέο
Παρακαταθηκωέ ν  και  Δανειέων,  τα τοκομεριέδια ηέ  μεριέσματα που ληέ γουν καταέ  τη διαέ ρκεια της
εγγυέ ησης επιστρεέφονται μεταέ  τη ληέ ξη τους στον υπεέρ ου η εγγυέ ηση οικονομικοέ  φορεέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές εκδιέδονται κατ’ επιλογηέ  του οικονομικουέ  φορεέα/ αναδοέ χου αποέ
εέναν ηέ  περισσοέ τερους εκδοέ τες της παραπαέ νω παραγραέ φου,   ανεξαρτηέ τως του υέ ψους των.  

Εαέ ν η εγγυέ ηση εκδοθειέ αποέ  αλλοδαποέ  πιστωτικοέ  ιέδρυμα μπορειέ να συνταχθειέ σε μιέα αποέ  τις επιέσημες
γλωέ σσες της Ευρωπαιϋκηέ ς Ένωσης, αλλαέ  θα συνοδευέ εται απαραιέτητα αποέ  μεταέ φραση στην ελληνικηέ  
γλωέ σσα, συέ μφωνα και με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 6.3. της παρουέ σας.
Η  αναθεέτουσα αρχηέ  επικοινωνειέ  με  τους  φορειές  που  φεέρονται  να  εέχουν  εκδωέ σει  τις  εγγυητικεές
επιστολεές, προκειμεένου να διαπιστωέ σει την εγκυροέ τηταέ  τους48. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωέ ν49 οριέζεται  η  12η
Απριλίου 2019 (12/04/2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:55. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορωέ ν  ορίζεται η  19η
Απριλίου 2019 (19/04/2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.50

Αν,  για  λοέγους  ανωτεέρας  βιέας ηέ  για  τεχνικουέ ς  λοέγους  δεν  διενεργηθειέ  η  αποσφραέ γιση  καταέ  την
ορισθειέσα ημεέρα ηέ  αν μεέχρι τη μεέρα αυτηέ  δεν εέχει υποβληθειέ καμιέα προσφοραέ , η αποσφραέ γιση και η
καταληκτικηέ  ημερομηνιέα  αντιέστοιχα  μετατιέθενται  σε  οποιαδηέ ποτε  αέ λλη  ημεέρα,  με  αποέ φαση  της
αναθεέτουσας  αρχηέ ς.  Η  αποέ φαση  αυτηέ  κοινοποιειέται  στους  προσφεέροντες, μεέσω  της
λειτουργικοέ τητας “Επικοινωνιέα”,  πεέντε (5) τουλαέ χιστον εργαέ σιμες ημεέρες πριν τη νεέα ημερομηνιέα,
και αναρταέ ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς, εφοέ σον διαθεέτει, καθωέ ς και
στον  ειδικοέ ,  δημοέ σια  προσβαέ σιμο,  χωέ ρο  “ηλεκτρονικοιέ  διαγωνισμοιέ”  της  πυέ λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεέα  αυτηέ  ημερομηνιέα  δεν  καταστειέ  δυνατηέ  η
αποσφραέ γιση των προσφορωέ ν ηέ  δεν υποβληθουέ ν προσφορεές, μπορειέ να ορισθειέ και νεέα ημερομηνιέα,
εφαρμοζομεένων καταέ  τα λοιπαέ  των διαταέ ξεων των δυέ ο προηγουέ μενων εδαφιέων. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καέ θε υποβαλλοέ μενη προσφοραέ  δεσμευέ ει τον συμμετεέχοντα στον διαγωνισμοέ  καταέ  τη διαέ ταξη του
αέ ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαέ στημα δεκατριωέ ν (13) μηνωέ ν51, αποέ  την ημερομηνιέα ληέ ξης της
προθεσμιέας υποβοληέ ς των προσφορωέ ν.

Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ,  πριν τη ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  τους
προσφεέροντες  να  παρατειένουν  τη  διαέ ρκεια  ισχυέ ος  της  προσφοραέ ς  τους  και  της  εγγυέ ησης
συμμετοχηέ ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.  Η  προκηέ ρυξη  συέ μβασης  52 και  η  παρουέ σα  Διακηέ ρυξη  δημοσιευέ θηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
19PROC004645547, ΑΔΑΜ 19PROC004645731, αντιέστοιχα).

2.  Η  Διακηέ ρυξη  αναρταέ ται  και  στην  ιστοσελιέδα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  ( www.agan.gov.gr),
(εφοέ σον υπαέ ρχει), συέ μφωνα με το αέ ρθρο 2 της παρουέ σας.

3. Περιέληψη  της  παρουέ σας  Διακηέ ρυξης  δημοσιευέ εται  στον  Ελληνικοέ  Τυέ πο 53,  συέ μφωνα  με  το
αέ ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταέ ται στο προέ γραμμα “Διαυέ γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  εέξοδα  των  εκ  της  κειέμενης  νομοθεσιέας  απαραιέτητων  δημοσιευέ σεων  της  προκηέ ρυξης  της
δημοπρασιέας στην οποιέα αναδειέχθηκε αναέ δοχος, βαρυέ νουν τον ιέδιο και εισπραέ ττονται με τον πρωέ το
λογαριασμοέ  πληρωμηέ ς του εέργου.  Τα εέξοδα δημοσιευέ σεων των τυχοέ ν προηγουέ μενων διαγωνισμωέ ν
για  την  αναέ θεση  του  ιέδιου  εέργου,  καθωέ ς  και  τα  εέξοδα  των  μη  απαραιέτητων  εκ  του  νοέ μου
δημοσιευέ σεων βαρυέ νουν την αναθεέτουσα αρχηέ  και καταβαέ λλονται αποέ  τις πιστωέ σεις του εέργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συέ μβαση ανατιέθεται βαέ σει του κριτηριέου του αέ ρθρου 14 της παρουέ σας, σε προσφεέροντα ο οποιέος
δεν αποκλειέεται αποέ  τη συμμετοχηέ  βαέ σει  της παρ. Α του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας και πληροιέ  τα
κριτηέ ρια επιλογηέ ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.  1 Δικαιέωμα  συμμετοχηέ ς  εέχουν  φυσικαέ  ηέ  νομικαέ  προέ σωπα,  ηέ  ενωέ σεις  αυτωέ ν 54 που
δραστηριοποιουέ νται  σε  εέργα  κατηγοριέας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (προυϋ πολογισμουέ  410.649,87€)  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (προυϋ πολογισμουέ  101.200,37€)  και ΠΡΑΣΙΝΟ  (προυϋ πολογισμουέ
20.407,81€)  55και που ειέναι εγκατεστημεένα σε:
α) σε κραέ τος-μεέλος της Ένωσης,
β) σε κραέ τος-μεέλος του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση δημοέ σια
συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεές σημειωέ σεις του σχετικουέ  με
την Ένωση Προσαρτηέ ματος I της ως αέ νω Συμφωνιέας, καθωέ ς και
δ)  σε  τριέτες  χωέ ρες  που δεν εμπιέπτουν στην περιέπτωση γ΄  της παρουέ σας  παραγραέ φου και  εέχουν
συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την Ένωση σε θεέματα διαδικασιωέ ν αναέ θεσης δημοσιέων
συμβαέ σεων.
21.2 Οικονομικοέ ς φορεέας συμμετεέχει ειέτε μεμονωμεένα ειέτε ως μεέλος εένωσης.56,

21.3 Οι ενωέ σεις οικονομικωέ ν φορεέων συμμετεέχουν υποέ  τους οέ ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αέ ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αέ ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειέται αποέ  τις εν λοέγω ενωέ σεις να περιβληθουέ ν συγκεκριμεένη νομικηέ  μορφηέ  για την υποβοληέ
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προσφοραέ ς.  Σε περιέπτωση που η εένωση αναδειχθειέ  αναέ δοχος η νομικηέ  της  μορφηέ  πρεέπει να ειέναι
τεέτοια που να εξασφαλιέζεται η υέ παρξη ενοέ ς και μοναδικουέ  φορολογικουέ  μητρωέ ου για την εένωση (πχ
κοινοπραξιέα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμεένοι  προσφεέροντες  πρεέπει  να  ικανοποιουέ ν  οέ λα  τα  κριτηέ ρια  ποιοτικηέ ς  επιλογηέ ς.  Στην
περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η πληέ ρωση των απαιτηέ σεων του αέ ρθρου 22 Α και Β πρεέπει
να ικανοποιειέται αποέ  καέ θε μεέλος της εένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καέ θε  προσφεέρων  αποκλείεται αποέ  τη  συμμετοχηέ  σε  διαδικασιέα  συέ ναψης  συέ μβασης,  εφοέ σον
συντρεέχει στο προέ σωποέ  του (αν προέ κειται για μεμονωμεένο φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο) ηέ  σε εένα αποέ
τα μεέλη του (αν προέ κειται περιέ εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων) εένας αποέ  τους λοέγους των παρακαέ τω
περιπτωέ σεων:

22.A.1. Όταν  υπαέ ρχει  εις  βαέ ρος  του   αμεταέ κλητη57 καταδικαστικηέ  αποέ φαση  για  εέναν  αποέ  τους
ακοέ λουθους λοέγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οέ πως αυτηέ  οριέζεται στο αέ ρθρο 2 της αποέ φασης-πλαιέσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 24ης Οκτωβριέου 2008, για την καταπολεέμηση του οργανωμεένου
εγκληέ ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οέ πως οριέζεται στο αέ ρθρο 3 της συέ μβασης περιέ  της καταπολεέμησης της διαφθοραέ ς
στην οποιέα ενεέχονται υπαέ λληλοι των Ευρωπαιϋκωέ ν Κοινοτηέ των ηέ  των κρατωέ ν-μελωέ ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραέ γραφο  1  του  αέ ρθρου  2  της  αποέ φασης-πλαιέσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 22ας Ιουλιέου 2003, για την καταπολεέμηση της δωροδοκιέας στον
ιδιωτικοέ  τομεέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωέ ς και οέ πως οριέζεται στην κειέμενη νομοθεσιέα ηέ
στο εθνικοέ  διέκαιο του οικονομικουέ  φορεέα,

γ) απάτη, καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 1 της συέ μβασης σχετικαέ  με την προστασιέα των οικονομικωέ ν
συμφεροέ ντων των Ευρωπαιϋκωέ ν Κοινοτηέ των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιέα κυρωέ θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεές δραστηριοέ τητες, οέ πως
οριέζονται, αντιστοιέχως, στα αέ ρθρα 1 και 3 της αποέ φασης-πλαιέσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της
13ης Ιουνιέου 2002, για την καταπολεέμηση της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηέ  ηθικηέ
αυτουργιέα ηέ  συνεέργεια ηέ  αποέ πειρα διαέ πραξης εγκληέ ματος, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 4 αυτηέ ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηέ  χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας,
οέ πως αυτεές οριέζονται στο αέ ρθρο 1 της Οδηγιέας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουέ  Κοινοβουλιέου και του
Συμβουλιέου  της  26ης  Οκτωβριέου  2005,  σχετικαέ  με  την  προέ ληψη  της  χρησιμοποιέησης  του
χρηματοπιστωτικουέ  συστηέ ματος για τη νομιμοποιέηση εσοέ δων αποέ  παραέ νομες δραστηριοέ τητες και τη
χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιέα ενσωματωέ θηκε στην
εθνικηέ  νομοθεσιέα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 2 της
Οδηγιέας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου της 5ης Απριλιέου 2011, για
την προέ ληψη και την καταπολεέμηση της εμποριέας ανθρωέ πων και για την προστασιέα των θυμαέ των
της, καθωέ ς και για την αντικαταέ σταση της αποέ φασης-πλαιέσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιέου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιέα ενσωματωέ θηκε στην εθνικηέ  νομοθεσιέα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικοέ ς φορεέας αποκλειέεται επιέσης οέ ταν το προέ σωπο εις βαέ ρος του οποιέου εκδοέ θηκε   αμε-
ταέ κλητη καταδικαστικηέ  αποέ φαση ειέναι μεέλος του διοικητικουέ ,  διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου
του εν λοέγω οικονομικουέ  φορεέα ηέ  εέχει εξουσιέα εκπροσωέ πησης, ληέ ψης αποφαέ σεων ηέ  ελεέγχου σε αυτοέ .
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Στις περιπτωέ σεις εταιρειωέ ν  περιορισμεένης ευθυέ νης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικωέ ν εταιρειωέ ν (Ο.Ε.  Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωέ ν Κεφαλαιουχικωέ ν Εταιρειωέ ν (Ι.Κ.Ε), η υποχρεέωση του προηγουέ μενου εδαφιέου, αφοραέ   τους
διαχειριστεές.

Στις περιπτωέ σεις ανωνυέ μων εταιρειωέ ν (Α.Ε.), η υποχρεέωση του προηγουέ μενου εδαφιέου αφοραέ  τον
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο, καθωέ ς και οέ λα τα μεέλη του Διοικητικουέ  Συμβουλιέου.

Στις περιπτωέ σεις των συνεταιρισμωέ ν, η εν λοέγω υποχρεέωση αφοραέ  τα μεέλη του Διοικητικουέ  Συμβου-
λιέου58.

22.A.2 Όταν ο προσφεέρων εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις του οέ σον αφοραέ  στην  καταβοληέ  φοέ ρων ηέ
εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης και αυτοέ  εέχει διαπιστωθειέ αποέ  δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αποέ φαση με
τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ , συέ μφωνα με διαταέ ξεις της χωέ ρας οέ που ειέναι εγκατεστημεένος ηέ  την
εθνικηέ  νομοθεσιέα  ηέ /και  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  μπορειέ  να  αποδειέξει  με  τα  καταέ λληλα  μεέσα  οέ τι  ο
προσφεέρων  εέχει  αθετηέ σει  τις  υποχρεωέ σεις  του  οέ σον  αφοραέ  την  καταβοληέ  φοέ ρων  ηέ  εισφορωέ ν
κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης.

Αν ο προσφεέρων ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  εέχει την εγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρεωέ σεις
του  που  αφορουέ ν  τις  εισφορεές  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  καλυέ πτουν,  τοέ σο  την  κυέ ρια,  οέ σο  και  την
επικουρικηέ  ασφαέ λιση.

Δεν αποκλειέεται ο προσφεέρων, οέ ταν εέχει εκπληρωέ σει τις υποχρεωέ σεις του, ειέτε καταβαέ λλοντας τους
φοέ ρους ηέ  τις εισφορεές κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης που οφειέλει, συμπεριλαμβανομεένων, καταέ  περιέπτωση,
των δεδουλευμεένων τοέ κων ηέ  των προστιέμων, ειέτε υπαγοέ μενος σε δεσμευτικοέ  διακανονισμοέ  για την
καταβοληέ  τους.

22.Α.2α   Η  αναθεέτουσα  αρχηέ  γνωριέζει  ηέ  μπορειέ  να  αποδειέξει  με  τα  καταέ λληλα  μεέσα  οέ τι  εέχουν
επιβληθειέ  σε βαέ ρος του οικονομικουέ  φορεέα, μεέσα σε χρονικοέ  διαέ στημα δυέ ο (2) ετωέ ν πριν αποέ  την
ημερομηνιέα ληέ ξης της προθεσμιέας υποβοληέ ς προσφοραέ ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραέ ξεις  επιβοληέ ς  προστιέμου  αποέ  τα  αρμοέ δια  ελεγκτικαέ  οέ ργανα  του  Σωέ ματος
Επιθεωέ ρησης Εργασιέας για παραβαέ σεις της εργατικηέ ς νομοθεσιέας που χαρακτηριέζονται, συέ μφωνα με
την υπουργικηέ  αποέ φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οέ πως εκαέ στοτε ισχυέ ει, ως «υψηληέ ς» ηέ  «πολυέ
υψηληέ ς» σοβαροέ τητας, οι οποιέες προκυέ πτουν αθροιστικαέ  αποέ  τρεις (3) διενεργηθεέντες ελεέγχους, ηέ
ββ)  δυέ ο  (2)  πραέ ξεις  επιβοληέ ς  προστιέμου  αποέ  τα  αρμοέ δια  ελεγκτικαέ  οέ ργανα  του  Σωέ ματος
Επιθεωέ ρησης  Εργασιέας  για  παραβαέ σεις  της  εργατικηέ ς  νομοθεσιέας  που  αφορουέ ν  την  αδηέ λωτη
εργασιέα, οι οποιέες προκυέ πτουν αθροιστικαέ  αποέ  δυέ ο (2) διενεργηθεέντες ελεέγχους. 
Οι υποέ  αα΄ και ββ΄ κυρωέ σεις πρεέπει να εέχουν αποκτηέ σει τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ 59.

22.A.3  α)  .................. 60

β) Κατ’εξαιέρεση, οέ ταν  ο αποκλεισμοέ ς  ειέναι  σαφωέ ς δυσαναέ λογος, ιδιέως οέ ταν μοέ νο μικραέ  ποσαέ  των
φοέ ρων ηέ  των εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης δεν εέχουν καταβληθειέ  ηέ  οέ ταν ο  προσφεέρων  ενημε-
ρωέ θηκε σχετικαέ  με το ακριβεές ποσοέ  που οφειέλεται λοέγω αθεέτησης των υποχρεωέ σεωέ ν του οέ σον αφο-
ραέ  στην καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης σε χροέ νο καταέ  τον οποιέο δεν ειέχε τη δυ-
νατοέ τητα να λαέ βει μεέτρα, συέ μφωνα με το τελευταιέο εδαέ φιο της περ. β' της παρ. 2 του αέ ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  αποέ  την  εκπνοηέ  της  προθεσμιέας  υποβοληέ ς  προσφοραέ ς του  αέ ρθρου  18  της
παρουέ σας, δεν εφαρμοέ ζεται 61η παραέ γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:62

(α) εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις που προβλεέπονται στην παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας τελειέ υποέ  πτωέ χευση ηέ  εέχει υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσης ηέ  ειδικηέ ς
εκκαθαέ ρισης ηέ  τελειέ  υποέ  αναγκαστικηέ  διαχειέριση  αποέ  εκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το  δικαστηέ ριο  ηέ  εέχει
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υπαχθειέ  σε  διαδικασιέα  πτωχευτικουέ  συμβιβασμουέ  ηέ  εέχει  αναστειέλει  τις  επιχειρηματικεές  του
δραστηριοέ τητες ηέ  εαέ ν βριέσκεται σε οποιαδηέ ποτε αναέ λογη καταέ σταση προκυέ πτουσα αποέ  παροέ μοια
διαδικασιέα, προβλεποέ μενη σε εθνικεές διαταέ ξεις νοέ μου. Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ  να μην αποκλειέει
εέναν οικονομικοέ  φορεέα, ο οποιέος βριέσκεται σε μια εκ των κατασταέ σεων που αναφεέρονται στην παρα-
παέ νω περιέπτωση, υποέ  την προυϋ ποέ θεση οέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ  εέχει αποδειέξει οέ τι ο εν λοέγω φορεέας
ειέναι σε θεέση να εκτελεέσει τη συέ μβαση, λαμβαέ νοντας υποέ ψη τις ισχυέ ουσες διαταέ ξεις και τα μεέτρα για
τη συνεέχιση της επιχειρηματικηέ ς του λειτουργιέας (παρ. 5 αέ ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαέ ρχουν επαρκωέ ς ευέ λογες ενδειέξεις που οδηγουέ ν στο συμπεέρασμα οέ τι ο οικονομικοέ ς φορεέας
συνηέ ψε συμφωνιέες με αέ λλους οικονομικουέ ς φορειές με στοέχο τη στρεέβλωση του ανταγωνισμουέ ,

δ) εαέ ν μιέα καταέ σταση συέ γκρουσης συμφεροέ ντων καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειέ να θεραπευθειέ αποτελεσματικαέ  με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα,

(ε) εαέ ν μιέα καταέ σταση στρεέβλωσης του ανταγωνισμουέ  αποέ  την προέ τερη συμμετοχηέ  των οικονομικωέ ν
φορεέων καταέ  την προετοιμασιέα της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειέ να θεραπευθειέ με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα,

(στ)  εαέ ν  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  εέχει  επιδειέξει  σοβαρηέ  ηέ  επαναλαμβανοέ μενη πλημμεέλεια  καταέ  την
εκτεέλεση  ουσιωέ δους  απαιέτησης  στο  πλαιέσιο  προηγουέ μενης  δημοέ σιας  συέ μβασης,  προηγουέ μενης
συέ μβασης με αναθεέτοντα φορεέα ηέ  προηγουέ μενης συέ μβασης παραχωέ ρησης που ειέχε ως αποτεέλεσμα
την προέ ωρη καταγγελιέα της προηγουέ μενης συέ μβασης, αποζημιωέ σεις ηέ  αέ λλες παροέ μοιες κυρωέ σεις, 

(ζ) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει κριθειέ  εένοχος σοβαρωέ ν ψευδωέ ν δηλωέ σεων καταέ  την παροχηέ  των
πληροφοριωέ ν  που απαιτουέ νται  για την εξακριέβωση της απουσιέας  των λοέγων αποκλεισμουέ  ηέ  την
πληέ ρωση των κριτηριέων επιλογηέ ς,  εέχει  αποκρυέ ψει  τις πληροφοριέες  αυτεές  ηέ  δεν ειέναι  σε θεέση να
προσκομιέσει τα δικαιολογητικαέ  που απαιτουέ νται κατ’ εφαρμογηέ  του αέ ρθρου 23 της παρουέ σας, 

(η)  εαέ ν  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  επιχειέρησε  να  επηρεαέ σει  με  αθεέμιτο  τροέ πο  τη  διαδικασιέα  ληέ ψης
αποφαέ σεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς, να αποκτηέ σει εμπιστευτικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να του
αποφεέρουν  αθεέμιτο  πλεονεέκτημα  στη  διαδικασιέα  συέ ναψης  συέ μβασης  ηέ  να  παραέ σχει  εξ αμελειέας
παραπλανητικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να επηρεαέ σουν ουσιωδωέ ς τις αποφαέ σεις που αφορουέ ν
τον αποκλεισμοέ , την επιλογηέ  ηέ  την αναέ θεση,

(θ)  εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει διαπραέ ξει σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα, το οποιέο θεέτει σε
αμφιβολιέα την ακεραιοέ τηταέ  του.

22.Α.5. (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 63

22.Α.6.  Η αναθεέτουσα αρχηέ  αποκλειέει  οικονομικοέ  φορεέα σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ  σημειέο καταέ  τη
διαέ ρκεια της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, οέ ταν αποδεικνυέ εται οέ τι αυτοέ ς βριέσκεται λοέγω πραέ ξεων
ηέ  παραλειέψεων αυτουέ  ειέτε πριν ειέτε καταέ  τη διαδικασιέα, σε μιέα αποέ  τις περιπτωέ σεις των προηγουέ με-
νων παραγραέ φων. 

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.64

22.Α.7. Οικονομικοέ ς  φορεέας  που  εμπιέπτει  σε  μια  αποέ  τις  κατασταέ σεις  που  αναφεέρονται  στις
παραγραέ φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.465  μπορειέ να προσκομιέζει στοιχειέα προκειμεένου να αποδειέξει
οέ τι τα μεέτρα που εέλαβε επαρκουέ ν για να αποδειέξουν την αξιοπιστιέα του, παροέ τι συντρεέχει ο σχετικοέ ς
λοέγος αποκλεισμουέ . Εαέ ν τα στοιχειέα κριθουέ ν επαρκηέ , ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας δεν αποκλειέεται
αποέ  τη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης.  Τα μεέτρα που λαμβαέ νονται αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές
αξιολογουέ νται  σε  συναέ ρτηση  με  τη  σοβαροέ τητα  και  τις  ιδιαιέτερες  περισταέ σεις  του  ποινικουέ
αδικηέ ματος ηέ  του παραπτωέ ματος. Αν τα μεέτρα κριθουέ ν ανεπαρκηέ , γνωστοποιειέται στον οικονομικοέ
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φορεέα το σκεπτικοέ  της αποέ φασης αυτηέ ς. Οικονομικοέ ς φορεέας που εέχει αποκλειστειέ,  με τελεσιέδικη
αποέ φαση,  αποέ  τη  συμμετοχηέ  σε  διαδικασιέες  συέ ναψης  συέ μβασης  ηέ  αναέ θεσης  παραχωέ ρησης  δεν
μπορειέ  να καέ νει χρηέ ση της ανωτεέρω δυνατοέ τητας καταέ  την περιέοδο του αποκλεισμουέ  που οριέζεται
στην εν λοέγω αποέ φαση στο κραέ τος - μεέλος στο οποιέο ισχυέ ει η αποέ φαση.

22.Α.8. Η αποέ φαση για την διαπιέστωση της επαέ ρκειας ηέ  μη των επανορθωτικωέ ν μεέτρων καταέ  την
προηγουέ μενη παραέ γραφο εκδιέδεται συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στις παρ. 8 και 9 του αέ ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοέ ς φορεέας που του εέχει επιβληθειέ, με την κοινηέ  υπουργικηέ  αποέ φαση του αέ ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινηέ  του  αποκλεισμουέ  αποκλειέεται  αυτοδιέκαια  και  αποέ  την  παρουέ σα
διαδικασιέα συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 66

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραέ  την καταλληλοέ τητα για την αέ σκηση της επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας, απαιτειέται  οι
οικονομικοιέ  φορειές  να ειέναι  εγγεγραμμεένοι  στο σχετικοέ  επαγγελματικοέ  μητρωέ ο που τηρειέται  στο
κραέ τος  εγκαταέ στασηέ ς  τους.  Ειδικαέ  οι  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  στην  Ελλαέ δα
απαιτειέται  να  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  στο  Μητρωέ ο  Εργοληπτικωέ ν  Επιχειρηέ σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηέ  στα
Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας67.  Οι προσφεέροντες
που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  σε  κραέ τος  μεέλος  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης  απαιτειέται  να  ειέναι
εγγεγραμμεένοι στα Μητρωέ α του παραρτηέ ματος ΧΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68 

Πρβ. Κ.Ο. 18 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 οικονομικοιέ  φορειές  να πληρουέ ν  τις  απαιτηέ σεις  οικονομικηέ ς  και χρηματοοικονομικηέ ς  επαέ ρ-
κειας που οριέζονται στο αέ ρθρο 100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της
παρουέ σας.

(α2)Ειδικαέ  οι εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεέπει να υπερ-
βαιένουν τα ανωέ τατα επιτρεπταέ  οέ ρια ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων, συέ μφωνα με
τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οέ πως ισχυέ ει.

(β)Μοέ νο για αλλοδαπεές Εργ. Επιχειρ., συέ μφωνα με τα αναφεροέ μενα στην παραέ γραφο 23.5.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69 

Πρβ. Κ.Ο. 18 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 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 οικονομικοιέ  φορειές να πληρουέ ν τις απαιτηέ σεις τεχνικηέ ς ικανοέ τητας που οριέζονται στο αέ ρθρο
100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας.

(β)Μοέ νο για αλλοδαπεές Εργ. Επιχειρ., συέ μφωνα με τα αναφεροέ μενα στην παραέ γραφο 23.6.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης70

Oι  διαγωνιζοέ μενοι  οικονομικοιέ  φορειές,  ειέτε  μεμονωμεένα,  ειέτε  ως  μεέλη  εένωσης  ηέ  κοινοπραξιέας,
απαιτειέται να συμμορφωέ νονται στα εξηέ ς: α)συέ στημα διαχειέρισης ποιοέ τητας ανταποκρινοέ μενο στις
απαιτηέ σεις  του  ISO  9001,  και  β)συέ στημα  περιβαλλοντικηέ ς  διαχειέρισης  ανταποκρινοέ μενο  στις
απαιτηέ σεις  του  ISO  14001,  ηέ  ισοδυναέ μων  αυτωέ ν  με  πεδιέο  εφαρμογηέ ς  την  κατασκευηέ  εέργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Καταέ  τα λοιπαέ  συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 82 του Ν4412/16.

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφοραέ  τα κριτηέ ρια της οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας και τα κριτηέ ρια σχετικαέ
με την τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα, εένας οικονομικοέ ς φορεέας μπορειέ,  να στηριέζεται στις
ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων, ασχεέτως της νομικηέ ς φυέ σης των δεσμωέ ν του με αυτουέ  ς.  

Η αναθεέτουσα αρχηέ  ελεέγχει, συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 23 της παρουέ σας, εαέ ν οι φορειές,
στις ικανοέ τητες των οποιέων προτιέθεται να στηριχθειέ ο προσφεέρων, πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επι-
λογηέ ς  και εαέ ν συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρουέ σα διακηέ ρυξη.  Όσον
αφοραέ  τα κριτηέ ρια που σχετιέζονται με τους τιέτλους σπουδωέ ν και τα επαγγελματικαέ  προσοέ ντα που
οριέζονται  στην  περιέπτωση  στ  του  Μεέρους  ΙΙ  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηέ ματος  Α  ν.
4412/2016 ηέ  με την σχετικηέ  επαγγελματικηέ  εμπειριέα, οι οικονομικοιέ  φορειές, μπορουέ ν να βασιέζονται
στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων μοέ νο εαέ ν οι τελευταιέοι θα εκτελεέσουν τις εργασιέες ηέ  τις υπηρεσιέες για
τις οποιέες απαιτουέ νται οι συγκεκριμεένες ικανοέ τητες.

Όταν ο οικονομικοέ ς φορεέας στηριέζεται στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων οέ σον αφοραέ  τα κριτηέ ρια που
σχετιέζονται με την οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικηέ  επαέ ρκεια, ο οικονομικοέ ς φορεέας και αυτοιέ  οι
φορειές ειέναι αποέ  κοινουέ  υπευέ θυνοι71  για την εκτεέλεση της συέ μβασης.

Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εένωση μπορειέ  να στηριέζεται στις ικανοέ τητες των
συμμετεχοέ ντων  στην  εένωση  ηέ  αέ λλων  φορεέων  (για  τα  κριτηέ ρια  της  οικονομικηέ ς  και
χρηματοοικονομικηέ ς  επαέ ρκειας  και  τα  κριτηέ ρια  σχετικαέ  με  την  τεχνικηέ  και  επαγγελματικηέ
ικανοέ τητα).

Η  εκτεέλεση  των  ......................72 γιένεται  υποχρεωτικαέ  αποέ  τον  προσφεέροντα ηέ ,  αν  η  προσφοραέ
υποβαέ λλεται αποέ  εένωση οικονομικωέ ν φορεέων, αποέ  εέναν αποέ  τους συμμετεέχοντες στην εένωση αυτηέ .
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής73

23.1 Καταέ  την υποβοληέ  προσφορωέ ν οι οικονομικοιέ  φορειές υποβαέ λλουν το  Τυποποιημεένο Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ) του αέ ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιέο αποτελειέ ενημερωμεένη
υπευέ θυνη δηέ λωση, με τις συνεέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταέ σταση των πιστοποιητικωέ ν που εκδιέδουν δημοέ σιες αρχεές ηέ  τριέτα μεέρη, επιβεβαιωέ νοντας οέ τι
ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας πληροιέ τις ακοέ λουθες προυϋ ποθεέσεις:
α) δεν βριέσκεται σε μιέα αποέ  τις κατασταέ σεις του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας,
β) πληροιέ τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς τα οποιέα εέχουν καθοριστειέ, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22 Β-Ε της
παρουέ σας.

Σε  οποιοδηέ ποτε  χρονικοέ  σημειέο  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της  διαδικασιέας,  μπορειέ  να  ζητηθειέ  αποέ  τους
προσφεέροντες να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμεένα δικαιολογητικαέ  της εποέ μενης παραγραέ φου, οέ ταν αυτοέ
απαιτειέται για την ορθηέ  διεξαγωγηέ  της διαδικασιέας.

Καταέ  την υποβοληέ  του ΤΕΥΔ, ειέναι δυνατηέ , με μοέ νη την υπογραφηέ  του καταέ  περιέπτωση εκπροσωέ που
του οικονομικουέ  φορεέα, η προκαταρκτικηέ  αποέ δειξη των λοέγων αποκλεισμουέ  που αναφεέρονται στο
αέ ρθρο 22.Α.1 της παρουέ σας, για το συέ νολο των φυσικωέ ν προσωέ πων που ειέναι μεέλη του διοικητικουέ ,
διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου  του  ηέ  εέχουν  εξουσιέα  εκπροσωέ πησης,  ληέ ψης  αποφαέ σεων  ηέ
ελεέγχου σε αυτοέ ν 74.

Ως  εκπροέ σωπος  του  οικονομικουέ  φορεέα,  για  την  εφαρμογηέ  του  παροέ ντος,  νοειέται  ο  νοέ μιμος
εκπροέ σωπος αυτουέ , οέ πως προκυέ πτει αποέ  το ισχυέ ον καταστατικοέ  ηέ  το πρακτικοέ  εκπροσωέ πησηέ ς του
καταέ  το  χροέ νο  υποβοληέ ς  της  προσφοραέ ς  ηέ  το  αρμοδιέως  εξουσιοδοτημεένο  φυσικοέ  προέ σωπο  να
εκπροσωπειέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα  για  διαδικασιέες  συέ ναψης  συμβαέ σεων  ηέ  για  τη  συγκεκριμεένη
διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης75.

Στην περιέπτωση υποβοληέ ς προσφοραέ ς αποέ  εένωση οικονομικωέ ν φορεέων, το Τυποποιημεένο Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ), υποβαέ λλεται χωρισταέ  αποέ  καέ θε μεέλος της εένωσης.

Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας δηλωέ νει στο Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης
Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ) την προέ θεσηέ  του για αναέ θεση υπεργολαβιέας, υποβαέ λλει μαζιέ  με το δικοέ  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαέ βου.

Στην  περιέπτωση  που  προσφεέρων  οικονομικοέ ς  φορεέας  στηριέζεται  στις  ικανοέ τητες  ενοέ ς  ηέ
περισσοέ τερων φορεέων υποβαέ λλει μαζιέ με το δικοέ  του το δικοέ  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καέ θε φορεέα στις
ικανοέ τητες του οποιέου στηριέζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιέωμα συμμετοχηέ ς και οι οέ ροι και προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς, οέ πως οριέστηκαν στα αέ ρθρα 21
και  22  της  παρουέ σας,  κριένονται  καταέ  την  υποβοληέ  της προσφοραέ ς,  καταέ  την  υποβοληέ  των
δικαιολογητικωέ ν, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταέ  τη συέ ναψη της συέ μβασης, συέ μφωνα
με το αέ ρθρο 4.2 (ε) της παρουέ σας

Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς  φορεέας ηέ  εένωση αυτωέ ν  στηριέζεται στις ικανοέ τητες
αέ λλων φορεέων, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22.ΣΤ της παρουέ σας, οι φορειές στην ικανοέ τητα των οποιέων
στηριέζεται  ο  προσφεέρων  οικονομικοέ ς  φορεέας  ηέ  εένωση  αυτωέ ν,  υποχρεουέ νται  στην  υποβοληέ  των
δικαιολογητικωέ ν που αποδεικνυέ ουν οέ τι δεν συντρεέχουν οι λοέγοι αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22 Α της
παρουέ σας και οέ τι πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς καταέ  περιέπτωση (αέ ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  υποχρεουέ ται  να  αντικαταστηέ σει  εέναν  φορεέα  στην  ικανοέ τητα  του  οποιέου
στηριέζεται, εφοέ σον ο τελευταιέος δεν πληροιέ το σχετικοέ  κριτηέ ριο επιλογηέ ς ηέ  για τον οποιέο συντρεέχουν
λοέγοι αποκλεισμουέ  των παραγραέ φων 1, 2, 2α και 476  του αέ ρθρου 22 Α. 
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Οι  οικονομικοιέ  φορειές  δεν  υποχρεουέ νται  να  υποβαέ λλουν  δικαιολογητικαέ  ηέ  αέ λλα  αποδεικτικαέ
στοιχειέα, αν και στο μεέτρο που η αναθεέτουσα αρχηέ  εέχει τη δυνατοέ τητα να λαμβαέ νει τα πιστοποιητικαέ
ηέ  τις συναφειές πληροφοριέες απευθειέας μεέσω προέ σβασης σε εθνικηέ  βαέ ση δεδομεένων σε οποιοδηέ ποτε
κραέ τος - μεέλος της Ένωσης, η οποιέα διατιέθεται δωρεαέ ν, οέ πως εθνικοέ  μητρωέ ο συμβαέ σεων, εικονικοέ
φαέ κελο  επιχειέρησης,  ηλεκτρονικοέ  συέ στημα  αποθηέ κευσης  εγγραέ φων  ηέ  συέ στημα  προεπιλογηέ ς.  Η
δηέ λωση  για  την  προέ σβαση  σε  εθνικηέ  βαέ ση  δεδομεένων  εμπεριεέχεται  στο  Τυποποιημεένο  Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιέ φορειές δεν υποχρεουέ νται να υποβαέ λουν δικαιολογητικαέ , οέ ταν η αναθεέτουσα αρχηέ  που
εέχει αναθεέσει τη συέ μβαση διαθεέτει ηέ δη τα δικαιολογητικαέ  αυταέ .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο προσωρινοέ ς  αναέ δοχος,  κατοέ πιν  σχετικηέ ς  ηλεκτρονικηέ ς  προέ σκλησης αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ ,
υποβαέ λλει  τα  ακοέ λουθα  δικαιολογητικαέ ,  καταέ  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  4.2  της
παρουέ σας77:

Για  την  αποέ δειξη  της  μη  συνδρομηέ ς  των  λοέγων  αποκλεισμουέ  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινοέ ς
αναέ δοχος υποβαέ λλει  αντιέστοιχα τα παρακαέ τω δικαιολογητικαέ :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποέ σπασμα του ποινικουέ  μητρωέ ου ηέ ,
ελλειέψει αυτουέ , ισοδυέ ναμου εγγραέ φου που εκδιέδεται αποέ  αρμοέ δια δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του
κραέ τους-μεέλους  ηέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι  εγκατεστημεένος  ο  εν  λοέγω
οικονομικοέ ς φορεέας, αποέ  το οποιέο προκυέ πτει οέ τι πληρουέ νται αυτεές οι προυϋ ποθεέσεις. Η υποχρεέωση
προσκοέ μισης  του  ως  αέ νω  αποσπαέ σματος  αφοραέ  και  τα  προέ σωπα  των  τελευταιέων   τεσσαέ ρων
εδαφιέων  της παραγραέ φου Α.1 του αέ ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ
του οικειέου κραέ τους-μεέλους ηέ  χωέ ρας, περιέ του οέ τι εέχουν εκπληρωθειέ οι υποχρεωέ σεις του οικονομικουέ
φορεέα,  οέ σον  αφοραέ  στην  καταβοληέ  φοέ ρων  (φορολογικηέ  ενημεροέ τητα)  και  στην  καταβοληέ  των
εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης (ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα)78 συέ μφωνα με την ισχυέ ουσα νομοθεσιέα
του κραέ τους εγκαταέ στασης ηέ  την ελληνικηέ  νομοθεσιέα αντιέστοιχα. 

Για  τους  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  ηέ  εκτελουέ ν  εέργα  στην  Ελλαέ δα τα  σχετικαέ
δικαιολογητικαέ  που υποβαέ λλονται ειέναι 

- φορολογικηέ  ενημεροέ τητα που εκδιέδεται αποέ  το Υπουργειέο Οικονομικωέ ν (αρμοέ δια Δ.Ο.Υ)
για τον οικονομικοέ  φορεέα και για τις κοινοπραξιέες στις οποιέες συμμετεέχει για τα δημοέ σια εέργα που
ειέναι σε εξεέλιξη79.  Οι αλλοδαποιέ  προσφεέροντες θα υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση80 περιέ  του οέ τι δεν
εέχουν υποχρεέωση καταβοληέ ς φοέ ρων στην Ελλαέ δα. Σε περιέπτωση που εέχουν τεέτοια υποχρεέωση θα
υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  της οικειέας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα  που  εκδιέδεται  αποέ  τον  αρμοέ διο  ασφαλιστικοέ  φορεέα81.  Η
ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεές υποχρεωέ σεις του προσφεέροντος οικονομικουέ
φορεέα α) ως φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο για το προσωπικοέ  τους με σχεέση εξαρτημεένης εργασιέας, β)
για  εέργα που  εκτελειέ  μοέ νος  του  ηέ  σε  κοινοπραξιέα  καθωέ ς  και  γ)   για  τα  στελεέχη  του  που  εέχουν
υποχρεέωση ασφαέ λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα οικονομικοιέ  φορειές
υποβαέ λλουν αποδεικτικοέ  ασφαλιστικηέ ς  ενημεροέ τητας (κυέ ριας και επικουρικηέ ς  ασφαέ λισης)  για το
προσωπικοέ  τους με σχεέση εξαρτημεένης εργασιέας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεένους – μεέλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιποέ  προσωπικοέ  Δεν αποτελουέ ν  αποέ δειξη ενημεροέ τητας της προσφεέρουσας εταιριέας,
αποδεικτικαέ  ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας  των φυσικωέ ν προσωέ πων που στελεχωέ νουν το πτυχιέο της
εταιριέας ως εταιέροι. Οι αλλοδαποιέ προσφεέροντες (φυσικαέ  και νομικαέ  προέ σωπα), που δεν υποβαέ λουν
τα αέ νω αποδεικτικαέ , υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση περιέ του οέ τι δεν απασχολουέ ν προσωπικοέ , για το
οποιέο υπαέ ρχει  υποχρεέωση ασφαέ λισης σε ημεδαπουέ ς  ασφαλιστικουέ ς  οργανισμουέ ς.  Αν απασχολουέ ν
τεέτοιο προσωπικοέ , πρεέπει να υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  αποέ  τη Διευέ θυνση Προγραμματισμουέ
και Συντονισμουέ  της Επιθεωέ ρησης Εργασιακωέ ν Σχεέσεων, αποέ  το οποιέο να προκυέ πτουν οι πραέ ξεις
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επιβοληέ ς προστιέμου που εέχουν εκδοθειέ  σε βαέ ρος του οικονομικουέ  φορεέα σε χρονικοέ  διαέ στημα δυέ ο
(2) ετωέ ν πριν αποέ  την ημερομηνιέα ληέ ξης της προθεσμιέας υποβοληέ ς προσφοραέ ς. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2282: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια
δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του οικειέου κραέ τους - μεέλους ηέ  χωέ ρας. Για τους οικονομικουέ ς φορειές που
ειέναι εγκαταστημεένοι ηέ  εκτελουέ ν εέργα στην Ελλαέ δα το πιστοποιητικοέ  οέ τι δεν τελουέ ν υποέ  πτωέ χευση, ,
πτωχευτικοέ  συμβιβασμοέ , αναγκαστικηέ  διαχειέριση,  δεν  εέχουν  υπαχθειέ  σε  διαδικασιέα  εξυγιέανσης
εκδιέδεται αποέ  το αρμοέ διο πρωτοδικειέο της εέδρας του οικονομικουέ  φορεέα. Το πιστοποιητικοέ   οέ τι το
νομικοέ  προέ σωπο  δεν  εέχει  τεθειέ  υποέ  εκκαθαέ ριση  με  δικαστικηέ  αποέ φαση  εκδιέδεται  αποέ  το  οικειέο
Πρωτοδικειέο  της  εέδρας  του  οικονομικουέ  φορεέα,  το  δε  πιστοποιητικοέ  οέ τι  δεν  εέχει  τεθειέ  υποέ
εκκαθαέ ριση με αποέ φαση των εταιέρων εκδιέδεται αποέ  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις,
ως  καέ θε  φοραέ  ισχυέ ουν.  Ειδικαέ  η  μη  αναστοληέ  των  επιχειρηματικωέ ν  δραστηριοτηέ των  του
οικονομικουέ  φορεέα,  για  τους  εγκατεστημεένους  στην  Ελλαέ δα  οικονομικουέ ς  φορειές,  αποδεικνυέ εται
μεέσω της ηλεκτρονικηέ ς πλατφοέ ρμας της Ανεξαέ ρτητης Αρχηέ ς Δημοσιέων Εσοέ δων83. 

(δ) Αν το κραέ τος-μεέλος ηέ  χωέ ρα δεν εκδιέδει τα υποέ  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαέ  ηέ  οέ που
τα πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις υποέ   1 και 2 και 4 (β) του αέ ρθρου 22 Α.,
το εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ να αντικαθιέσταται αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ , στα κραέ τη - μεέλη
ηέ  στις χωέ ρες οέ που δεν προβλεέπεται εένορκη βεβαιέωση, αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεένου
ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς αρχηέ ς, συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου επαγγελματικουέ  ηέ
εμπορικουέ  οργανισμουέ  του  κραέ τους  μεέλους  ηέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι
εγκατεστημεένος ο οικονομικοέ ς φορεέας. 

Στην περιέπτωση αυτηέ  οι αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεές παρεέχουν επιέσημη δηέ λωση στην οποιέα αναφεέρεται
οέ τι δεν εκδιέδονται τα πιστοποιητικαέ  της παρουέ σας παραγραέ φου ηέ  οέ τι τα πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν
καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις που αναφεέρονται στα υποέ  1 και 2 και 4 (β) του αέ ρθρου 22 Α της
παρουέ σας.

Αν διαπιστωθειέ με οποιονδηέ ποτε τροέ πο οέ τι, στην εν λοέγω χωέ ρα εκδιέδονται τα υποέ ψη πιστοποιητικαέ ,
η προσφοραέ  του διαγωνιζοέ μενου απορριέπτεται. 

(ε)  Για  τις  λοιπεές  περιπτωέ σεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2284,  υποβαέ λλεται  υπευέ θυνη
δηέ λωση του προσφεέροντος οέ τι δεν συντρεέχουν στο προέ σωποέ  του οι οριζοέ μενοι λοέγοι αποκλεισμουέ 85. 

Ειδικαέ  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2286,  για  τις  εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαέ λλονται πιστοποιητικαέ  χορηγουέ μενα αποέ  τα
αρμοέ δια  επιμελητηέ ρια  και  φορειές  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποέ  τα  οποιέα  αποδεικνυέ εται  οέ τι  τα
προέ σωπα με βεβαιέωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωέ νουν την εργοληπτικηέ  επιχειέρηση, δεν εέχουν διαπραέ ξει
σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα.

Για  τις  εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  που  ειέναι  εγγεγραμμεένες  στα  Περιφερειακαέ  Μητρωέ α  (πωέ ην
Νομαρχιακαέ ),  προσκομιέζεται  βεβαιέωση  επαγγελματικηέ ς  διαγωγηέ ς  (η  οποιέα  ανανεωέ νεται  καέ θε  εέξι
μηέ νες), χορηγουέ μενη αποέ  τον πανελληέ νιο και νοέ μιμα αναγνωρισμεένο συέ νδεσμο Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.

(στ)   Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  87  

Για  την  περιέπτωση  του  αέ ρθρου  22.Α.9.  της  παρουέ σας  διακηέ ρυξης,  υπευέ θυνη  δηέ λωση  του
προσφεέροντος οέ τι δεν εέχει εκδοθειέ  σε βαέ ρος του αποέ φαση αποκλεισμουέ , συέ μφωνα με το αέ ρθρο 74
του ν. 4412/2016.
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23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφοραέ  την  καταλληλοέ τητα  για  την  αέ σκηση  της  επαγγελματικηέ ς  δραστηριοέ τητας,  οι
προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα υποβαέ λλουν βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.ΕΠ.
ηέ  στα  Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α88 στην  κατηγοριέα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και  στην  κατηγοριέα
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην κατηγοριέα ΠΡΑΣΙΝΟΥ σε ταέ ξεις αντιέστοιχες με την εκτιμωέ μενη
αξιέα της συέ μβασης (καταέ  τη συέ νταξη του Π/Υ του εέργου) για τα φυσικαέ  ηέ  νομικαέ  προέ σωπα.  

(β)  Οι  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  σε  λοιπαέ  κραέ τη  μεέλη  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης
προσκομιέζουν  τις  δηλωέ σεις  και  πιστοποιητικαέ  που  περιγραέ φονται  στο  Παραέ ρτημα  XI  του
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι σε κραέ τος μεέλος του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου
(Ε.Ο.Χ) ηέ  σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση
δημοέ σια  συέ μβαση καλυέ πτεται  αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεές  σημειωέ σεις  του
σχετικουέ  με  την  Ένωση  Προσαρτηέ ματος  I  της  ως  αέ νω  Συμφωνιέας,  ηέ  σε  τριέτες  χωέ ρες  που  δεν
εμπιέπτουν στην προηγουέ μενη  περιέπτωση και εέχουν συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την
Ένωση  σε  θεέματα  διαδικασιωέ ν  αναέ θεσης  δημοσιέων  συμβαέ σεων,   προσκομιέζουν  πιστοποιητικοέ
αντιέστοιχου  επαγγελματικουέ  ηέ  εμπορικουέ  μητρωέ ου.  Στην  περιέπτωση  που  χωέ ρα  δεν  τηρειέ  τεέτοιο
μητρωέ ο,  το εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ  να αντικαθιέσταται  αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ ,  στα
κραέ τη  -  μεέλη  ηέ  στις  χωέ ρες  οέ που  δεν  προβλεέπεται  εένορκη  βεβαιέωση,  αποέ  υπευέ θυνη  δηέ λωση  του
ενδιαφερομεένου ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς,  συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου
επαγγελματικουέ  ηέ  εμπορικουέ  οργανισμουέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι
εγκατεστημεένος  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  οέ τι  δεν  τηρειέται  τεέτοιο  μητρωέ ο  και  οέ τι  ασκειέ  τη
δραστηριοέ τητα του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικη επαέ ρκεια των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
 ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ  τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν

που περιεέχει 
 ειέτε, στην περιέπτωση που οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Γ δεν καλυέ πτονται αποέ  τη βεβαιέωση

εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται
στο  Μεέρος  Ι  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαέ  μεέσα  για  τα  κριτηέ ρια  επιλογηέ ς)  του
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016. 89

Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων
απαιτηέ σεων οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας του αέ ρθρου 22.Γ, ενωέ  για την αποέ δειξη
των λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα
που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναέ λογα με την τιθεέμενη
στο αέ ρθρο 22.Γ απαιέτηση.

Ειδικαέ ,  για  την  αποέ δειξη  της  απαιέτησης  της  μη  υπεέρβασης  των ανωέ τατων  επιτρεπτωέ ν  οριέων
ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων:

 με την υποβοληέ  ενημεροέ τητας πτυχιέου εν ισχυέ ει ηέ
 με την υποβοληέ  υπευέ θυνης δηέ λωσης του προσωρινουέ  αναδοέχου, συνοδευοέ μενης αποέ

πιένακα  οέ λων  των  υποέ  εκτεέλεση  εέργων  (ειέτε  ως  μεμονωμεένος  αναέ δοχος  ειέτε  στο
πλαιέσιο κοινοπραξιέας ηέ  υπεργολαβιέας) και αναφοραέ  για το ανεκτεέλεστο υποέ λοιπο
αναέ  εέργο και το συνολικοέ  ανεκτεέλεστο,  για τις εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  που δεν
διαθεέτουν ενημεροέ τητα πτυχιέου καταέ  τις κειέμενες διαταέ ξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε επίσημους  καταλόγους ηέ
διαθεέτουν πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται  με  τα ευρωπαιϋκαέ
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προέ τυπα  πιστοποιέησης,  καταέ  την  εέννοια  του  Παραρτηέ ματος  VII  του  Προσαρτηέ ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουέ ν να προσκομιέζουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς, εκδιδοέ μενο
αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης,
καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9 του παροέ ντος αέ ρθρου .
(γ)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που  δεν  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επιέσημους  καταλοέγους  ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  καταέ  τα  ανωτεέρω,  υποβαέ λλουν  ως
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι  του
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
 ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ  τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν

που περιεέχει 
 ειέτε, στην περιέπτωση που οι  απαιτηέ σεις  του αέ ρθρου 22.Δ δεν καλυέ πτονται  αποέ  τη

βεβαιέωση εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα
που προβλεέπονται  στο  Μεέρος  ΙΙ  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαέ  μεέσα  για  τα
κριτηέ ρια επιλογηέ ς) του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016  90 αναέ λογα με την τιθεέμενη
στο αέ ρθρο 22.Δ απαιέτηση.

Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων
απαιτηέ σεων τεχνικηέ ς και επαγγελματικηέ ς ικανοέ τητας του αέ ρθρου 22.Δ, ενωέ  για την αποέ δειξη των
λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα  που
προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  που  συμμορφωέ νονται  με  τα
ευρωπαιϋκαέ  προέ τυπα πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουέ ν  να  προσκομιέζουν  στις  αναθεέτουσες  αρχεές  πιστοποιητικοέ
εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο
οργανισμοέ  πιστοποιέησης, καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9
του παροέ ντος αέ ρθρου .

(γ)  Οι αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που δεν ειέναι εγγεγραμμεένοι  σε επιέσημους καταλοέ γους ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  καταέ  τα  ανωτεέρω,  υποβαέ λλουν ως
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε91

Πιστοποιητικαέ  για α)συέ στημα διαχειέρισης ποιοέ τητας ανταποκρινοέ μενο στις απαιτηέ σεις του ISO 9001,
και  β)συέ στημα  συέ στημα  περιβαλλοντικηέ ς  διαχειέρισης  ανταποκρινοέ μενο  στις  απαιτηέ σεις  του  ISO
14001,  ηέ  ισοδυναέ μων  αυτωέ ν  με  πεδιέο  εφαρμογηέ ς  την  κατασκευηέ  εέργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιέπτωση  νομικουέ  προσωέ που,  υποβαέ λλονται  ηλεκτρονικαέ ,  στον  φαέ κελο  “Δικαιολογητικαέ
Προσωρινουέ  Αναδοέχου,  τα νομιμοποιητικαέ  εέγγραφα αποέ  τα οποιέα προκυέ πτει η εξουσιέα υπογραφηέ ς
του νομιέμου εκπροσωέ που.
Εαέ ν ο προσφεέρων ειέναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συέ στασης,
2. Αντιέγραφο του ισχυέ οντος καταστατικουέ  με το ΦΕΚ στο οποιέο εέχουν δημοσιευτειέ  οέ λες οι
μεέχρι  σηέ μερα  τροποποιηέ σεις  αυτουέ  ηέ  επικυρωμεένο  αντιέγραφο  κωδικοποιημεένου
καταστατικουέ  (εφοέ σον υπαέ ρχει)
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3. ΦΕΚ στο οποιέο εέχει δημοσιευτειέ το πρακτικοέ  ΔΣ εκπροσωέ πησης του νομικουέ  προσωέ που,
4. Πρακτικοέ  Δ.Σ περιέ  εέγκρισης συμμετοχηέ ς στο διαγωνισμοέ , στο οποιέο μπορειέ να περιεέχεται
και  εξουσιοδοέ τηση  (εφοέ σον  αυτοέ  προβλεέπεται  αποέ  το  καταστατικοέ  του  υποψηφιέου
αναδοέχου) για υπογραφηέ  και υποβοληέ  προσφοραέ ς σε περιέπτωση που δεν υπογραέ φει ο ιέδιος
ο νοέ μιμος εκπροέ σωπος του φορεέα την προσφοραέ  και τα λοιπαέ  απαιτουέ μενα εέγγραφα του
διαγωνισμουέ  και οριέζεται συγκεκριμεένο αέ τομο, 
5.  Πιστοποιητικοέ  αρμοέ διας  δικαστικηέ ς  ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς  περιέ  τροποποιηέ σεων  του
καταστατικουέ  / μη λυέ σης της εταιρειέας, το οποιέο πρεέπει να εέχει εκδοθειέ  το πολυέ  τρειές (3)
μηέ νες πριν αποέ  την ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν.

Εαέ ν ο προσφεέρων ειέναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιέγραφο του καταστατικουέ , με οέ λα τα μεέχρι σηέ μερα τροποποιητικαέ , ηέ  φωτοαντιέγραφο
επικυρωμεένου, αποέ  δικηγοέ ρο, κωδικοποιημεένου καταστατικουέ , εφοέ σον υπαέ ρχει.
2.  Πιστοποιητικαέ  αρμοέ διας δικαστικηέ ς  ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς  περιέ  των τροποποιηέ σεων του
καταστατικουέ .
Σε  περιέπτωση  εγκαταέ στασης  τους  στην  αλλοδαπηέ ,  τα  δικαιολογητικαέ  συέ στασηέ ς  τους
εκδιέδονται με βαέ ση την ισχυέ ουσα νομοθεσιέα της χωέ ρας που ειέναι εγκατεστημεένα, αποέ  την
οποιέα και εκδιέδεται το σχετικοέ  πιστοποιητικοέ .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επιέσημους  καταλοέ γους  ηέ  διαθεέτουν
πιστοποιέηση αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται με τα ευρωπαιϋκαέ  προέ τυπα
πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουέ ν να  υποβαέ λλουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την
αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης.
Στα πιστοποιητικαέ  αυταέ  αναφεέρονται τα δικαιολογητικαέ  βαέ σει των οποιέων εέγινε η εγγραφηέ  των
εν λοέ γω οικονομικωέ ν φορεέων στον επιέσημο καταέ λογο ηέ  η πιστοποιέηση και η καταέ ταξη στον εν
λοέ γω καταέ λογο.
Η πιστοποιουέ μενη εγγραφηέ  στους επιέσημους καταλοέ γους αποέ  τους αρμοέ διους οργανισμουέ ς ηέ  το
πιστοποιητικοέ ,  που  εκδιέδεται  αποέ  τον  οργανισμοέ  πιστοποιέησης,  συνισταέ  τεκμηέ ριο
καταλληλοέ τητας οέ σον αφοραέ  τις απαιτηέ σεις ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς, τις οποιέες καλυέ πτει ο επιέσημος
καταέ λογος ηέ  το πιστοποιητικοέ .
Οι οικονομικοιέ  φορειές  που ειέναι εγγεγραμμεένοι  σε επιέσημους καταλοέ γους απαλλαέ σσονται αποέ
την υποχρεέωση υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν που αναφεέρονται στο πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς
τους. 
(β)  Οι  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοέ σον  υποβαέ λλουν
«Ενημεροέ τητα  Πτυχιέου» εν  ισχυέ ,  απαλλαέ σσονται  αποέ  την  υποχρεέωση  υποβοληέ ς  των
δικαιολογητικωέ ν 92:
-  αποέ σπασμα  ποινικουέ  μητρωέ ου  του  αέ ρθρου  23.3.(α)  της  παρουέ σας  για  τον  Προέ εδρο  και
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης.  Για τα λοιπαέ  μεέλη του Δ.Σ της εταιρειέας, θα
πρεέπει να υποβληθειέ  αυτοτελωέ ς αποέ σπασμα ποινικουέ  μητρωέ ου, καθοέ σον τα προέ σωπα αυταέ  δεν
καλυέ πτονται αποέ  την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου. 
- φορολογικηέ  και ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα του αέ ρθρου 23.3.(β) της παρουέ σας. 93

- τα πιστοποιητικαέ  αποέ  το αρμοέ διο Πρωτοδικειέο και το ΓΕΜΗ του αέ ρθρου 23.3.(γ) της παρουέ σας
υποέ  την προυϋ ποέ θεση οέ μως οέ τι καλυέ πτονται πληέ ρως (οέ λες οι προβλεποέ μενες περιπτωέ σεις) αποέ
την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου.
- το πιστοποιητικοέ  αποέ  το αρμοέ διο επιμελητηέ ριο οέ σον αφοραέ  το λοέ γο αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου
22. Α.4. (θ).94

-  το  πιστοποιητικοέ  της  αρμοέ διας  αρχηέ ς  για  την  ονομαστικοποιέηση  των  μετοχωέ ν  του  αέ ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικαέ  εέγγραφα νομιμοποιέησης  της εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης.

Σε περιέπτωση που καέ ποιο αποέ  τα ανωτεέρω δικαιολογητικαέ  εέχει ληέ ξει, προσκομιέζεται το σχετικοέ
δικαιολογητικοέ  εν ισχυέ . Εφοέ σον στην Ενημεροέ τητα Πτυχιέου δεν αναφεέρεται ρηταέ  οέ τι τα στελεέχη
του πτυχιέου του προσφεέροντα ειέναι ασφαλιστικωέ ς ενηέ μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεέρων
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προσκομιέζει  επιπλεέον  της  Ενημεροέ τητας  Πτυχιέου,  ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα  για  τα  στελεέχη
αυταέ . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περιέπτωση που οικονομικοέ ς φορεέας επιθυμειέ  να στηριχθειέ  στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων,
η  αποέ δειξη  οέ τι  θα  εέχει  στη  διαέ θεσηέ  του  τους  αναγκαιέους  ποέ ρους,  γιένεται  με  την  υποβοληέ
σχετικουέ  συμφωνητικουέ  των φορεέων αυτωέ ν για τον σκοποέ  αυτοέ .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  προσφοραέ  των  διαγωνιζομεένων  περιλαμβαέ νει  τους  ακοέ λουθους  ηλεκτρονικουέ ς
υποφακεέλους:
(α) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς».
(β) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Τεχνικηέ  Προσφοραέ ».
(γ) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Οικονομικηέ  Προσφοραέ ».
συέ μφωνα με τα κατωτεέρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» πρεέπει, επιέ  ποινηέ  αποκλεισμουέ ,
να περιεέχει95 τα ακοέ λουθα:
 - α) το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς, του αέ ρθρου 15 της παρουέ σας.

24.3  Ο  ηλεκτρονικοέ ς  υποφαέ κελος  “Τεχνικηέ  Προσφοραέ ”  περιλαμβαέ νει96 τα  τεχνικαέ  στοιχειέα  της
προσφοραέ ς του οικονομικουέ  φορεέα, βαέ σει των οποιέων θα αξιολογηθειέ  η τεχνικηέ  προσφοραέ  καταέ  τα
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 14.2 της παρουέ σας.
Συγκεκριμεένα θα περιεέχει υπευέ θυνη δηέ λωση του προσφεέροντος στην οποιέα θα δηλωέ νεται οέ τι:
Ο επιέ πλεέον χροέ νος εγγυέ ησης, πεέραν του 15/μηέ νου που οριέζεται στο αέ ρθρο 171 του Ν4412/16, καταέ
τον  οποιέο  ο  αναέ δοχος  θα φεέρει  τον κιένδυνο του εέργου και  θα υποχρεουέ ται  στη  συντηέ ρηση  του,
συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 157 και 171 του Ν4412/16 και τα οέ σα ειδικοέ τερα οριέζονται στα λοιπαέ  τευέ χη
δημοπραέ τησης  και  μεταέ  την  παέ ροδο  του  οποιέου  θα  ενεργηθειέ  η  οριστικηέ  παραλαβηέ  του  εέργου
συέ μφωνα με το αέ ρθρο 172 του Ν.4412/16, ειέναι ....................... εξαέ μηνα.

Ο  αριθμοέ ς  των  εξαμηέ νων,    επί  ποινή  αποκλεισμού  ,  θα  ειέναι  ακεέραιος  και  θα  αναγραέ φεται  στη  
δηέ λωση ολογραέ φως και αριθμητικαέ .

24.4 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Οικονομικηέ  Προσφοραέ » περιεέχει το ψηφιακαέ  υπογεγραμμεένο
αρχειέο pdf, το οποιέο παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα, αφουέ  συμπληρωθουέ ν καταλληέ λως οι σχετικεές
φοέ ρμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας αναφεέρει στην προσφοραέ  του το τμηέ μα της συέ μβασης που
προτιέθεται να αναθεέσει υποέ  μορφηέ  υπεργολαβιέας σε τριέτους,  καθωέ ς και τους υπεργολαέ βους που
προτειένει.
25.2. Η τηέ ρηση των υποχρεωέ σεων της παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποέ  υπεργολαέ βους δεν
αιέρει την ευθυέ νη του κυριέου αναδοέχου.
25.3. .................................................................... 97

25.4 Η αναθεέτουσα αρχηέ :
α)  επαληθευέ ει υποχρεωτικαέ  τη συνδρομηέ  των λοέγων αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας
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για τους υπεργολαέ βους και οέ τι διαθεέτουν τα αντιέστοιχα προσοέ ντα για την εκτεέλεση του εέργου που
αναλαμβαέ νουν συέ μφωνα με το αέ ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης
Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειέ  υποχρεωτικαέ  αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα να αντικαταστηέ σει εέναν υπεργολαέ βο, οέ ταν αποέ
την ως αέ νω επαληέ θευση προκυέ πτει οέ τι συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  του και οέ τι δεν καλυέ πτει τα
αντιέστοιχα προσοέ ντα για την εκτεέλεση του εέργου που αναλαμβαέ νει συέ μφωνα με το αέ ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εέγκριση  κατασκευηέ ς  του  δημοπρατουέ μενου  εέργου,  αποφασιέστηκε  με  τις  υπ’αριθμ.
127/2014/ΑΔΑ:ΒΙΗΤΩ62-Χ0Χ,  372/2016/ΑΔΑ:Ω7ΘΡΩ62-Ι7Ο,  394/2017/ΑΔΑ:6ΒΕΛΩ62-
ΞΚΛ και  71/2018/ΑΔΑ:6Ν5ΛΩ62-Τ3Κ αποφαέ σεις Δ.Σ.

26.2  Ο  Κυέ ριος  του  Έργου  μπορειέ  να  εγκαταστηέ σει  για  το  εέργο  αυτοέ  Τεχνικοέ  Συέ μβουλ ο. Ο
Αναέ δοχος  του  εέργου,  εέχει  την  υποχρεέωση  να  διευκολυέ νει  τις  δραστηριοέ τητες  του  Τεχνικουέ
Συμβουέ λου, που πηγαέ ζουν αποέ  τη συμβατικηέ  σχεέση της Υπηρεσιέας με αυτοέ ν.
26.3........................................................................................... 98

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 61/2019 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω36ΕΩ62-ΠΨΕ )
Αγ.Ανάργυροι, 19-03-2019

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1 Συμπληρωέ νονται τα στοιχειέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς.  Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτοντες φορειές
δυέ νανται  να  χρησιμοποιουέ ν  το  παροέ ν  τευέ χος  διακηέ ρυξης  για  τις  συμβαέ σεις  που  αναθεέτουν
συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του Βιβλιέου ΙΙ του ν. 4412/2016.

2 Αναγραέ φεται ο κωδικοέ ς ταυτοποιέησης της διατιθεέμενης πιέστωσης (π.χ. κωδικοέ ς εναέ ριθμου εέργου
στο  ΠΔΕ  ηέ  κωδικοέ ς  πιέστωσης  του  τακτικουέ  προυϋ πολογισμουέ  του  φορεέα  υλοποιέησης).  Σε
περιέπτωση συγχρηματοδοτουέ μενων εέργων αποέ  ποέ ρους της Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης,  αναγραέ φεται
και ο τιέτλος του Επιχειρησιακουέ  Προγραέ μματος του ΕΣΠΑ ηέ  αέ λλου συγχρηματοδοτουέ μενου αποέ
ποέ ρους ΕΕ προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου ειέναι ενταγμεένο το δημοπρατουέ μενο εέργο.

3 Συμπληρωέ νεται η επωνυμιέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς.
4      Mεέσω της λειτουργικοέ τητας ''Επικοινωνιέα'' του υποσυστηέ ματος
5  Πρβ.  αέ ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηέ ρυξη  συέ μβασης  περιλαμβαέ νει  κατ'  ελαέ χιστον  τις

πληροφοριέες που προβλεέπονται στο Μεέρος Γ΄ του Παραρτηέ ματος V του Προσαρτηέ ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι, μεέχρι την εέκδοση τυποποιημεένου εντυέ που προκηέ ρυξης συέ μβασης
για συμβαέ σεις καέ τω των οριέων, οι αναθεέτουσες αρχεές, μπορουέ ν να χρησιμοποιουέ ν το αντιέστοιχο
τυποποιημεένο  εέντυπο  “Προκηέ ρυξη  Συέ μβασης”,  αντλωέ ντας  το  αποέ  τη  διαδρομηέ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωέ νονταέ ς  το
αναλοέγως.

6 Η περιέπτωση ι) συμπληρωέ νεται και περιλαμβαέ νεται στη Διακηέ ρυξη, εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ
προβλεέπει υποδειέγματα εγγραέ φων προς υποβοληέ  αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές, π.χ εγγυητικωέ ν
επιστολωέ ν.

7 Συμπληρωέ νονται τυχοέ ν αέ λλα εέγγραφα συέ μβασης ηέ  τευέ χη που η αναθεέτουσα αρχηέ  κριένει αναγκαιέα
με σκοποέ  να περιγραέ ψει ηέ  να προσδιοριέσει στοιχειέα της συέ μβασης ηέ  της διαδικασιέας συέ ναψης.

8 Όταν ειέναι αδυέ νατο να παρασχεθειέ  ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση
σε  ορισμεένα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  μπορειέ  να  περιληφθειέ  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης
προέ βλεψη  οέ τι  τα  σχετικαέ  εέγγραφα  της  συέ μβασης  θα  διατεθουέ ν  με  μεέσα  αέ λλα  πλην  των
ηλεκτρονικωέ ν  (οέ πως  το  ταχυδρομειέο  ηέ  αέ λλο  καταέ λληλο  μεέσο  ηέ  συνδυασμοέ ς  ταχυδρομικωέ ν  ηέ
αέ λλων  καταλληέ λων  μεέσων  και  ηλεκτρονικωέ ν  μεέσων).  Στην  περιέπτωση  αυτηέ   προτειένεται  η
ακοέ λουθη  διατυέ πωση:  «Τα  ακοέ λουθα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  ...........................  διατιέθενται  αποέ
………………………….,  οδοέ ς  …………………,  πληροφοριέες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφεροέ μενοι μπορουέ ν ακοέ μα, να λαέ βουν γνωέ ση των παρακαέ τω εγγραέ φων της συέ μβασης ……,
στα γραφειέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς καταέ  τις εργαέ σιμες ημεέρες και ωέ ρες.»

9 Όταν δεν μπορειέ  να προσφερθειέ  ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση σε
ορισμεένα εέγγραφα της συέ μβασης, διοέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ  προτιέθεται να εφαρμοέ σει την παρ. 2
του  αέ ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφεέρονται,  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης,  τα  μεέτρα
προστασιέας  του  εμπιστευτικουέ  χαρακτηέ ρα  των  πληροφοριωέ ν,  τα  οποιέα  απαιτουέ νται,  και  τον
τροέ πο  με  τον  οποιέο  ειέναι  δυνατηέ  η  προέ σβαση  στα  σχετικαέ  εέγγραφα.   Ενδεικτικαέ ,  λ.χ.,  η
αναθεέτουσα  αρχηέ  θα  μπορουέ σε  να  αναφεέρει  οέ τι:  “Ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  αναλαμβαέ νει  την
υποχρεέωση να τηρηέ σει εμπιστευτικαέ  και να μη γνωστοποιηέ σει σε τριέτους (συμπεριλαμβανομεένων
των  εκπροσωέ πων  του  ελληνικουέ  και  διεθνουέ ς  Τυέ που),  χωριές  την  προηγουέ μενη  εέγγραφη
συγκαταέ θεση της Αναθεέτουσας Αρχηέ ς, τα ανωτεέρω εέγγραφα ηέ  πληροφοριέες που προκυέ πτουν αποέ
αυταέ . Οι οικονομικοιέ φορειές διασφαλιέζουν την τηέ ρηση των απαιτηέ σεων αυτωέ ν αποέ  το προσωπικοέ
τους,  τους  υπεργολαέ βους  τους  και  καέ θε  αέ λλο  τριέτο  προέ σωπο  που  χρησιμοποιουέ ν  καταέ  την
αναέ θεση ηέ  εκτεέλεση της συέ μβασης. Για τον σκοποέ  αυτοέ , καταέ  την παραλαβηέ  των εγγραέ φων της
συέ μβασης, υποβαέ λλει υπευέ θυνη δηέ λωση του ν. 1599/1986 με την οποιέα δηλωέ νει τα ανωτεέρω”.

10  Συμπληρωέ νεται αποέ  την Αναθεέτουσα Αρχηέ  με σαφηέ νεια συγκεκριμεένη ημερομηνιέα ( “εγκαιέρως,
ηέ τοι ως την... ), προς αποφυγηέ  οιασδηέ ποτε συέ γχυσης και αμφιβολιέας.

11   Συμπληρωέ νεται η τεέταρτη ημεέρα πριν αποέ  τη ληέ ξη της προθεσμιέας του αέ ρθρου 14 της 
παρουέ σας.Σε περιέπτωση που η ημεέρα αυτηέ  ειέναι αργιέα, τιέθεται η προηγουέ μενη αυτηέ ς εργαέ σιμη 
ημεέρα. Πρβλ και αέ ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

12  Πρβλ. αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
13   Σε περιέπτωση εφαρμογηέ ς της διαδικασιέας του αέ ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευέ θερη συμπληέ ρωση τιμολογιέου”, οι αναθεέτουσες αρχεές περιλαμβαέ νουν στην εν 
λοέγω περιέπτωση  (στ) αναφοραέ  για την υποβοληέ  του σχετικουέ  τιμολογιέου.

14  Η εν λοέγω προθεσμιέα καθοριέζεται στα εέγγραφα της συέ μβασης και δεν μπορειέ να ειέναι μικροέ τερη
των δεέκα (10) ουέ τε μεγαλυέ τερη των ειέκοσι (20) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της προέ σκλησης
υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου.

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


15 Πρβλ. αέ ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

16 Με την επιφυέ λαξη των παρ. 7 και 8 του αέ ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( ληέ ψη επανορθωτικωέ ν
μεέσων ).

17  Η φραέ ση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιέθεται στη διακηέ ρυξη μοέ νο
στις περιπτωέ σεις εκειένες, στις οποιέες προβλεέπεται υποχρεέωση προσυμβατικουέ  ελεέγχου, συέ μφωνα
με τα αέ ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αέ λλως διαγραέ φεται.
18 Επισημαιένεται  οέ τι  τα  δικαιολογητικαέ  του  αέ ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαέ λλονται
επικαιροποιημεένα αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο, εέπειτα αποέ  σχετικηέ  προέ σκληση της αναθεέτουσας
αρχηέ ς,  μόνο στην  περιέπτωση  του  προσυμβατικουέ  ελεέγχου  ηέ  της  αέ σκησης  προδικαστικηέ ς
προσφυγηέ ς και ενδιέκων μεέσων καταέ  της αποέ φασης κατακυέ ρωσης (πρβ. αέ ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε αποέ  την περ. 26 του  αέ ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171). 

19 Η αποέ φαση κατακυέ ρωσης κοινοποιειέται στον προσωρινοέ  αναέ δοχο: 1) στην περιέπτωση υποβοληέ ς
επικαιροποιημεένων δικαιολογητικωέ ν, μεταέ  τον εέλεγχο αυτωέ ν καταέ  το αέ ρθρο 4.2 ε' πρωέ το εδαέ φιο,
και 2) στην περιέπτωση που δεν απαιτειέται η υποβοληέ  αυτωέ ν, μεταέ  την ολοκληέ ρωση του ελεέγχου
των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 4.2 α' εέως δ' της
παρουέ σας και την αέ πρακτη παέ ροδο της προθεσμιέας αέ σκησης προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς.

20 Πρβλ. παρ. 7 του αέ ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αέ ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
21  Πρβλ. αέ ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
22  Πρβλ. αέ ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
23  Πρβλ. αέ ρθρο 372 παρ. 1 εέως 3 του ν. 4412/2016.
24  Πρβλ.  αέ ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιέηθηκε με το αέ ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
25 Τιέθεται  μοέ νο  εφοέ σον  προέ κειται  για  συγχρηματοδοτουέ μενο  εέργο  αποέ  ποέ ρους  της  Ευρωπαιϋκηέ ς

Ένωσης.
26 Τιέθεται μοέ νο εφοέ σον επιλεγειέ η διενεέργεια κληέ ρωσης για τη συγκροέ τηση συλλογικωέ ν οργαέ νων.
27 Αποέ  1-1-2017 τιέθεται σε ισχυέ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιέο με το αέ ρθρο 13 καταργειέ  το π.δ

113/2010.
28 Τιέθεται μοέ νο οέ ταν εκ του συμβατικουέ  ποσουέ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριές ΦΠΑ), προκυέ πτει υποχρεέωση

ονομαστικοποπιέησης των μετοχωέ ν των Α.Ε.
29 Νοέ μοι, ΠΔ και υπουργικεές αποφαέ σεις που εκδιέδονται μεταέ  την εέναρξη της διαδικασιέας συέ ναψης

της  συέ μβασης  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελουέ ν  μεέρος  του
εφαρμοστεέου θεσμικουέ  πλαισιέου της.

30 Όταν  προέ κειται  για  συγχρηματοδοτουέ μενο  αποέ  την  Ε.Ε.  εέργο,  τουέ το  να  αναγραέ φεται  στη
Διακηέ ρυξη  και  ειδικοέ τερα  να  αναγραέ φεται  ο  τιέτλος  της  Πραέ ξης  και  του  Επιχειρησιακουέ
Προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου ειέναι ενταγμεένο το δημοπρατουέ μενο εέργο, καθωέ ς και τα
ποσοσταέ  συγχρηματοδοέ τησης της δαπαέ νης του εέργου αποέ  εθνικουέ ς και ενωσιακουέ ς ποέ ρους (με
αναφοραέ  στο  διαρθρωτικοέ  ταμειέο).  Επιέσης,  η  σχετικηέ  συμπληέ ρωση  ακολουθειέ  τη  διακριτηέ
ορολογιέα Συλλογικεές Αποφαέ σεις ( ΣΑ ) εέργων  ηέ  ΚΑΕ, αναέ λογα την πηγηέ  χρηματοδοέ τησης (ΠΔΕ ηέ
Τακτικοέ ς προυϋ πολογισμοέ ς). Για το ζηέ τημα της  αναέ ληψης δαπανωέ ν δημοσιέων επενδυέ σεων,  βλ. και
αέ ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

31 Οι κρατηέ σεις προσαρμοέ ζονται αναέ λογα με τον φορεέα εκτεέλεσης του εέργου.
32  Ή/και η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , καταέ  περιέπτωση (πρβλ. αέ ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
33   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μενη υποσημειέωση.
34  Συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναέ ληψη υποχρεωέ σεων αποέ  τους διαταέ κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυέ ξεις, οι αποφαέ σεις αναέ θεσης και οι συμβαέ σεις που συναέ πτονται για λογαριασμοέ
των  φορεέων  Γενικηέ ς  Κυβεέρνησης  αναφεέρουν  απαραιέτητα  τον  αριθμοέ  και  τη  χρονολογιέα  της
αποέ φασης αναέ ληψης υποχρεέωσης, τον αριθμοέ  καταχωέ ρισηέ ς της στα λογιστικαέ  βιβλιέα του οικειέου
φορεέα, καθωέ ς και τον αριθμοέ  της αποέ φασης εέγκρισης της πολυετουέ ς αναέ ληψης σε περιέπτωση που
η δαπαέ νη εκτειένεται σε περισσοέ τερα του ενοέ ς οικονομικαέ  εέτη.". Επιέσης, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιέδιου π.δ : “Διακηρυέ ξεις, οέ που απαιτειέται, και αποφαέ σεις αναέ θεσης που εκδιέδονται
και συμβαέ σεις που συναέ πτονται αποέ  φορειές της Γενικηέ ς Κυβεέρνησης ειέναι αέ κυρες, εφοέ σον δεν εέχει



προηγηθειέ  αυτωέ ν  η  εέκδοση  της  αποέ φασης  αναέ ληψης  υποχρεέωσης  του  αέ ρθρου  2,  παρ.  2  του
παροέ ντος. "Πρβλ.  και  αέ ρθρο  5  του  ως  αέ νω  διαταέ γματος  “Αναέ ληψη  δαπανωέ ν  δημοσιέων
επενδυέ σεων”.

35  Σε περιέπτωση που περιλαμβαέ νονται τυχοέ ν δικαιωέ ματα προαιέρεσης, διαμορφωέ νεται αναλοέγως η 
εκτιμωέ μενη αξιέα της συέ μβασης (προυϋ πολογισμοέ ς δημοπραέ τησης) και το παροέ ν αέ ρθρο (πρβ. αέ ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

36 Το  ποσοέ  των  απροέ βλεπτων  δαπανωέ ν  επαναυϋ πολογιέζεται  καταέ  την  υπογραφηέ  της  συέ μβασης,
αναέ λογα με την προσφερθειέσα εέκπτωση, ωέ στε να διατηρειέται η εν λοέγω ποσοστιαιέα αναλογιέα του
9% επιέ  της  δαπαέ νης  εργασιωέ ν  με  ΓΕ&ΟΕ,  συέ μφωνα με  την  παραέ γραφο 3  του  αέ ρθρου  156 ν.
4412/2016. 

37 Πρβλ. αέ ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
38 Μπορειέ  η  εέναρξη της προθεσμιέας  να οριέζεται διαφορετικαέ ,   αν λοέγου χαέ ρη δεν προβλεέπεται η

αέ μεση εέναρξη των εργασιωέ ν (αέ ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
39 Με την επιφυέ λαξη της εποέ μενης υποσημειέωσης.
40  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορειέ  να επιτρεέπουν την υποβοληέ  εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν και στην

περιέπτωση αυτηέ  προσαρμοέ ζεται αντιστοιέχως το 13.4. ( πρβλ αέ ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
41  Το ποσοστοέ  της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς δεν μπορειέ να υπερβαιένει το 2% της εκτιμωέ μενης αξιέας της

συέ μβασης, χωριές το Φ.Π.Α., με αναέ λογη στρογγυλοποιέηση (αέ ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαέ φιο πρωέ το
του ν. 4412/2016).

42 Πρβ. αέ ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε  με την περ. 4 του αέ ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

43 Εφοέ σον συντρεέχει περιέπτωση, καταέ  το αέ ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποέ τε μνημονευέ ονται και οι
απαραιέτητες λεπτομεέρειες. 

44 Συμπληρωέ νεται αν προβλεέπεται ηέ  οέχι η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς.  Συέ μφωνα με την παραέ γραφο 10
εδ. α του αέ ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οέ πως προστεέθηκε με την παρ. 3 του αέ ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωέ σεις  συγχρηματοδοτουέ μενων  δημοέ σιων  εέργων  στις  διακηρυέ ξεις
υποχρεωτικαέ  περιλαμβαέ νεται  δυνατοέ τητα  χορηέ γησης  προκαταβοληέ ς.  Η  υποχρεέωση  αυτηέ
εξακολουθειέ  να ισχυέ ει και για τα προγραέ μματα της περιοέ δου 2014-2020 δυναέ μει της παρ. 15 του
αέ ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

45 Εφοέ σον  προβλεέπεται  προκαταβοληέ  συμπληρωέ νονται  οι  οέ ροι  για  την  εγγυητικηέ  επιστοληέ
προκαταβοληέ ς. Επισημαιένεται οέ τι η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης καλυέ πτει και την παροχηέ  ισοέ ποσης
προκαταβοληέ ς προς τον αναέ δοχο, χωριές να απαιτειέται η καταέ θεση εγγυέ ησης προκαταβοληέ ς. Στην
περιέπτωση  που  με  την  παρουέ σα  οριέζεται   μεγαλυέ τερο  υέ ψος  προκαταβοληέ ς  (πχ  15%),  αυτηέ
λαμβαέ νεται  με  την  καταέ θεση  αποέ  τον  αναέ δοχο  εγγυέ ησης  προκαταβοληέ ς  που  θα  καλυέ πτει  τη
διαφοραέ  μεταξυέ  του ποσουέ  της εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης και του ποσουέ  της καταβαλλοέ μενης
προκαταβοληέ ς (παρ. 1 δ αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

46  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να ζητουέ ν αποέ  τους προσφεέροντες να παραέ σχουν «Εγγυέ ηση καληέ ς
λειτουργιέας»  για  την  αποκαταέ σταση  των  ελαττωμαέ των  που  ανακυέ πτουν  ηέ  των  ζημιωέ ν  που
προκαλουέ νται  αποέ  δυσλειτουργιέα  των  εέργων  καταέ  την  περιέοδο  εγγυέ ησης  καληέ ς  λειτουργιέας,
εφοέ σον  προβλεέπεται  στα  εέγγραφα  της  συέ μβασης.  Το  υέ ψος  της  εγγυέ ησης  καληέ ς  λειτουργιέας
συμπληρωέ νεται  σε συγκεκριμεένο χρηματικοέ  ποσοέ .   Οι  εγγυητικεές  επιστολεές  καληέ ς  λειτουργιέας
περιλαμβαέ νουν  κατ’  ελαέ χιστον  τα  αναφεροέ μενα  στην  παραέ γραφο  15.2  της  παρουέ σας  και
επιπροέ σθετα, τον αριθμοέ  και τον τιέτλο της σχετικηέ ς συέ μβασης.

47 Τα γραμμαέ τια συέ στασης χρηματικηέ ς παρακαταθηέ κης του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων,
για  την  παροχηέ  εγγυηέ σεων  συμμετοχηέ ς  και  καληέ ς  εκτεέλεσης  (εγγυοδοτικηέ  παρακαταθηέ κη)
συστηέ νονται συέ μφωνα με την ειδικηέ  νομοθεσιέα που  διεέπει αυτοέ  και ειδικοέ τερα βαέ σει του αέ ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριέου  1926/3  Ιανουαριέου  1927  (“Περιέ  συσταέ σεως  και  αποδοέ σεως
παρακαταθηκωέ ν και καταθεέσεων παραέ  τω Ταμειέω Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εέγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

48 Πρβλ.  και  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουέ σας,  ως  προς  τις  εγγυηέ σεις
συμμετοχηέ ς.

49  Η  προθεσμιέα  παραλαβηέ ς  των  προσφορωέ ν  καθοριέζεται  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

50 Προτειένεται οι αναθεέτουσες αρχεές να οριέζουν την ημερομηνιέα ηλεκτρονικηέ ς αποσφραέ γισης των
προσφορωέ ν  μεταέ  την  παρεέλευση  τριωέ ν  εργασιέμων  ημερωέ ν  αποέ  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
υποβοληέ ς  των  προσφορωέ ν,  προκειμεένου  να  εέχει  προσκομιστειέ  αποέ  τους  συμμετεέχοντες  και  η



πρωτοέ τυπη  εγγυέ ηση  συμμετοχηέ ς,  συέ μφωνα  με  τα  προβλεποέ μενα  στο  αέ ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουέ σας.

51 Οριέζεται ο χροέ νος αποέ  την Αναθεέτουσα Αρχηέ  κατ΄ εκτιέμηση των ιδιαιτεροτηέ των της διαδικασιέας.
Για τον καθορισμοέ  του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

52  Πρβ. υποσημειέωση για προκηέ ρυξη συέ μβασης στο αέ ρθρο 2.1 της παρουέ σας.
53 Συέ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αέ ρθρου 377 καθωέ ς και τις παρ. 11 και 12

αέ ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειέ  η υποχρεέωση δημοσιέευσης προκηέ ρυξης συέ μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αέ ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεέχρι την  31/12/2017 σε δυέ ο ημερηέ σιες εφημεριέδες και
στον περιφερειακοέ  και τοπικοέ  τυέ πο μεέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοέ τητα Δ της εγκυκλιέου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

54 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές δεν μπορουέ ν να καλουέ ν
συγκεκριμεένες ταέ ξεις/ πτυχιέα του ΜΕΕΠ. 

55  Κατ’  αντιστοιχιέα  με  τα  ουσιωέ δη  χαρακτηριστικαέ  του  εέργου  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  11  της
παρουέ σας (αναφεέρεται η κατηγοριέα ηέ  οι κατηγοριέες στις οποιέες εμπιέπτει το εέργο συέ μφωνα με το
αέ ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοέ τερους οέ ρους του αέ ρθρου 76 ν. 4412/2016).

56  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αέ ρθρου 91 ν. 4412/2016.
57 Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές πρεέπει να προσαρμοέ ζουν το σχετικοέ  πεδιέο
του  Μεέρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοέ τερα,  αντιέ  της  αναφοραέ ς  σε  “τελεσιέδικη  καταδικαστικηέ
αποέ φαση”,  δεδομεένης  της  ως  αέ νω  νομοθετικηέ ς  μεταβοληέ ς,  να  θεέτουν  τη  φραέ ση  “αμεταέ κλητη
καταδικαστικηέ  αποέ φαση”, η δε σχετικηέ  δηέ λωση του οικονομικουέ  φορεέα στο ΤΕΥΔ αφοραέ  μοέ νο σε
αμεταέ κλητες καταδικαστικεές αποφαέ σεις.

58 Πρβλ.  αέ ρθρο 73 παρ.  1 τελευταιέα  δυέ ο  εδαέ φια του ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιηέ θηκαν με το
αέ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59 Πρβ. αέ ρθρο 73 παρ. 2 περιέπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιέα προστεέθηκε με το αέ ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

60  Επισημαιένεται  οέ τι  η  εν  λοέγω  προέ βλεψη  για  παρεέκκλιση  αποέ  τον  υποχρεωτικοέ  αποκλεισμοέ
αποτελειέ  δυνατοέ τητα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιέπτωση που δεν επιθυμειέ να προβλεέψει τη σχετικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθεέτουσα αρχηέ  διαγραέ φει
την  παραέ γραφο αυτηέ .

61 Επισημαιένεται  οέ τι   η  εν  λοέγω  προέ βλεψη  για  παρεέκκλιση  αποέ  τον  υποχρεωτικοέ  αποκλεισμοέ
αποτελειέ  δυνατοέ τητα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιέπτωση που δεν επιθυμειέ να προβλεέψει τη σχετικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθεέτουσα αρχηέ  διαγραέ φει
την παραέ γραφο  αυτηέ .

62  Οι λοέγοι της παραγραέ φου 22.Α.4.  αποτελουέ ν  δυνητικουέ ς  λοέγους αποκλεισμουέ  συέ μφωνα με το
αέ ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταέ  συνεέπεια,  η αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται  να επιλεέξει  εέναν,
περισσοέ τερους, οέ λους ηέ  ενδεχομεένως και κανεέναν αποέ  τους λοέγους αποκλεισμουέ  συνεκτιμωέ ντας
τα  ιδιαιέτερα  χαρακτηριστικαέ  της  υποέ  αναέ θεση  συέ μβασης  (εκτιμωέ μενη  αξιέα  αυτηέ ς,  ειδικεές
περισταέ σεις κλπ), με σχετικηέ  προέ βλεψη στο παροέ ν σημειέο της διακηέ ρυξης. 

63  Σημειωέ νεται  οέ τι  ο  ανωτεέρω  εθνικοέ ς  λοέγος  αποκλεισμουέ  τιέθεται  στη  διακηέ ρυξη  μοέ νο  για
συμβαέ σεις εέργων προυϋ πολογισμουέ  εκτιμωέ μενης αξιέας ανωέ τερης του 1.000.000,00 ευρωέ   και στην
περιέπτωση αυτηέ  συμπληρωέ νεται στο Μεέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

64  Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιέα προστεέθηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

65  Υπενθυμιέζεται οέ τι  αναφοραέ  στην παραέ γραφο 22.Α.4 θα γιένει μοέ νο στην περιέπτωση που η 
Αναθεέτουσα Αρχηέ  επιλεέξει καέ ποιον αποέ  τους δυνητικουέ ς λοέγους αποκλεισμουέ .

66  Επισημαιένεται οέ τι οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς, πλην της καταλληλοέ τητας για την αέ σκηση
επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοέ  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειέναι προαιρετικαέ  για την αναθεέτουσα αρχηέ  και πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογα με το
αντικειέμενο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καέ θε περιέπτωση, πρεέπει να
διαμορφωέ νονται  καταέ  τροέ πο,  ωέ στε  να  μην  περιοριέζεται  δυσαναέ λογα  η  συμμετοχηέ  των
ενδιαφεροέ μενων οικονομικωέ ν φορεέων στους διαγωνισμουέ ς. Καταέ  το σταέ διο του προσδιορισμουέ
των  κριτηριέων  καταλληλοέ τητας  των  υποψηφιέων,  ειέναι  αναγκαιέο  να  τηρουέ νται  αποέ  τις
αναθεέτουσες  αρχεές,  οι  θεμελιωέ δεις  ενωσιακεές  αρχεές,  ιδιέως  η  αρχηέ  της  ιέσης  μεταχειέρισης  των
συμμετεχοέ ντων, της αποφυγηέ ς των διακριέσεων, της διαφαέ νειας και της αναέ πτυξης του ελευέ θερου



ανταγωνισμουέ .  Τα  κριτηέ ρια  επιλογηέ ς  του αέ ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταέ ζονται  καταέ  τη  διαδικασιέα
ελεέγχου της καταλληλοέ τητας του προσφεέροντος να εκτελεέσει τη συέ μβαση (κριτηέ ρια “on/off”). 

67  Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές δεν μπορουέ ν να καλουέ ν συγκεκριμεένες ταέ ξεις/ πτυχιέα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οέ πως ισχυέ ουν δυναέ μει του αέ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εέως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοέ  με το αέ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αέ ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οέ πως αντικατασταέ θηκε με το αέ ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

68  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να επιβαέ λλουν απαιτηέ σεις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ
φορειές διαθεέτουν την αναγκαιέα οικονομικηέ  και χρηματοδοτικηέ  ικανοέ τητα για την εκτεέλεση της
συέ μβασης. Όλες οι απαιτηέ σεις πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της
συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιέο εδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοέγω
απαιτηέ σεις καθοριέζονται περιγραφικαέ  στο παροέ ν σημειέο, χωριές παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του
ΜΕΕΠ. Σε καέ θε περιέπτωση και μεέχρι την καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 εέως 110 του ν. 3669/2008 και
την εέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιένεται οέ τι, εφοέ σον η
αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέξει την παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοέ
των  απαιτηέ σεων  για  τις  εγγεγραμμεένες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις,  πρεέπει  να
περιγραέ ψει  αναλυτικαέ  τις  αντιέστοιχες  απαιτηέ σεις  και  για  τις  αλλοδαπεές  εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις.

69  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να επιβαέ λλουν απαιτηέ σεις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ
φορειές  διαθεέτουν  την  αναγκαιέα  τεχνικηέ  και  επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα  για  την  εκτεέλεση  της
συέ μβασης. Όλες οι απαιτηέ σεις πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της
συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιέο εδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοέγω
απαιτηέ σεις  καταρχαέ ς  καθοριέζονται  περιγραφικαέ  στο  παροέ ν  σημειέο,  χωριές  παραπομπηέ  σε
ταέ ξεις/πτυχιέα  του  ΜΕΕΠ  ηέ  βαθμιέδες/κατηγοριέες  του  ΜΕΚ.  Σε  καέ θε  περιέπτωση  και  μεέχρι  την
καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 εέως 110 του ν. 3669/2008 και την εέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιένεται  οέ τι,   εφοέ σον  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  επιλεέξει  την
παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ηέ  βαθμιέδες/κατηγοριέες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοέ
των απαιτηέ σεων για τις  εγγεγραμμεένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  (πχ.  στελεέχωση),
πρεέπει να περιγραέ ψει αναλυτικαέ  τις αντιέστοιχες απαιτηέ σεις και για τις αλλοδαπεές εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις. 

70 Προαιρετικηέ  επιλογηέ :  Η παρ. 22.Ε τιέθεται καταέ  διακριτικηέ  ευχεέρεια της αναθεέτουσας αρχηέ ς και
συμπληρωέ νεται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι οέ λες οι απαιτηέ σεις
πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

71  Το εδαέ φιο αυτοέ  προστιέθεται καταέ  την κριέση της αναθεέτουσας αρχηέ ς συέ μφωνα με το αέ ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αέ λλως διαγραέ φεται.

72  Προαιρετικηέ  επιλογηέ . Συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιέπτωση
συμβαέ σεων εέργων οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να απαιτουέ ν την εκτεέλεση ορισμεένων κριέσιμων
καθηκοέ ντων απευθειέας  αποέ  τον ιέδιο  τον  προσφεέροντα (  προαιρετικηέ  σημειέωση του ανωτεέρω
εδαφιέου).

73 Ως προς τον τροέ πο υποβοληέ ς  των αποδεικτικωέ ν μεέσων του παροέ ντος αέ ρθρου, τα οποιέα εέχουν
συνταχθειέ/ παραχθειέ  αποέ  τους ιέδιους τους οικονομικουέ ς φορειές πρβλ. αέ ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

74  Επισημαιένεται οέ τι η ανωτεέρω δυνατοέ τητα εναποέ κειται στη διακριτικηέ  ευχεέρεια του οικονομικουέ
φορεέα. Εξακολουθειέ  να υφιέσταται η δυνατοέ τητα να υπογραέ φεται το ΤΕΥΔ αποέ  το συέ νολο των
φυσικωέ ν προσωέ πων που αναφεέρονται στα τελευταιέα δυέ ο εδαέ φια του αέ ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκαν με το αέ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

75  Πρβλ. αέ ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιέο προστεέθηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
76  Η  υποχρεωτικηέ  αντικαταέ σταση  του  τριέτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποέ κειται  στη  διακριτικηέ

ευχεέρεια της αναθεέτουσας αρχηέ ς, εφοέ σον δε δεν την επιθυμειέ, απαλειέφεται η αναφοραέ  στην παρ. 4
στο παροέ ν σημειέο. Πρβλ. αέ ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

77  Εφισταέ ται  η  προσοχηέ  των  αναθετουσωέ ν  αρχωέ ν  στο  οέ τι  πρεέπει  να  ζητειέται  η  προσκοέ μιση
δικαιολογητικωέ ν προς αποέ δειξη  μοέ νο των λοέγων αποκλεισμουέ  και των κριτηριέων επιλογηέ ς που
εέχουν τεθειέ στην παρουέ σα διακηέ ρυξη. Επισημαιένεται, περαιτεέρω, οέ τι, η αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται,
καταέ  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητειέ  αποέ  προσφεέροντες,  σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ
σημειέο καταέ  τη διαέ ρκεια της διαδικασιέας,  να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμεένα δικαιολογητικαέ ,  οέ ταν



αυτοέ  απαιτειέται για την ορθηέ  διεξαγωγηέ  της διαδικασιέας.
78  Συέ μφωνα με το αέ ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιέο εδαέ φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοέ ς φορεέας

ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  εέχει την εγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρεωέ σεις του που αφορουέ ν
τις  εισφορεές  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  καλυέ πτουν  τοέ σο  την  κυέ ρια  οέ σο  και  την  επικουρικηέ
ασφαέ λιση." 

79  Λαμβανομεένου υποέ ψη του συέ ντομου, σε πολλεές περιπτωέ σεις, χροέ νου ισχυέ ος των πιστοποιητικωέ ν
φορολογικηέ ς  ενημεροέ τητας,  οι  οικονομικοιέ  φορειές  μεριμνουέ ν  να  αποκτουέ ς  εγκαιέρως
πιστοποιητικαέ  που  να  καλυέ πτουν  και  τον  χροέ νο  υποβοληέ ς  της  προσφοραέ ς,  συέ μφωνα  με  τα
ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεένου να τα υποβαέ λουν, εφοέ σον
αναδειχθουέ ν προσωρινοιέ αναέ δοχοι. Τα εν λοέγω πιστοποιητικαέ  υποβαέ λλονται μαζιέ με τα υποέ λοιπα
αποδεικτικαέ  μεέσα του αέ ρθρου 23 αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο μεέσω της λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας» του υποσυστηέ ματος.

80  Οι  υπευέ θυνες  δηλωέ σεις  του  παροέ ντος  τευέ χους  φεέρουν  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ
υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  που  υποστηριέζεται  αποέ  εγκεκριμεένο
πιστοποιητικοέ  (Πρβλ. αέ ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

81  Πρβλ. ομοιέως  ως αέ νω υποσημειέωση για τα πιστοποιητικαέ  φορολογικηέ ς ενημεροέ τητας
82  Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  την επιλεέξει ως λοέγο αποκλεισμουέ .
83  Με  εκτυέ πωση  της  καρτεέλας  “Στοιχειέα  Μητρωέ ου/  Επιχειέρησης”,  οέ πως  αυταέ  εμφανιέζονται  στο

taxisnet.
84  Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  τις επιλεέξει, οέ λες ηέ  καέ ποια/ες εξ αυτωέ ν, ως λοέγους αποκλεισμουέ .
85  Επισημαιένεται οέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ ,  εφοέ σον μπορεέσει να αποδειέξει,  με καταέ λληλα μεέσα, οέ τι

συντρεέχει καέ ποια αποέ  τις περιπτωέ σεις αυτεές, αποκλειέει οποιονδηέ ποτε οικονομικοέ  φορεέα αποέ  τη
συμμετοχηέ  στη διαδικασιέα συέ ναψης της δημοέ σιας συέ μβασης. 

86 Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  την επιλεέξει ως λοέγο αποκλεισμουέ .
87 Η υποχρεέωση προσκοέ μισης δικαιολογητικωέ ν ονομαστικοποιέησης μετοχωέ ν, εφοέ σον προέ κειται για

συμβαέ σεις εκτιμωέ μενης αξιέας αέ νω του 1.000.000,00 ευρωέ , αφοραέ  μοέ νο στις  ανωέ νυμες εταιρειέες
που λαμβαέ νουν μεέρος στο διαγωνισμοέ ,  ειέτε  προέ κειται  για μεμονωμεένους υποψηέ φιους,  ειέτε  για
μεέλη  ενωέ σεων  Εξαιρουέ νται  της  υποχρεέωσης  αυτηέ ς  οι  εταιρειέες  που  ειέναι  εισηγμεένες  στο
Χρηματιστηέ ριο της χωέ ρας εγκαταέ στασηέ ς τους και υποβαέ λλουν περιέ τουέ του υπευέ θυνη δηέ λωση του
νομιέμου εκπροσωέ που τους.

88  Εφοέ σον συντρεέχει περιέπτωση λοέγω του προυϋ πολογισμουέ  της συέ μβασης, πρεέπει να προβλεέπεται
και η δυνατοέ τητα συμμετοχηέ ς επιχειρηέ σεων  εγγεγραμμεένων στα Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α (βλεέπετε
αέ ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιέπτωση αυτηέ  να τιέθεται η αντιέστοιχη προέ βλεψη.

89   Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οέ πως ισχυέ ουν δυναέ μει του αέ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εέως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμοέ  με το αέ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

90   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μενη υποσημειέωση
91 Εφοέ σον εέχει αναφερθειέ σχετικηέ  απαιέτηση στο αέ ρθρο 22.Ε συμπληρωέ νεται αναλοέγως συέ μφωνα με

το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
92  Συέ μφωνα  με  τη  διαέ ταξη  του  αέ ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχηέ  σε

διαγωνισμουέ ς  δημοσιέων εέργων χορηγειέται  σε  καέ θε  εργοληπτικηέ  επιχειέρηση  εγγεγραμμεένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροέ τητα πτυχιέου», η οποιέα, σε συνδυασμοέ  με τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς που εκδιέδεται
αποέ  την  υπηρεσιέα  τηέ ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταέ  «επιέσημο  καταέ λογο αναγνωρισμεένων
εργοληπτωέ ν»  [...] και  απαλλαέ σσει  τις  εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  αποέ  την  υποχρεέωση  να
καταθεέτουν τα επιμεέρους δικαιολογητικαέ  στους  διαγωνισμουέ ς.”  Επισημαιένεται οέ τι, συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 22 ( Τροποποιηέ σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωέ το
εδαέ φιο της περιέπτωσης 31 της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 377 αντικαθιέσταται ως εξηέ ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αέ ρθρων 80 εέως 110, τα οποιέα παραμεένουν σε ισχυέ  μεέχρι την
εέκδοση του προεδρικουέ  διαταέ γματος του αέ ρθρου 83, των παραγραέ φων 4 και 5 του αέ ρθρου 20 και
της παραγραέ φου 1 α του αέ ρθρου 176».

93 Στην  περιέπτωση  οέ μως που  η  Ενημεροέ τητα  Πτυχιέου  δεν  καλυέ πτει  τις  εισφορεές  επικουρικηέ ς
ασφαέ λισης, τα σχετικαέ  δικαιολογητικαέ  υποβαέ λλονται ξεχωρισταέ .

94 Μοέ νο στην περιέπτωση που εέχει επιλεγειέ αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ  ως λοέγος αποκλεισμουέ .
95  Επισημαιένεται  οέ τι  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  παραέ γει  αποέ  το υποσυέ στημα το ηλεκτρονικοέ  αρχειέο

«εκτυπωέ σεις»  των Δικαιολογητικωέ ν  Συμμετοχηέ ς  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποιέο  υπογραέ φεται  με  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη



ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  με  χρηέ ση  εγκεκριμεένων  πιστοποιητικωέ ν  και  επισυναέ πτεται  στον
(υπο)φακεέλο της προσφοραέ ς «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» (Πρβλ αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

96  Επισημαιένεται οέ τι  ο οικονομικοέ ς  φορεέας παραέ γει  αποέ  το υποσυέ στημα το ηλεκτρονικοέ  αρχειέο
«εκτυπωέ σεις»  της  Τεχνικηέ ς  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable Document Format (PDF),  το  οποιέο
υπογραέ φεται  με  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ
υπογραφηέ  με  χρηέ ση  εγκεκριμεένων  πιστοποιητικωέ ν  και  επισυναέ πτεται  στον  (υπο)φακεέλο  της
προσφοραέ ς «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» (Πρβλ αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.).

97 Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να προβλεέπουν στα εέγγραφα της συέ μβασης οέ τι, κατοέ πιν αιτηέ ματος
του υπεργολαέ βου και εφοέ σον η φυέ ση της συέ μβασης το επιτρεέπει, η αναθεέτουσα αρχηέ  καταβαέ λλει
απευθειέας στον υπεργολαέ βο την αμοιβηέ  του για την εκτεέλεση προμηέ θειας,  υπηρεσιέας ηέ  εέργου,
δυναέ μει  συέ μβασης  υπεργολαβιέας  με  τον  αναέ δοχο.  Στην  περιέπτωση  αυτηέ ,  στα  εέγγραφα  της
συέ μβασης καθοριέζονται τα ειδικοέ τερα μεέτρα ηέ  οι μηχανισμοιέ που επιτρεέπουν στον κυέ ριο αναέ δοχο
να εγειέρει αντιρρηέ σεις ως προς αδικαιολοέγητες πληρωμεές, καθωέ ς και οι ρυθμιέσεις που αφορουέ ν
αυτοέ ν τον τροέ πο πληρωμηέ ς.  Στην περιέπτωση αυτηέ  δεν αιέρεται η ευθυέ νη του κυέ ριου αναδοέχου.
Συμπληρωέ νεται αναλοέγως. 

98 Εφοέ σον  στη  Διακηέ ρυξη  τιέθενται  επιπλεέον  οέ ροι  τεχνικηέ ς  ικανοέ τητας,  αναφεέρεται  η  σχετικηέ
αποέ φαση του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μεταφορωέ ν, οέ πως απαιτειέται αποέ  το αέ ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ηέ  η αντιέστοιχη αποέ φαση του αέ ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλεέον
οέ ρους τεχνικηέ ς και οικονομικηέ ς ικανοέ τητας.



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: [ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2132023614 – 618 – 617 - 625]
- 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):  “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Ο.Τ.  384  ΚΑΙ  Ο.Τ.  385   ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ  Δ.Κ.  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ” [45233262-3] , [45112710-5] , [45212221-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Προκήρυξη: 19PROC004645547, Διακήή ρυξή 19PROC004645731]
- 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 αμετάκλητη 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
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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

[.......................]
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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: 
[..........……]

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 είναι  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): 
[……][……][……]

16



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

17



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 είμαι σε 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��
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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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�ȩĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ʌȡȠȢ�İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ıĲȠȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ȤȫȡȠ�Ȓ�İțĲȩȢ�ĮȣĲȠȪ�
ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĮȣĲȑȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�ȤȫȡȠȣ��Ș�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȣʌȠįȠȝȫȞ��țĲȚȡȚĮțȫȞ�țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ��Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȠȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ�įĮʌȐȞİȢ
ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ�ʌȡȫĲȦȞ�ȣȜȫȞ�ıĲȘȞ�ȝȠȞȐįĮ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�ǼȡȖȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȦȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȠ�ʌȑȡĮȢ�ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ��Ș�țĮșĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ�ȣʌȠįȠȝȫȞ�ĲȠȣȢ��ȕȐıİȚȢ��ĲȠȚȤȓĮ�țȜʌ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȠ�ȣȜȚțȩ�
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
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
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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
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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
��ȅȞȠȝ����_��������_�ȀȠȣȜȠȪȡİȢ�țĮȚ��_ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ�_�ȅȞȠȝ����_���ȅȞȠȝ�
įȚȐȝİĲȡȠȢ�_�ȇȐȕįȠȚ�_İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞĮ�_���ʌȜȑȖȝĮĲĮ�țĮȚ�����_įȚĮĲȠȝȒ��_�ȝȐȗĮ�ȝȑĲȡȠ
���PP�����_��������_����ʌȡȠȧȩȞĲĮ����_����įȚțĲȣȫȝĮĲĮ������_��PP�����_���.J�P�
BBBBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBB
����������_�%���&��_�%���ǹ��_�%���&�_��%���ǹ��_��%���&���_���������_
BBBBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBB
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Y����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_���Ȟ����_���Ȟ����_���Ȟ���_����Ȟ����_����Ȟ�����_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_���Ȟ����_���Ȟ����_���Ȟ���_����Ȟ����_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������

ȈĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȠıȩĲȘĲȢı��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ�ȝİ�ıȪȡȝĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ��țĮĲȐ�,62�����������İțĲȩȢ�ĮȞ�ıĲĮ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��țĮȕȓȜȚİȢ��ĮȞĮȕȠȜİȓȢ��țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ��

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

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ���NJ��ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&

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



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

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�

����������_�����������ȆİįȓȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������������������_
BBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
��ȅȞȠȝ����_��������_�ȀȠȣȜȠȪȡİȢ�țĮȚ��_ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ�_�ȅȞȠȝ����_���ȅȞȠȝ�
įȚȐȝİĲȡȠȢ�_�ȇȐȕįȠȚ�_İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞĮ�_���ʌȜȑȖȝĮĲĮ�țĮȚ�����_įȚĮĲȠȝȒ��_�ȝȐȗĮ�ȝȑĲȡȠ
���PP�����_��������_����ʌȡȠȧȩȞĲĮ����_����įȚțĲȣȫȝĮĲĮ������_��PP�����_���.J�P�
BBBBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBB
����������_�%���&��_�%���ǹ��_�%���&�_��%���ǹ��_��%���&���_���������_
BBBBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBB_BBBBBBBBB_BBBBBBBBBBBB
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Y����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_���Ȟ����_���Ȟ����_���Ȟ���_����Ȟ����_����Ȟ�����_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_��������_���Ȟ����_�������_����Ȟ����_����������_���������_��������
����������_���Ȟ����_���Ȟ����_���Ȟ���_����Ȟ����_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_��������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_���Ȟ���_���������_����Ȟ�����_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������
����������_���Ȟ����_��������_�������_���������_����������_���������_�������

ȈĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȠıȩĲȘĲȢı��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ�ȝİ�ıȪȡȝĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ��țĮĲȐ�,62�����������İțĲȩȢ�ĮȞ�ıĲĮ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��țĮȕȓȜȚİȢ��ĮȞĮȕȠȜİȓȢ��țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ��

�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ���NJ��ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ǽȃǹ�ȁǼȆȉȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ǹʌȠıĲĮĲȒȡİȢ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�Ȓ�Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ�ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ
�ĮʌȠıĲĮĲȒȡİȢ��ȤĮȜȣȕįȓȞȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�

�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ���
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
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�

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
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
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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���

ȅīǻȅȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�

�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ���
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
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�

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
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�



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

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�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�

�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�ĮȣıĲȘȡȐ�Ș�ʌȡȠıșȒțȘ�ȞİȡȠȪ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ���
ȜİʌĲȫȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝȚȟȘ��İțĲȩȢ�İȐȞ�İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ�ʌȡȩıșİĲĮ�ȝİ�ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
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�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆȜȒȡȘȢ�țȐȜȣȥȘ�ȠȡȠĳȒȢ�ȝİ�ʌȘȤȐțȚĮ��ȠȡȠĳȠʌȒȤİȚȢ���įȘȜĮįȒ�įȠțȓįȦıȘ�ȝİ�țĮįȡȩȞȚĮ�ĲȘȢ
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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 �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ȈȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�ȝİ�ȡȠȝȕȠİȚįȒ�ȠʌȒ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȈȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�ȡȠȝȕȠİȚįȠȪȢ�ȠʌȒȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�����FP�țĮȚ�ȕȐȡȠȣȢ�����NJ�P�
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ıİ�ʌĮııȐȜȠȣȢ�Ȓ�ıİ�ıțİȜİĲȩ�ʌİȡȚĳȡĮȖȝȐĲȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ʌİȡȚĳȡĮȖȝȐĲȠȢ�

ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����ȃ��

�
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�ĲȪʌȠȢ�ǹ���ȠįȘȖȩȢ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP��ȝİ�ĮȡĮȚȑȢ
ȡĮȕįȫıİȚȢ�����FP��ĲȪʌȠȢ�$���ȠįȘȖȩȢ���ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ��PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ʌȐȤȠȣȢ��FP��Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ����NJU�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ�����P��ĮıȕȑıĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����ȃ

�
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP��ȝİ�ĳȠȜȚįȦĲȑȢ
ĮȡĮȚȑȢ�İȟȐȡıİȚȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȩįİȣıȘ�ĲȣĳȜȫȞ��ĲȪʌȠȢ�Ǻ���țȓȞįȣȞȠȢ���ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�țȓĲȡȚȞȠȣ
ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ��PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ��FP��Įʌȩ
ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ����NJU�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ�����P��ĮıȕȑıĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?������Ȉȋ

�

� ǼʌȚıĲȪȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȅ�İʌȚıĲȪȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�ĮʌȠȡȡȚȝĮĲȠįȑțĲȘȢ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮȞ�țȐįȠ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ���
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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 ��������



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

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�

ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�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�ȆǼȃǾȃȉǹ�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 ����



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

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�

ȉȇǿǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�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 ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������
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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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