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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Εισαγωγή – Αντικείμενο της Μελέτης 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή αφορά στην Ανάπλαση της Πλατείας Αγίου 
Γεωργίου, οικισμού ο οποίος υπάγεται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. 
Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή συμπληρώνεται με τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
και αποσκοπεί στο να περιγράψει με σαφήνεια την αρχιτεκτονική πρόταση και τα προτεινόμενα 
υλικά και κατασκευές. 
 
2. Περιοχή Μελέτης – Υφιστάμενη Κατάσταση 
Η περιοχή μελέτης ταυτίζεται με την κεντρική πλατεία του οικισμού Αγίου Γεωργίου η οποία 
περιβάλλεται από τις οδούς Πολυτεχνείου, Σεφέρη, Κολοκοτρώνη και …. Το σχήμα της πλατείας 
είναι σχεδόν ορθογώνιο με τον επιμήκη άξονά της διατεταγμένο στη διεύθυνση Ν.Δ. προς Ν.Α. Οι 
οδοί που περιβάλλουν την πλατεία εμφανίζουν κάποια κλίση που συνεπάγεται διαφορά στάθμης 
κατά τη διαγώνιο περίπου 2,5μ. Το επίπεδο που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της πλατείας 
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εμφανίζει μικρότερες υψομετρικές διαφορές. Η επικοινωνία και σύνδεση της πλατείας με το 
περιμετρικό οδικό δίκτυο εξαιτίας των ανισοσταθμιών που εμφανίζονται γίνεται σε συγκεκριμένα 
σημεία με διαδρόμους ή κλίμακες. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί το σιντριβάνι που βρίσκεται στο 
δυτικό τμήμα της πλατείας. Αξιοσημείωτα επίσης, είναι και μερικά μεγάλα σε μέγεθος δέντρα, όπως 
τα πεύκα που βρίσκονται στη δυτική πλευρά της πλατείας και οι πλάτανοι που είναι διατεταγμένοι 
προς την πλευρά της οδού Σεφέρη. 
 
3. Αρχιτεκτονική Πρόταση 
Για τη διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής Πρότασης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 
Α) Η μορφολογία και η αισθητική του τοπίου, με βασικό της χαρακτηριστικό τις υφιστάμενες 
φυτεύσεις. 
 
Β) Η ανάγκη βελτίωσης της σύνδεσης και προσπελασιμότητας της πλατείας με τις περιβάλλουσες 
οδούς ως μέσο για την καλύτερη προσαρμογή του υπαίθρου χώρου στον ευρύτερο αστικό χώρο. 
 
Γ) Οι υφιστάμενες χρήσεις που περιβάλλουν την πλατεία και οι οποίες ως επί το πλείστον 
σχετίζονται με εστίαση και αναψυχή και είναι σήμερα πλήρως αποκομμένες σε σχέση με τον 
υπαίθριο χώρο της πλατείας. 
Η κεντρική ιδέα της Αρχιτεκτονικής Πρότασης προβλέπει τη δημιουργία διαφορετικών επιπέδων 
ορθογώνιου σχήματος που προσαρμόζονται στο υφιστάμενο ανάγλυφο με τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν συγχρόνως την καλύτερη σύνδεση με τις περιβάλλουσες οδούς. Τα επίπεδα αυτά 
συνδέονται με διάδρομο που διατρέχει τον άξονα Ν.Δ.-Ν.Α. της πλατείας παράλληλα προς την οδό 
Κολοκοτρώνη και περιβάλλουν γραμμικό υδάτινο στοιχείο το οποίο κινείται σε τεθλασμένη πορεία 
ανάμεσά τους υπό τη μορφή τεχνητής ρεματιάς. Ένα από τα ορθογώνια επίπεδα που βρίσκεται σε 
κεντροβαρική θέση καλύπτεται από ξύλινη πέργκολα. 
Η οδός Σεφέρη και η οδός Κολοκοτρώνη που βρίσκονται στις μεγάλες πλευρές της πλατείας 
διαφοροποιούνται ως προς το υλικό επίστρωσής τους, που για τη μεν οδό Σεφέρη προτείνεται 
πλέον ο κυβόλιθος τσιμέντου, ενώ στην οδό Κολοκοτρώνη το ίδιο υλικό συνδυάζεται με λιθόστρωτο 
που αποτελεί επέκταση του βασικού υλικού των δαπεδοστρώσεων που προβλέπεται για την 
πλατείας. 
Βασικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η επιλογή των υλικών που είναι ο φυσικός λίθος σε πλάκες 
ακανόνιστου σχήματος για τα δάπεδα, οι λιθοδομές για τα περιθώρια φυτεύσεων και τα καθιστικά 
και η εμποτισμένη λευκή ξυλεία για την πέργκολα, κάποιους ξύλινους διαδρόμους και κλίμακες που 
προβλέπονται από τη μελέτη και για τη διαμόρφωση «πλάτης» στα λίθινα καθιστικά. 
Σημασία δίδεται τέλος και στη διατήρηση των υφιστάμενων εύρωστων δέντρων. 
 
4. Κατασκευή 
4.1 Προεργασίες– Αποξηλώσεις 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα διακοπούν όλα τα δίκτυα εγκαταστάσεων που διέρχονται 
από το χώρο της μελέτης και θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. Επίσης, θα 
αποξηλωθούν όλες οι υφιστάμενες πλακοστρώσεις, το υφιστάμενο σιντριβάνι και τα στοιχεία 
εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κλπ), καθώς και κάθε άλλη υφιστάμενη κατασκευή η οποία δεν 
εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης ως παραμένουσα. 
 
4.2 Εκσκαφές – Χωματουργικά 
Προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εκσκαφές για τη διαμόρφωση των επιπέδων που ορίζονται στη 
μελέτη, εκσκαφές για τη διαμόρφωση θεμελίων για τη διαμόρφωση του πυθμένα του υγρού 
στοιχείου, για την όδευση δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης και για τη 
διαμόρφωση παρτεριών. 
 
4.3 Δαπεδοστρώσεις 
4.3.1 Υποβάσεις Δαπεδοστρώσεων 
Η υποβάσεις των δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν ως ακολούθως: 
Το υφιστάμενο έδαφος θα συμπυκνωθεί με μηχανικά μέσα 
Θα διαστρωθεί στρώση σκύρων 3Α μέσου πάχους 10εκ. 
Θα διαστρωθεί στρώση άμμου λατομείου πάχους 5εκ. 
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Θα εφαρμοστεί συμπίεση και συμπύκνωση με μηχανικά μέσα 
Θα διαστρωθεί πλάκα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος με πλέγμα Τ131 πάχους 12εκ. επί της 
οποίας θα επιστρωθεί το τελικό δάπεδο, όπως αυτό προβλέπεται από τη μελέτη 
 
4.3.2 Δαπεδοστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου διαστάσεων 10Χ10Χ6εκ. 
Στις περιοχές που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης θα επιστρωθούν κυβόλιθοι διαστάσεων 
10Χ10Χ6εκ. με χρήση τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 3εκ. Το αρμολόγημα των κυβολίθων θα 
γίνει με λεπτόκοκκη άμμο λατομείου και θα έχει πάχος περίπου 1εκ. 
 
4.3.3 Δαπεδοστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες φυσικών λίθων 
Στις περιοχές που ορίζονται στα σχέδια της μελέτης θα επιστρωθούν ακανόνιστες πλάκες φυσικών 
λίθων μέσου πάχους 3,5εκ. με χρήση τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 3εκ. Το αρμολόγημα των 
πλακών θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα. 
 
4.4 Λιθοδομές 
Οι λιθοδομές προβλέπονται ως χαμηλοί τοίχοι αντιστήριξης και περιθώρια των περιοχών φύτευσης, 
πλάτους 40εκ. και κατασκευάζονται από ακανόνιστους φυσικούς λίθους που συνδέονται με 
τσιμεντοκονίαμα. 
 
4.5 Καθιστικά από ακανόνιστους φυσικούς λίθους 
Τα λίθινα καθιστικά κατασκευάζονται όπως οι λιθοδομές σε ύψος 45-50εκ. από το διαμορφωμένο 
δάπεδο και με πλάτος 60εκ. στις περιπτώσεις που η πλάτη τους διαμορφώνεται από άλλη λιθοδομή 
ή 80εκ. όταν η πλάτη τους διαμορφώνεται από ξύλινο στοιχείο διαμέτρου 17εκ. που στηρίζεται στη 
λιθοδομή με μέσο ξύλινων ορθοστατών που πακτώνονται σε αυτή. 
 
4.6 Ξύλινη πέργκολα 
Η ξύλινη πέργκολα θα κατασκευαστεί από μασίφ ξύλινες διατομές εμποτισμένου πεύκου. Τα 
υποστυλώματα θα είναι διατομής 150Χ150χιλ., ενώ οι δοκοί της πέργκολας θα είναι από το ίδιο 
υλικό διαστάσεων 150Χ300χιλ. Η σύνδεση δοκών και υποστυλωμάτων θα γίνει με ειδικά 
γαλβανισμένα καρφοελάσματα. Τα υποστυλώματα θα στερεώνονται σε βάσεις από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με μεταλλικές γαλβανισμένες θήκες οι οποίες θα εξασφαλίζουν μικρή απόσταση από το 
δάπεδο. 
 
4.7 Ξύλινοι διάδρομοι – Κλίμακες – Κιγκλιδώματα 
Οι σανίδες που διαμορφώνουν τμήματα διαδρόμων ή πατήματα κλίμακας θα είναι από εμποτισμένη 
ξυλεία πεύκου πάχους 50χιλ. Στην περίπτωση των διαδρόμων θα εδράζονται σε φέρουσες ξύλινες 
διατομές, ενώ αντίστοιχης κατασκευής θα είναι και οι βαθμιδοφόροι των κλιμάκων. 
Τι κιγκλίδωμα που προβλέπεται προς την πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη θα είναι κατασκευασμένο 
επίσης από ξύλινες διατομές με απλή μορφή που αποτελείται από κουπαστή, ορθοστάτες και 
διαγώνια στοιχεία ακαμψίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
4.8 Εξοπλισμός 
 
4.8.1 Κάδοι απορριμμάτων 
Στις θέσεις όπου εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης θα τοποθετηθούν κάδοι κυλινδρικής μορφής 
αποτελούμενοι από ξύλινες κατακόρυφες δοκίδες ενταγμένες σε σκελετό από μεταλλικές 
γαλβανισμένες διατομές. 
 
4.9 Φύτευση 
 
4.9.1 Προβλεπόμενα είδη φυτεύσεων 
 
4.9.1.1 Χλοοτάπητας 
Έτοιμος χλοοτάπητας, Tarzan, Υβρίδιο Ζοϋσιας Συνθέτει δυνατό, πυκνό τάπητα. Είναι 
απρόσβλητος από τις περισσότερες ασθένειες που πλήττουν τους χλοοτάπητες. Ανήκει στα πιο 
ανθεκτικά είδη χλοοταπήτων, καθώς απαιτεί πότισμα μια φορά το μήνα και χρειάζεται έως και 60% 
λιγότερο νερό. Αντέχει σε θερμοκρασίες 45 βαθμών Κελσίου και πάνω. 
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4.9.1.2 Polygola myrtifolia (πολύγαλα) 
Αειθαλής, σφαιρικός θάμνος με μικρά πράσινα φύλλα και φούξια άνθη από νωρίς την άνοιξη έως 
αργά το φθινώπορο.  
Διάμετρος: 2 μ.  
Ύψος: 2 μ. 
 
4. 9.1.3 Prunus laurocerasus “Rotundifolia” (προύνος) 
Αειθαλής θάμνος με μεγάλα, πλατιά, πράσινα, δερματώδη φύλλα. Έχει λευκά, αρωματικά άνθη από 
τα μέσα έως το τέλος της άνοιξης. 
Διάμετρος: 2 μ. 
Ύψος: 2 μ. 
 
4. 9.1.4 Citrus aurantium (νεραντζιά) 
Σφαιρικό δέντρο με πορτοκαλί εδώδιμους καρπούς, τα νεράντζια και με λευκά άνθη από τα μέσα της 
άνοιξης ως το καλοκαίρι. 
Διάμετρος: 10 μ. 
Ύψος: 6 μ. 
 
4. 9.1.5 Citrus limon (λεμονιά) 
Σφαιρικό δέντρο με κίτρινους εδώδιμους καρπούς, τα λεμόνια και με λευκά άνθη από τα μέσα της 
άνοιξης  ως το καλοκαίρι. 
Διάμετρος: 5 μ. 
Ύψος: 8 μ.  
 
4. 9.1.6 Platycladus orientalis aurea nana (τούγια) 
Μικρός κωνοφόρος θάμνος με σφαιρικό, κίτρινο φύλλωμα. Ποικιλία Νάνα. 
 
4. 9.1.7 Photinia X fraseri “Red Robin” (φωτίνια) 
Αειθαλής θάμνος με πράσινα φύλλα και λευκά αρωματικά άνθη σε ομπρελοειδείς ταξιανθίες την 
άνοιξη. Τα νεαρά φύλλα έχουν έντονο κόκκινο χρώμα γι’αυτό απαιτείται τακτικό κλάδεμα 
προκειμένου να έχουμε ανανέωση της κόμης. 
Διάμετρος: 8 μ. 
Ύψος: 5 μ. 
 
4. 9.1.8 Vuburnum tinus “Lucidum” (βιβούρνιο) 
Αειθαλής θάμνος με πράσινα γυαλιστερά φύλλα. 
Διάμετρος: 3 μ. 
Ύψος: 3 μ. 
 
4. 9.1.9 Thymus doerfferi “Bressingham” (θυμάρι) 
Πολυετής, αρωματικός, εδαφοκαληπτικός θάμνος. 
Διάμετρος: 1 μ. 
Ύψος: 0,10 μ. 
 
4. 9.1.10 Acer platanoides “Globosun” (σφενδάμι) 
Φυλλοβόλο δέντρο με συμπαγή, σφαιρική κόμη και πράσινα λοβωτά φύλλα. 
Διάμετρος: 5 μ. 
Ύψος: 5 μ. 
 
4.9.2 Συμβολή των φυτεύσεων στην Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Υπαίθριου Χώρου 
Βασικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η εκτεταμένη χρήση φύτευσης, η οποία προσδίδει στη λύση 
πολλαπλά οφέλη. Η σκίαση κατά τους μήνες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας χαμηλώνει αισθητά 
τις επιφανειακές θερμοκρασίες των υλικών δαπεδόστρωσης και συμβάλει τα μέγιστα στη θερμική 
άνεση των χρηστών των υπό μελέτη υπαίθριων χώρων αλλά και των γύρω κτιρίων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μπορεί 
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να παρατηρηθούν διαφορές της επιφανειακής θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου ή 
και περισσότερων, μεταξύ σκιαζόμενων και εκτεθειμένων επιφανειών του ίδιου υλικού. 
Μια δεύτερη και εν μέρει παραγνωρισμένη θετική επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του 
αστικού χώρου είναι ο δροσισμός που προσφέρει μέσω τηςεξατμοδιαπνοής. Δεδομένης της 
επαρκούς παροχής ύδατος, τα δέντρα και οι θάμνοι αντλούν από το περιβάλλον θερμότητα για τη 
διεργασία της εξατμοδιαπνοής, της απόδοσης δηλαδή στο περιβάλλον μέρους του νερού που 
απορροφούν από το 
έδαφος σε μορφή ατμού. Η άντληση θερμότητας από τον αέρα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
θερμοκρασίας στο γύρω χώρο, με θετικότατες συνέπειες στο μικροκλίμα του άμεσου περιβάλλοντος. 
Ένα μεγάλο δέντρο το καλοκαίρι μπορεί να έχει μέσω της εξατμοδιαπνοής παρόμοια επίδραση στο 
δροσισμό του χώρου με δέκα κλιματιστικά δωματίου. 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση μετριάζεται επίσης από τη βλάστηση, κυρίως μέσω της εναπόθεσης 
σωματιδίων στη φυλλική επιφάνεια των δέντρων, αλλά και προσρόφησης μέρους των αερίων 
ρύπων από συγκεκριμένα είδη. 
 
 
 

Βελεστίνο   08 - 04 - 2020 
  
   Οι    Συντάξαντες 

                      
                      
 
 

                  ΛΑΒΔΑΣ   ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                       ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ 
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ǼȓįȠȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ$�$ ǹ�ȉ�
ȂȠȞ�
0İĲȡ�

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ
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���ȅȂǹǻǹ�ǹ��ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ���ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ���ȅǻȅȈȉȇȅȈǿǹ

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

ȃǹȅǿȀ������ �������� P�

� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

ȃǹȅǿȀ��������� �������� P�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ������� P�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ
țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ

ȃǹȅǿȀ��������� �������� P�

� ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ ȃǹȅǻȅ�ǻ�� �������� P

� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ ȃǹȅǿȀ������ �������� P�

� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ ȃǹȅǿȀ������ ������� P�

� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ ȃǹȅǿȀ������ �������� P�

� ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ ȃǹȊǻȇ����� �������� P�

�� ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȉȣȡȞȐȕȠȣ ȃǹȊǻȇ
ȃ?ǹ����������

������� P�

�� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȐȤȡȘıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ȩȡȖĮȞĮ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ� ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������ ȉǼȂ

�� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ ȃǹȆȇȈ�ǹ�� �������� P�

�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ ȃǹȆȇȈ�ǻ�� �������� P�

�� ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ ȃǹȅǻȅ�ī���� �������� P�

�� ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ ȃǹȅǻȅ�ī���� ������� P�

�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�įĮȞİȓȦȞ�
�įȐȞİȚĮ�șȡĮȣıĲȫȞ�İʌȓȜİțĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ǽ�

ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ���� �������� P�

�� ȀĮĲĮıțİȣȒ��İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ ȃǹȅǻȅ�ǹ�� �������� P�

���ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ

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

ȃǹȅǿȀ��������� �������� P�

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

ȃǹȅǿȀ��������� ������� P�

� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� ������ P�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ ȃǹȅǿȀ������ �������� P�

� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ ȃǹȅǿȀ������ ������� P�

� ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ ȃǹȅǿȀ������ ������� P�

� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ�İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� ������� P

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

� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&� ȃǹȅǿȀ��������� ���������� NJ

�� ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��țȒʌȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȋ��İț� ȃǹȅǻȅ�ȃ?Ǻ����� �������� P

�� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP ȃǹȅǿȀ������ �������� P�

���ȅȂǹǻǹ�ī��ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ�ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ���ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ�	�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ���ȁȅǿȆǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȩ�ʌȑĲȡȚȞȠ�țȣȕȩȜȚșȠ�ʌİȜİțȘĲȩ���Ȥ��Ȥ����ȑȦȢ��FP� ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �������� P�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ȝİ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮ�ıȝȑȞȠȣȢ
țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��ȋ���FP��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ

ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

�������� P�

� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĳȣıȚțȒȢ�ʌȑĲȡĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����FP ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� P�

� ǼʌȓıĲİȥȘ�ıĲȘșĮȓȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĳȣıȚțȒȢ�ʌȑĲȡĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����FP ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� P�

� ȁȚșȠįȠȝȑȢ�țĮȚ�ȄȘȡȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ĮȞȦįȠȝȫȞȝȓĮȢ���ȝȓĮȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥȘȢ ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� P�

� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�įȪȠ�ȩȥİȦȞ ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �������� P�
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0İĲȡ�
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>�@ >�@ >�@ >�@ >�@ >�@

� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�įȚĮĳȩȡȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� ȂȂ

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ȤȠȞįȡȩʌȜĮțİȢ�ȆȘȜȓȠȣ��ȈȣțȒȢ��ĮțĮȞȩȞȚıĲİȢ ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ��������

�������� P�

� ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ȜȠȪțȚĮ� ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� ȂȂ

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȕȩĲıĮȜĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���FP�ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞĮ�įȚĮ�ĲıȚȝİȞĲȠ�
țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ

ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

�������� P�

�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ����
FP

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �������� P�

�� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıĲĮȝʌȦĲȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȫȡȦȞ ȃǹȅǿȀ������ ������� P�

�� ȀĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮȕĮșȡȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �������� NJ

�� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ�
ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ

ȃǹȊǻȇ�ǹ?�������� �������� NJ

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

�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲĮșİȡȒȢ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �������� 00

�� ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ȖȑĳȣȡĮȢ�Įʌȩ�İȝʌȠĲȚıȝȑȞȘ�ȟȣȜİȓĮ ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� ������ ȝ�

�� ȀȐįȠȢ�ĮʌȠȡȡȚȝȐĲȦȞ�įȚȐĲȡȘĲȠȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������ĲȘȢ�$7+/(7,&2 ȃǹȅǿȀ
ȃ?�����������

������� Ĳİȝ�

�� ȋȣĲȠıȚįȘȡȐ��țȠȜȦȞȐțȚĮ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ��������

������ ȉǼȂ

�� ȀĮșȚıĲȚțȩ��ʌĮȖțȐțȚ��ȝİĲĮȜȜȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������ĲȘȢ�$7+/(7,&2�ıȣ�
ȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȕȐıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���FP

ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������ Ĳİȝ�

�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȡĮʌİȗȠʌȐȖțȠȣ�Įʌȩ�ȟȪȜȠ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������
/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� ������ Ĳİȝ�

�� ǼȜĮıĲȚțȩ�ȤȣĲȩ�įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚNȠȪ�ĲȪʌȠȣ�Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ�VDIHSRO�PXOWLFRORU
SRODW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?����� �������� P�

�� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�įȚșȑıȚĮ�ȀȠȪȞȚĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� ������ Ĳİȝ�

�� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİ�İȜĮĲȘȡȚȠ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� ������ ȉǼȂ

�� ȈȪȞșİĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�������Ȃ�/DSSVHW ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� ������ ȉǼȂ

�� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ĲȡĮȝʌĮȜĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW ȃǹȅǿȀ
ȃ?���������

������ Ĳİȝ�

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

�� ȈĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ�ȝȐȗĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌȡȩıȝȚțĲĮ�ȝİȓȦıȘȢ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ��țĮĲȐ
Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������

ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �������� NJ

�� ȁİȓĮȞıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ĲȡȚȕİȓȠ�įȚĮĳȩȡȦȞ�ȝİȖİșȫȞ��ȝȘȤĮȞȒȢ�ȤİȚȡȠĲȡȠȤȠȪ�țȜʌ���İʌȚ�
ĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȜİȓĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮȚ�ĮʌȠțȐȜȣȥȘȢ�ıțȪ�ȡȦȞ

ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

������� P�

�� ȆȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�įȚĮĳĮȞȑȢ�ȣȜȚțȩ
İȝʌȠĲȚıȝȠȪ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�&(5(7(&�&7���ĲȘȢ�&(5(6,7

ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

�������� P�

���ȅȂǹǻǹ�ǻ��ȆȇǹȈǿȃȅ

� ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� ������ ıĲȡ�

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

� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ ȃǹȆȇȈ�ǹ�� �������� P�

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȆȠȜȪȖĮȜĮ��3RO\JDOD�P\UWLIROLD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ
�����ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȩȝȘȢ�!����

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

�������� ȉǼȂ

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȉȠȪȖȚĮ�ȈĳĮȚȡȚțȒ���7KXMD�VSS���ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ
�����ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������� ȉǼȂ

� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȆȡȠȪȝȞȠȢ�ȜȠȣȗȚĲĮȞȚțȩȢ�3UXQXV�OX]LWDQLFD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���
ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ�!�����ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȩȝȘȢ�!����

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������� ȉǼȂ

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ǿʌʌȠțĮıĲĮȞȚȐ��$HVFXOXV�KLSSRFDVWDQXP��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���
ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȠȡȝȠȪ�������İțĮĲȠıĲȐ

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������ ȉǼȂ

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȁİȝȠȞȚȐ��&LWUXV�OLPRQ��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ
�����ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������ ȉǼȂ

� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȆȡȠȪȝȞȘ��3UXQXV�FHUDVLIHUD�
3LVVDUGLL
��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���
ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȠȡȝȠȪ������İțĮĲȠıĲȐ

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������ ȉǼȂ

�� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȂĮȖȞȩȜȚĮ�ȝİȖĮȞșȒȢ��0DJQROLD�JUDQGLIORUD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���
ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ
ĭ?ǻ�������

������ ȉǼȂ

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

ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� ������� ȉǼȂ
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ȆȇȅȂǼȉȇǾȈǾ

ǼȓįȠȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ$�$ ǹ�ȉ�
ȂȠȞ�
0İĲȡ�

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

>�@ >�@ >�@ >�@ >�@ >�@

�� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ������
ȋ������ȋ������P

ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� �������� ȉǼȂ

�� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ���������OW ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� ������ ȉǼȂ

�� ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ���������������OW ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� ������� ȉǼȂ

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

���ȅȂǹǻǹ�Ǽ��ǻǿȀȉȊǹ��ȊǻǹȊȁǿȀǹ�ǾȁǼȀȉȇǿȀǹ�

�����ǹǻȇǼȊȈǾ

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ��������� P

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ��������� P

� ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ��39&�8�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����PP

ȃǹȊǻȇ
ǹ?�����������

��������� P

� ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ �������� P

� ȉĮȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ �������� ȉǼȂ

� ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����[����FP����Ǿ�Ǻ ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������� ������� ȉǼȂ

� ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ������� ȉǼȂ

� ǼțıțĮĳȒ�ȤĮȜĮȡȫȞ�İįĮĳȫȞ ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ��������� P�

� ǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ��������� P

�� ȊʌȑȡȖİȚĮ�ʌȓȜȜĮȡ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ��ȕȐıİȚȢ���ʌȓȜȜĮȡ� ȃǹǾȁȂ
ȃ?��������

�������

�� ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ��țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����LQ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ �������� ȉǼȂ

�� ǺȐȞİȢ�ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ �������� ȉǼȂ

�� ȆȐııĮȜȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�Įʌȩ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ ȃǹȆȇȈ�Ǿ���� �������� ȉǼȂ

�� ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ�����PP�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ�ıĲĮȜȐțĲİȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�țĮȚ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�Įʌȩ�ĲȠ�ıȦȜȒȞĮ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� �������� P

�� ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȚ��ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȓ��ĮțĲȓȞĮȢ�İȞİȡȖİȓĮȢ���������P��ȝİ�ıȫȝĮ
ĮȞȪȥȦıȘȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� �������� ȉǼȂ

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

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� �������� ȉǼȂ

�� ȈȣȜȜȑțĲİȢ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȤȦȡȓȢ�ȡĮĳȒ��ĭ�������LQ����İȟȩį� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������� ������� ȉǼȂ

�����ǾȁǼȀȉȇȅĭȍȉǿȈȂȅȈ
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�����������
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ȃǹǾȁȂ
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�������� ȉǼȂ
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ȚıȤȪȠȢ����:�

ȃǹǾȁȂ
ȃ?�����������

�������� ȉǼȂ
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ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȁǹǺǻǹȈ�ȁǼȍȃǿǻǹȈ
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ȀǹȉȈǿȅȊȇǹ�ǹȆȅȈȉȅȁǿǹ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�Ȇ�Ǽ�

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ��

21REQ009071800 2021-08-13



ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ�ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȇǾīǹ�ĭǼȇǹǿȅȊ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ
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įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ
ȤȫȡȦȞ

� ȃǹȅǿȀ������ ������ ���� ���������� P�ȅǿȀ�����

(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ
ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ
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ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

� ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ����� ����� ���������� P�ȅǿȀ�����

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
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ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ
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ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȉȣȡȞȐȕȠȣ�� ȃǹȊǻȇ
ȃ?ǹ����������

����� ����� ���������� P�Ȋǻȇ�����

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
ȐȤȡȘıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ�
ȩȡȖĮȞĮ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�

�� ȃǹȅǿȀ
ȃ?ǹ�����������

���� ������ �������� ȉǼȂȅǿȀ�����

ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ
ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ���ȤȦȡȓȢ
ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

�� ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ������ ���� �������� P�ȆȇȈ�����

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�� ȃǹȆȇȈ�ǻ�� ������ ���� ���������� P�ȆȇȈ�����

ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ
ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

�� ȃǹȅǻȅ�ī���� ������ ����� ���������� P�ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ
ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

�� ȃǹȅǻȅ�ī���� ����� ����� �������� P�ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�įĮȞİȓȦȞ����įȐȞİȚĮ
șȡĮȣıĲȫȞ�İʌȓȜİțĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ǽ�

�� ȃǹȅǻȅ
ǹ?ǹ����

������ ���� �������� P�ȃȅǻȅ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ��İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�� ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ������ ���� �������� P�ȃȅǻȅ�����

ȈȪȞȠȜȠ������ȅȂǹǻǹ�ǹ��ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ���ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ���ȅǻȅȈȉȇȅȈǿǹ ������������������

���ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ

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

� ȃǹȅǿȀ
��������
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ȂİȡȚțȒ
ǻĮʌȐȞȘ

ȅȜȚțȒ
ǻĮʌȐȞȘ

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

$�$ ǼȓįȠȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ ǹ�ȉ�
ȂȠȞ�
0İĲȡ�

ȆȠıȩĲȘĲĮ
ȉȚȝȒ

ȂȠȞȐįĮȢ
�Ǽȣȡȫ�

ǻĮʌȐȞȘ��Ǽȣȡȫ�
ȀȦįȚțȩȢ

ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ��������� ���������

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

� ȃǹȅǿȀ
��������

����� ����� ���������� P�ȅǿȀ�����

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ
țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

� ȃǹȅǿȀ
ǹ?��������

���� ����� �������� P�ȅǿȀ�����

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ
ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ
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ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

� ȃǹȅǿȀ������ ����� ����� ���������� P�ȅǿȀ�����

ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ

� ȃǹȅǿȀ������ ����� ���� �������� P�ȅǿȀ�����

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ
İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ
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ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ
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ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȩ
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ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮ�
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$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��ȝȘ�ʌȜĮıĲȚțȐ��ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

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��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ

�������������ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ�ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ

İʌȓȤȦıȘ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ʌȑȞĲİ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȊǻȇ����� ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����

ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıȘȜȒȞȦȞ�İȞĲȩȢ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȣʌȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������

�ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��

Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȐȝȝȠȣ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

ȕ��Ǿ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��ȑțȡȚȥȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ıĲȠ�ȩȡȣȖȝĮ�

Ȗ��Ǿ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�Ș�ĲȪʌĮȞıȘ�Ȓ�İȜĮĳȡȐ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ

İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�ȑĲıȚ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠȣȢ�ıȦȜȒȞİȢ��ȝİ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȡȠıȠȤȒ

ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ȗȘȝȚȫȞ�ıĲȘȞ�ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓȤȦıȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ

ȖȡĮȝȝȑȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ��ĲȣʌȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĮȖȦȖȫȞ��

ǼȊȇȍ�����������Ȃȉĭ

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȫįİțĮ�țĮȚ�ȠȖįȩȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ

ǻĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��ĮʌȩıĲĮıȘ����! �NP�

�����¼�P��NP���������[������ ��������

ȈȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ������

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� �����

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȊǻȇ�ȃ?ǹ���������� ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȉȣȡȞȐȕȠȣ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����

ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȉȣȡȞȐȕȠȣ��İʌȚĲȩʌȠȣ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ȐȝȝȠȣ�

Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�

Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��ȑțȡȚȥȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ıĲȘȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�ĮʌȐ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�șȑıȘ�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓȤȦıȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�

ǼȊȇȍ�����������Ȃȉĭ

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�İȞİȞȒȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ

ǻĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��ĮʌȩıĲĮıȘ����! �NP�

�����¼�P��NP���������[������ ��������

ȈȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ������

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� �����

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȐȤȡȘıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ȩȡȖĮȞĮ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�

$�7� ����

ȈȤİĲȚțȩ �� ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȐȤȡȘıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȚȢ�İʌȚȕȜȑʌȠȣıĮȢ

ȣʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ��ȒĲȠȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ��țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞĮ�ȩȡȖĮȞĮ�ʌĮȚįȚțȫȞ���ȤĮȡȫȞ��țĮșȚıĲȚțȐ�

țĮȜȐșȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ��ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ʌĮȜĮȚȫȞ�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ�ʌȚȞȐțȦȞ��ț�Ȝ�ʌ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ʌİȞĲĮțȩıȚĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ

ʌĮȡĮʌȜİȪȡȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȠįȫȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲİȚȫȞ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ

țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡĮȞȫȞ�ʌȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ

ȣȜȚțȫȞ��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�ĲȘȢ
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�İȜĮĳȡȐ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�Ȓ�țĮȚ�ĲȠȣ

țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ȜȒȟȘ�ĲȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȍȢ

ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ȞȠİȓĲĮȚ�Ș�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�İʌȚșȣȝȘĲȒȢ�ıĲȐșȝȘȢ�țĮȚ�ȝȠȡĳȒȢ��ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮȜȜȠȚȦșİȓ�ȝȑıĮ

ıĲȠ�ȤȡȩȞȠ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ���ȝİ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĳȣĲȚțȫȞ�ȖĮȚȫȞ

Ȓ�țĮȚ�ĲȠȣ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�

Ǿ�ʌȡȩȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ

ȕȐıȘ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ��ǻ��țĮȚ�ǻ��ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȇȈ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȪȠ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�ǻ�� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������Ǿ

ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȖȩȞȚȝȘ��İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��Įʌȩ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ����FP��

İȪșȡȣʌĲȘ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�įȣȞĮĲȩȞ�ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȘ�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��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȟȚ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ī���� ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȐıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ȝİ
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

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�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ

ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�șȑıȘ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�

ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ȝȑıȦȞ�İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĮȞĲȜȓĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȩ�

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�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�

į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

�ȕĮȡȑȜĮȢ��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���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȞİȞȒȞĲĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ʌȠȣ�ȖİȞȚțȫȢ�įİȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȞ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ

įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣȢ��ʌ�Ȥ��ĳȡİĮĲȓȦȞ��İʌȚıĲȑȥİȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȕĮșȝȓįȦȞ��ʌİȡȚȗȦȝȐĲȦȞ

İȝȕĮįȠȪ�ȝȑȤȡȚ������P��țȜʌ���ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�ȣʌȩ�Ȓ�ȣʌȑȡ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

�ĲȪʌȠȚ���

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��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���ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

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�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�țĮȚ�İȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ĮĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�ȤȣĲȜȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ıȣȞȒșȦȞ

țĮĲĮıțİȣȫȞ��İʌȚʌȑįȦȞ�Ȓ�ĮʌȜȒȢ�țĮȝʌȣȜȩĲȘĲĮȢ��ʌȡȠȢ�ĮʌȩțĲȘıȘ�ȜİȓȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�İȝĳĮȞȠȪȢ

�ĮȞİʌȑȞįȣĲȠȣ��ȑȖȤȣĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

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

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ʌȑȞĲİ�țĮȚ�İȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ�İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����
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ȅ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ȕȠĲıȐȜȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ�ȤȡȫȝĮ�ĲȠȣ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�șĮ�țĮșȠȡȚıĲİȓ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ

İʌȚȜȠȖȑȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ıĮȡȐȞĲĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ����
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ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ

ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ�țĮȚ�ĲȡȓĲȘ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ

ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȑțĮ�ȠțĲȫ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıĲĮȝʌȦĲȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȫȡȦȞ
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ȈĲĮȝʌȦĲȩ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌȐȤȠȣȢ����FP�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�&�������ȝİ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ

ȉ����ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�Ǻ���&�țĮȚ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ������NJ�P���ȑȖȤȡȦȝȠ�

ȝİ�İʌȓʌĮıȘ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��țĮȚ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĮȡȝȫȞ��ıĲĮȝʌĮȡȚıȝȑȞȠ�ȝİ�İȚįȚțȐ

țĮȜȠȪʌȚĮ��ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�ȖȡĮȞȓĲȘ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���[��[���FP��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ

ıȤİįȓȠȣ��ȝİ�ȠȡȚȠșȑĲȘıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ���[��[���FP�

ıĲİȡİȦȝȑȞȠȣȢ�ȝİ�țȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ȣʌȠįȠȝȒ��ıİ

ȖȡĮȝȝȚțȩ�ıȤȑįȚȠ�

ȆȜȒȡȘȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȚıȤȪȠȞĲİȢ

țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ

țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡİȓĮȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ�ȝİȜİĲȘ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ��ĮĳȠȪ�ʌȡȫĲĮ�ĲĮțĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ĲĮ�ĳȡİȐĲȚĮ�ĲȦȞ�Ǿ�Ȃ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ

ĲȣȤȩȞ�ȐȜȜİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��

��Ș�İʌȓʌĮıȘ�ıĲȠ�ȞȦʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ĲȠȣ�ıțȜȘȡȣȞĲȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ıİ�ıțȩȞȘ��ıİ�įȪȠ

ıĲȡȫıİȚȢ�țȐșİĲİȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ��ıȣȞȠȜȚțȐ���NJ�P���țĮȚ�Ș�ĲİȜȚțȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ

ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

��Ș�ĮʌȠĲȪʌȦıȘ�ĲȠȣ�İʌȚȜİȖȝȑȞȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�İȚıʌȓİıȘ�ĲȦȞ�İȚįȚțȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�ıĲȘȞ

İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

��Ș�țȠʌȒ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ıİ�țȐȞȞĮȕȠ�ʌİȡȓʌȠȣ�����[�����P��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌȐȡȠįȠ����ȦȡȫȞ

��Ș�ʌȜȪıȘ�ȝİ�Ȟİȡȩ�țĮȚ�įȚȐȜȣȝĮ�ȠȟȑȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȠȣ�ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲȠȢ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ

ĮʌȠțȐȜȣȥȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

��Ș�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�Įʌȩ�İȚįȚțȩ�ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ�ȕİȡȞȓțȚ�VHDOHU��ȝİ

ĮȞȐȜȦıȘ�����PO�P��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȚȐȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� ȀĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮȕĮșȡȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

$�7� ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����

ȀĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮȕĮșȡȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ

ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ

ǼȉǼȆ��������������
ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��

ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�İȞ�șİȡȝȫ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ȕȡȩȤȠȣ��Įʌȩ�ȜȐȝİȢ�țĮȚ�ıĲȡȠȖȖȣȜȩ

ıȓįȘȡȠ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İıȤĮȡȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ

ıĲİȡȑȦıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȟȚ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ
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ǱȡșȡȠ ��ȃǹȊǻȇ�ǹ?�������� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ�
ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ȝİ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȑįȡĮıȘȢ��ʌȜȒȡȦȢ

ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȘȢ�İıȤȐȡĮȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ

ȑįȡĮıȘȢ�ĮȣĲȒȢ��Ș�ĮțȡȚȕȒȢ�ȡȪșȝȚıȘ�ĲȘȢ�ıĲȐșȝȘȢ�țĮȚ�İʌȓțȜȚıȘȢ�ĲȘȢ�İıȤȐȡĮȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ

ıĲİȡİȫȞ�ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ�țĮȚ�Ƞ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ȝȘ

ıȣȡȡȚțȞȠȪȝİȞȠ�țȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�İʌȠȟİȚįȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ��ĲȩıȠ�İʌȓ�ȞȑȦȞ�ȩıȠ�țĮȚ�İʌȓ�ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ

�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȤĮȡȫȞ��

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ȝİȞ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ�İıȤȐȡİȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ȝİ�ȕȐıȘ

ĲȠȣȢ�ʌȓȞĮțİȢ��ȕĮȡȫȞ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��ȖȚĮ�ĲȚȢ�įİ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ�İıȤȐȡİȢ�Ȟİ

ȕȐıȘ�ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪȢ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȝȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ�ʌȠȣ

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣȢ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ�ȖȓȞİĲĮȚ

ĮʌȠįİțĲȒ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȗȪȖȚıȘ�

�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ĲȣʌȠʌ�ȠȚȘȝȑȞİȢ��ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�

�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��İıȤȐȡĮȢ�țĮȚ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�įȑțĮ�ȜİʌĲȐ
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ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ��ȜĮȡĲȗȓȞȘ��
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ıȣȞįȑıİȚȢ��ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮȚ�įȠțȚȝȑȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ

ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ����PP

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȊǻȇ�ǹ?����������� ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ��39&�8�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ
'����PP

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������

ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�ȝİ�ıȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ȝȘ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠ�ȤȜȦȡȓįȚȠ��39&�8��

ıȣȝʌĮȖȠȪȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ

�������������ǻȓțĲȣĮ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ

ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�Įʌȩ�39&�ĲȘȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ�

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȖȚĮ�įȚȐȕĮıȘ�İȝʌȠįȓȦȞ�

ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȑȢ�țĮȚ�ȝȘțȠĲȠȝȚțȑȢ�ĮȜȜĮȖȑȢ�ĲȘȢ�ȤȐȡĮȟȘȢ�țȜʌ��

ȕ��ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���

21REQ009071800 2021-08-13



ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ĲȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�ĮȣĲȠȪ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ǼȉǼȆ�������������

Ȗ��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲȠ�ȩȡȣȖȝĮ�ʌȜĮıĲȚțȒȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ��ĲȠȣ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�șĮ

țĮșȠȡȓıİȚ�Ș�ȊʌȘȡİıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȉĮȚȞȓİȢ�ıȘȝȐȞıİȦȢ

ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�

ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ�ȩĲȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠȣ�ȣʌȩ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8

ȝİ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�įȓțĲȣȠ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮȜȜȐ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ

ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ǼʌȓıȘȢ�įİȞ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣıțİȣȑȢ�İȜȑȖȤȠȣ�țĮȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ��ȠȚ�ĮȖțȣȡȫıİȚȢ

țĮȚ�Ƞ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ

ıȤİĲȚțȫȞ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�ȝȑĲȡȠȣ��ȝȝ��ȦĳȑȜȚȝȠȣ�ĮȟȠȞȚțȠȪ�ȝȒțȠȣȢ��ĮȞȐ�įȚȐȝİĲȡȠ�ĮȖȦȖȠȪ�țĮȚ�ĮȞȐ

țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��țĮȚ

ȑĲȠȚȝȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�

ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8�

�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW�������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����PP�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�İȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

$�7� �����

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�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȪȠ�țĮȚ�İȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ȉĮȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȉĮȣ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��İʌȚĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ

țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ

������������

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠȢ��ĭ���LQ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������� ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����[����FP����Ǿ�Ǻ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��

ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȝİ�țĮʌȐțȚ�ȖȚĮ�ȣʌȩȖİȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ��Ǿ�Ǻ���ȝİ�ĲĮ

ȣȜȚțȐ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

�ȐȞȠȚȖȝĮ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĲȠȝȫȞ�ȖȚĮ�ĲȠ�ʌȑȡĮıȝĮ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȐȝȝȠȣ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�ıĲȠȞ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıĲȡȐȖȖȚıȘ�

ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ıĲȘȞ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ��İʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ȜȐțțȠȣ�țĮȚ�țȐșİ

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ȐȜȜȘ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�İȡȖĮıȓĮ��

�Ǿ������������ǻȚĮıĲȐıİȚȢ���ǹȡȚșȝȩȢ�Ǿ�Ǻ������[����FP����Ǿ�Ǻ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ����

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȡİȪȝĮĲȠȢ��İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ����ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲȦȞ

ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȜİȖȤȩȝİȞȘ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ��Ǿ�Ǻ���ȝİ���ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�İțțȚȞȒıİȚȢ�ĮȞȐ�ȘȝȑȡĮ�țĮȚ

ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ��ȝİ�ȑȟȠįȠ�İȞĲȐıİȦȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����$�ĮȞȐ�ıĲȐıȘ��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İțțȓȞȘıȘȢ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ

țİȞĲȡȚțȒȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ�țĮȚ�ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒ�ȝİ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȐ

ĲȠȣ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ��İȜȑȖȤȠȣ�

ȡȣșȝȓıİȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

�Ǿ�����������ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȚĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ǼțıțĮĳȒ�ȤĮȜĮȡȫȞ�İįĮĳȫȞ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����

ǼțıțĮĳȒ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ĳȣĲȚțȫȞ�ȖĮȚȫȞ��ȚȜȪȠȢ��ĲȪȡĳȘȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ

İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�İįĮĳȫȞ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȣȢ�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ

ĲȘȞ�ȑįȡĮıȘ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȟȣȖȚĮȞĲȚțȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĲȠ�įȚĮȤȦȡȚıȝȩ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȣʌȩȜȠȚʌĮ�

țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��țĮȚ�Ș�İțıțĮĳȒ�ȝİ�țȐșİ�ȝȑıȠȞ�

��Ș�İțȡȓȗȦıȘ��Ș�țȠʌȒ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ʌȜȘȞ�İțİȓȞȦȞ

ʌȠȣ�șĮ�ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ�ʌȡȠȢ�İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ��

��Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�țĮȚ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ıțȐĳȘȢ�

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�

��ȠȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ

ĮʌȩıĲĮıȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȩșİıȘ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȦȢ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ

İȓĲİ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ıİ�İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ�İĳȩıȠȞ�ĮȣĲȐ�țȡȚșȠȪȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĳȣĲȚțȐ��Ȓ

ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ�

��ȠȚ�ĲȣȤȩȞ�İȞįȚȐȝİıİȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ��ĮȞ�ĲȣȤȩȞ�țĮĲĮȜȘĳșİȓ�Ƞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ

ȤȫȡȠȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮʌȠșȑıİȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ

ĲȠȣȢ�ıİ�ıİȚȡȐįȚĮ�țĮȚ�Ș�įȚĮĳȪȜĮȟȒ�ĲȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ�Ȟ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�

Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�Ȓ�ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȘ

ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ��țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ǼȉǼȆ�������������țĮȚ�ĲȦȞ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ǼȊȇȍ����������Ȃȉĭ

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠȖįȩȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ

ǻĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��ĮʌȩıĲĮıȘ������NP���ȝİ�ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒ

ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�

������������� �����¼�P��NP���������[������ ��������

ȈȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�����

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� ����

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȆȇȈ�����

ǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȣȢ�Ȓ

İțĲȠȟİȣĲȑȢ���ıİ�ȤĮȜĮȡȐ�Ȓ�ȖĮȚȫįȘ�İįȐĳȘ��ıĲȠ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȕȐșȠȢ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌ�Ȥ�

ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞȘȢ�țĮįȑȞĮȢ��ĮȣȜĮțȦĲȒȡĮ�țȜʌ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ�ȃ?�������� ȊʌȑȡȖİȚĮ�ʌȓȜȜĮȡ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ��ȕȐıİȚȢ���ʌȓȜȜĮȡ�

$�7� �����

ȈȤİĲȚțȩ �� ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǹȉǾǼ�������

ȊʌȑȡȖİȚĮ�țĮĲĮıțİȣȒ�ʌȓȜȜĮȡ��įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��țĮȚ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��İȞȩȢ��ıĲİȖĮȞȠȪ

İȡȝĮȡȓȠȣ��ʌȓȜȜĮȡ���Įʌȩ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚȗȑ��İȞ�șİȡȝȩ��țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞȠȢ�ȝİ�įȪȠ

ʌȠȡĲȐțȚĮ���Ƞ��ȠʌȠȓȠȢ��șȐ�İȓȞĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌİȡȚȑȤİȚ�ĲȠȞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒ�țĮșȫȢ�ĲȚȢ

ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ�țĮȚ�ȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȠ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȝĮȜȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ

ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ȐȡįİȣıȘȢ��ǼʌȓıȘȢ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȜȒȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȕȐıİȦȢ�Įʌȩ�İȝĳĮȞȑȢ

ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȠȣ��ȒĲȠȚ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ȝİȞĲİıȑįİȢ�ț�Ȝ�ʌ�

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ

ȉȚȝȒ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ���¼�Ĳİȝ

�Ȝ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İțĮĲȩȞ�ʌİȞȒȞĲĮ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ��țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����LQ

$�7� �����

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�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȞȞȑĮ�țĮȚ�ȠȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ǺȐȞİȢ�ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȈİȜȓįĮ����Įʌȩ���
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ǺȐȞİȢ�ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ�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�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȟȚ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ���� ȆȐııĮȜȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�Įʌȩ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��

ȆȐııĮȜȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ��Įʌȩ�ıȓįȘȡȠ�ȠʌȜȚıȝȫȞ�%���&��įȚĮĲȠȝȒȢ�ĭ��

ȝȒțȠȣȢ�������������P��İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȝİ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�țȠʌȒȢ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ıİ�ĮȖțȪȡȚȠ�

ȑȝʌȘȟȘȢ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�İʌ�ĮȣĲȠȪ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ�����PP�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ�ıĲĮȜȐțĲİȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�țĮȚ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�Įʌȩ�ĲȠ�ıȦȜȒȞĮ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��
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�Ǿ������������ǻȚĮĲȠȝȒ����[�����PP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȑȞĮ�țĮȚ�ıĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ������������ ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ���PPð

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖȣȝȞȠȪ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȣ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�

ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ��İȚįȚțȐ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�

ĮțȡȠįȑțĲİȢ��ʌȑįȚȜĮ��ȝȠȪĳİȢ��țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ��ĲĮȚȞȓİȢ�ıȘȝȐȞıİȦȢ��ĮĲıĮȜȓȞİȢ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ

ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�İȜȑȖȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ȖȣȝȞȠȪ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ

�įȚĮĲȠȝȒȢ���PP

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�įȑțĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ������������ ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PPð

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖȣȝȞȠȪ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȣ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�

ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ��İȚįȚțȐ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�

ĮțȡȠįȑțĲİȢ��ʌȑįȚȜĮ��ȝȠȪĳİȢ��țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ��ĲĮȚȞȓİȢ�ıȘȝȐȞıİȦȢ��ĮĲıĮȜȓȞİȢ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ

ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�İȜȑȖȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ȖȣȝȞȠȪ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ

�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP
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Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ʌȑȞĲİ�țĮȚ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ������������ ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PPð

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȖȣȝȞȠȪ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȣ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�

ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ��İȚįȚțȐ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�

ĮțȡȠįȑțĲİȢ��ʌȑįȚȜĮ��ȝȠȪĳİȢ��țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ��ĲĮȚȞȓİȢ�ıȘȝȐȞıİȦȢ��ĮĲıĮȜȓȞİȢ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ

ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�İȜȑȖȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ȖȣȝȞȠȪ�ȤȐȜțȚȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ

�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�ıĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ������������ ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�(�99�8���5���6��ȃȊȊ���ȠȞȠȝ��ĲȐıȘȢ����������9�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ�Įʌȩ�ȝĮȞįȪĮ�39&
įȚĮĲȠȝȒȢ���[����PP�

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıİ�ıȦȜȒȞĮ��ıİ�țĮȞȐȜȚ��ıİ�İıȤȐȡĮ��ıİ�ȠȤİĲȩ��ıİ

ĳȠȡȑĮ��ıİ�ȝȠȞȦĲȒȡİȢ��ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��țȜʌ���țĮȜȦįȓȠȣ�ȝİ�ȤȐȜțȚȞȠȣȢ�ĮȖȦȖȠȪȢ�țĮȚ�ȝȩȞȦıȘ�Įʌȩ

ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ��39&���ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ĲȐıȘȢ������������9�ĲȪʌȠȣ�(�99�8��ȝȠȞȩțȜȦȞȠȢ�ĮȖȦȖȩȢ���(�99

�5��ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�ĮȖȦȖȩȢ���(�99�6��ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�ĮȖȦȖȩȢ�țȣțȜȚțȠȪ�ĲȠȝȑĮ���ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ

ıĲȒȡȚȟȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ��İȚįȚțȐ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��ĮțȡȠįȑțĲİȢ��ȝȠȪĳİȢ��țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ�

ĲĮȚȞȓİȢ�ıȘȝȐȞıİȦȢ��ĮĲıĮȜȓȞİȢ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�İȜȑȖȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��țĮȜȦįȓȠȣ

�ǻȚĮĲȠȝȒȢ���[����PP�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� �����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� įȫįİțĮ�țĮȚ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�39&���DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�����PP

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��

ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�39&�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DWP��ȝİ

țİĳĮȜȒ�ıȪȞįİıȘȢ��İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȢ�ıİ�ȣʌȩȖİȚİȢ�įȚĮȕȐıİȚȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ

ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș

ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ��ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ

ıȪȞįİıȘȢ��ĲȠȣ�ȠįȘȖȠȪ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ

İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ıİ�ȣʌȩȖİȚİȢ�įȚĮȕȐıİȚȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�Ȓ�țĮȜȦįȓȦȞ��ǻİȞ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�

�Ǿ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ĭ�����PP

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�įȑțĮ�ȜİʌĲȐ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȥĲȚıȝȠȪ�Įʌȩ��ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ�ȪȥȠȣȢ�������P��įȚĮĲȠȝȒȢ�ĭ��

$�7� �����

ȈȤİĲȚțȩ �� ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ǿıĲȠȪ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ���Įʌȩ��ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ

ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1�����ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȚıĲȠȪȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ
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�������������ȊʌȠįȠȝȒ�ȅįȠĳȦĲȚıȝȠȪ��țĮȚ��������������ǿıĲȠȓ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��

īȚĮ��ĲȘȞ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��țĮȚ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȚıĲȠȪ��Įʌȩ��ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ�țĮȓ

ȪȥȠȣȢ�������P��įȚĮĲȠȝȒȢ�ĭ���ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ��țĮĲȐ��,62��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ

țĮȜȪȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮȖțȣȡȓȦȞ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ǹȖțȪȡȦıȘȢ�Ȃ��[���PP�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ����[���

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����ʌĮȟȚȝȐįȚĮ�țĮȚ���ȡȠįȑȜİȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮ��īĮȜȕȐȞȚıȝĮ�İȞ�șİȡȝȫ�ȕȐıİȚ�ǻȚİșȞȫȞ

ȆȡȠĲȪʌȦȞ�(1�,62������ǻȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȝȓĮȢ�ǺȐıȘȢ�ǹȖțȪȡȦıȘȢ��ȝİ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ

ȣȜȚțȐ�

�ȅ��țȠȡȝȩȢ��ĲȠȪ�ȚıĲȠȪ��șȐ��ĳȑȡİȚ��ȤȣĲȠıȚįȘȡȐ��ʌȜȐțĮ��İįȡȐıİȦȢ��ʌȐȤȠȣȢ����ȤȚȜ���ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���Ǿ

ʌȜȐțĮ��İįȡȐıİȦȢ��șȐ��ĳȑȡİȚ��ĮȞȐȜȠȖȠ��țİȞĲȡȚțȒ��ȠʌȒ��ȖȚȐ��ĲȒȞ��įȚȑȜİȣıȘ��ĲȠȣ���ȣʌȠȖİȓȠȣ

țĮȜȦįȓȠȣ��țĮșȫȢ��țĮȓ��ĲȓȢ��ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ��ȠʌȑȢ���Ș��țȐșİ��ȝȓĮ��ȖȚȐ��ĲȒȞ��ıĲİȡȑȦıȘ��ĲȠȪ��ȚıĲȠȪ

ǼʌȓıȘȢ��Ƞ��ȚıĲȩȢ��șȐ��ĳȑȡİȚ��ıĲȘȞ��ȕȐıȘ�ĲȠȣ�İȚįȚțȒ�șȣȡȓįĮ��ĲȩȞ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ��ĮıĳĮȜİȚȠĮʌȠȗİȪțĲȘ

ȝİ��ĮıĳȐȜİȚĮ��țȣȜȚȞįȡȚțȒ�����ǹ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȠȚ�İȟȒȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ȣȜȚțȐ�

��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�

��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�

��ǵȜĮ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȜȫįȚĮ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�

��7Ƞ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ��ȝȠȞȩ�Ȓ�ʌȠȜȜĮʌȜȩ��ȝİ�ĲȘȞ�șȣȡȓįĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȚȐĲĮȟȘ�ȝĮȞįȐȜȦıȒȢ�ĲȘȢ�
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ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��țȠȡȣĳȒȢ��ıȤȒȝĮĲȠȢ�țȫȞȠȣ��ȑȝȝİıȠȣ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�
ȚıȤȪȠȢ����:�

$�7� �����

ȈȤİĲȚțȩ �� ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����
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ʌȜİȣȡȐ�

ĬĮ�įȚĮșȑĲȠȣȞ�ȣȥȘȜȒ�ĮʌȩįȠıȘ��ȤĮȝȘȜȒ�șȐȝȕȦıȘ�țĮȚ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĮȞșİțĲȚțȐ�ıİ�ȕĮȞįĮȜȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�İȪțȠȜĮ

ıĲȘȞ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�

ȊȜȚțȐ���ȀĮĲĮıțİȣȒ

ȉȠ�țȑȜȣĳȠȢ�ĲȠȣ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��șĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�ȝȑȡȘ�

�����Ǿ�ȕȐıȘ�ĲȠȣ�șĮ�İȓȞĮȚ�țȣȜȚȞįȡȚțȒ��ȉȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ�ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ

ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȕĮȝȝȑȞȠ�ıİ�ıțȠȪȡȠ�ȖțȡȚ�ȤȡȫȝĮ��țĮȚ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȠ�ıȘȝİȓȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıĲȘȞ�țȠȡȣĳȒ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�

ȉȠ�ʌȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�İʌȓıȘȢ�Įʌȩ�ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ıİ�ȤȡȫȝĮ�ĮıȘȝȓ�țĮȚ�șĮ��ĳȑȡİȚ

İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ�ĲĮ�ȩȡȖĮȞĮ�ȑȞĮȣıȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�
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İıȦĲİȡȚțȐ�șĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țȐĲȠʌĲȡȠ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȣȝȝİĲȡȚțȒ�įȚȐȤȣıȘ�ĲȠȣ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�
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ĲĮ�İʌȚșȣȝȘĲȐ�ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�

ǹ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ

/�2�5��!�����

,PD[����!����FG�������/P�ıİ�ȖȦȞȓĮ�ʌİȡȓʌȠȣ���"

Ǻ��ȁĮȝʌĲȒȡĮȢ

ĭ� ������/P

7� �������������.

5D�!���

ȉİȤȞȚțȑȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ���ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ıȫȝĮĲȠȢ

�ǶȥȠȢ��ʌİȡȓʌȠȣ����FP

�ȆȜȐĲȠȢ��ʌİȡȓʌȠȣ����FP

ǺĮșȝȩȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���,3��

7ȐıȘ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ������9����+]�

ȈȣȞȠȜȚțȒ�ȚıȤȪȢ�ȇ������:

ǹȞĲȠȤȒ�ıİ�țȡȠȪıȘ�"�,.���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�Ǽȃ������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�Ǽȃ�����

ǱȞȠȚȖȝĮ�ȠʌȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�������PP
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ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��ĲȦȞ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ��ĲȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ĮĳȒȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ

İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ıȪȞįİıȘȢ��ȡȪșȝȚıȘȢ��İȜȑȖȤȠȣ��ȝȑĲȡȘıȘȢ�țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ�
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����ȖİȞȚțȑȢ�ĮıĳȐȜİȚİȢ

����ȜȣȤȞȓİȢ�ȑȞįİȚȟȘȢ�ʌĮȡȠȣıȓĮȢ�ĲȐıȘȢ

����ȡİȜȑ�ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ

����ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮĳȒ�țĮȚ�ıȕȑıȘ�ĲȦȞ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĲȠȞ

����ȣʌȠȕȚȕĮıȝȩ�ĲȘȢ�ıĲȐșȝȘȢ�ĳȦĲȚıȝȠȪ��İȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

����ıĲİȖĮȞȩȢ�ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ�ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ�ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ�ıĲȠ�ʌȜĮȧȞȩ�ȝȑȡȠȢ

����ĲȠȣ�ʌȓȜȜĮȡ��İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�

����ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȡȐȖĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ıȠȪțȠ���$����9�ȝİ�ȝȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠ�țĮȚ�įȚĮțȩʌĲȘ

����įȚĮȡȡȠȒȢ���P$

����ıĲİȖĮȞȩ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ĳșȠȡȚıȝȠȪ���:�ȞȣțĲİȡȚȞȒȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�İȜİȖȤȩȝİȞȠ�

����ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠ�Įʌȩ�ȝȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠ���ǹ�țĮȚ�įȚĮțȩʌĲȘ�įȚĮȡȡȠȒȢ���P$

����įȚĮțȩʌĲİȢ�ĳȠȡĲȓȠȣ�ȝİ�ȝȚțȡȠĮȣĲRȝȐĲȠȣȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ

����ĮȞĮȤȫȡȘıȘȢ

��İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�İȜȑȖȤȠȣ�ȝİ�ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ȕȡĮȤȣțȪțȜȦȝĮ���Nǹ�İțĲȩȢ�İȐȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ

įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ

��ǼıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȜȦįȚȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ʌȓȜȜĮȡ�țĮȚ�įȠțȚȝȑȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȁȅȉ�+'����

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�ʌȓȜĮȡ�țĮȚ�ȕĮȝȑȞȠȣ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȣ�

ĲİııȐȡȦȞ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ȦȢ�İȟȒȢ�

�Ȝ�
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ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ�� ��������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȤȓȜȚĮ�İʌĲĮțȩıȚĮ

�����ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ�ȈǿȃȉȇǿǺǹȃǿȅȊ

ǱȡșȡȠ ��ȃǹǾȁȂ�ȃ���������� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıȣȞĲȡȚ�ȕĮȞȚȠȪ�įȘȜĮįȒ�ʌȜȒȡȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒ�țĮȚ�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

$�7� �����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıȣȞĲȡȚ�

ȕĮȞȚȠȪ�įȘȜĮįȒ�ʌȜȒȡȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒ�țĮȚ�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�

ĲȚȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȝİ�ĲȠȣȢ�ʌȓįĮțİȢ��ĲȠ�ĮȞĲȜȘĲȚțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ

ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ��ĲȠȣȢ���ıĲİȖĮȞȠȪȢ�ȣʌȠȕȡȪȤȚȠȣȢ�ʌȡȠȕȠȜİȓȢ�ȝİ�ĲȠ�țĮȜȫįȚȠ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣȢ�

ĲȠ�țȚȕȫĲȚȠ�ȘȜİ�țĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ��ʌȓȜĮȡ��ȝİ�ĲȠȞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȒ�ĲȠȣ�ıȣȞĲȡȚȕĮȞȚȠȪ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘ

ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ�İȟȐȡĲȘıȘ��ĮıĳȐȜİȚİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ȡİȜȑ��ʌȓȞĮțĮ�ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȪ�ĮȞĲȜȓĮȢ��țȜʌ���ĳȓȜĲȡĮ

ȞİȡȠȪ��ĳȡİȐĲȚĮ��ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘȢ�ȞİȡȠȪ��ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��ıȚĳȫȞȚĮ��ıĲȩȝȚĮ��ȕȐȞİȢ�

įȚĮțȩʌĲİȢ�ĮȣȟȠȝİȓȦıȘȢ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ��țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��įĮʌȐȞİȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ

țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�Ǿ�Ȃ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��įȠțȚȝȑȢ��ȡȣșȝȓıİȚȢ

țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠ�ȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�įȠțȚȝȫȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�Ș�ʌĮȡȐįȠıȘ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ

İȖȤİȚȡȚįȓȦȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��ıȣȞȠįİȣȠȝȑȞȦȞ�Įʌȩ�ĲİȤȞȚțȒ�ȝİĲȐĳȡĮıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲȘȞ�ǼȜȜȘȞȚțȒ

ȖȜȫııĮ�

ȉĮ�ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�șĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ıȒȝĮȞıȘ�&(��ȩʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ��țĮȚ

șĮ�ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ĳȠȡȑȦȞ�ʌȠȚȠĲȚțȫȞ�İȜȑȖȤȦȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� İȓțȠıȚ�ȤȚȜȚȐįİȢ
Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� ���������

ǺİȜİıĲȓȞȠ����������������� ǺİȜİıĲȓȞȠ����������������� ��������

ȅȚ�ȝİȜİĲȘĲȑȢ Ǿ�ȆȡȠȚıĲĮȝȑȞȘ�ǻ�ȞıȘȢ�ȉİȤȞ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�	�ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȁǹǺǻǹȈ�ȁǼȍȃǿǻǹȈ
Ȇȅȁ�ȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ�ǹȆȅȈȉȅȁȅȈ
ȂǾȋǹȃȅȁȅīȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ȀǹȉȈǿȅȊȇǹ�ǹȆȅȈȉȅȁǿǹ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�Ȇ�Ǽ�
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ�ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȇǾīǹ�ĭǼȇǹǿȅȊ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ

Ǽȇīȅ�� ǹȃǹȆȁǹȈǾ�ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ�ȆȁǹȉǼǿǹȈ�ǹīǿȅȊ
īǼȍȇīǿȅ

ǹȡ��ȂİȜȑĲȘȢ� �������

ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ
ȉȚȝĮȡȚșȝȚțȒ�������ī

$�7� ����

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ������ 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�

ǼȊȇȍ����������Ȃȉĭ

ǻĮʌȐȞȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��ĮʌȩıĲĮıȘ������NP���ȝİ�ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒ

ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�

������������� �����¼�P��NP���������[������ ��������

ȈȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�����

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ĲȡȓĮ�țĮȚ�İȓțȠıȚ�ȑȟȚ�ȜİʌĲȐ

$�7� ����

ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǿȀ��������� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ����� ����

ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ������P

Ȓ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ
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��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
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��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
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ĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
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ǱȡșȡȠ ��ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ǼțıțĮĳȒ�ȤĮȜĮȡȫȞ�İįĮĳȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ����� ����

ǼțıțĮĳȒ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ĳȣĲȚțȫȞ�ȖĮȚȫȞ��ȚȜȪȠȢ��ĲȪȡĳȘȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ

İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�İįĮĳȫȞ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȣȢ�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ

ĲȘȞ�ȑįȡĮıȘ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȟȣȖȚĮȞĲȚțȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĲȠ�įȚĮȤȦȡȚıȝȩ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲĮ�ȣʌȩȜȠȚʌĮ�

țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��țĮȚ�Ș�İțıțĮĳȒ�ȝİ�țȐșİ�ȝȑıȠȞ�

��Ș�İțȡȓȗȦıȘ��Ș�țȠʌȒ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ʌȜȘȞ�İțİȓȞȦȞ

ʌȠȣ�șĮ�ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ�ʌȡȠȢ�İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ��

��Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�țĮȚ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ�țĮȚ�Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ıțȐĳȘȢ�

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�

��ȠȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ

ĮʌȩıĲĮıȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȩșİıȘ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȦȢ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ

İȓĲİ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ıİ�İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ�İĳȩıȠȞ�ĮȣĲȐ�țȡȚșȠȪȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĳȣĲȚțȐ��Ȓ

ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ�
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ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�

������������� �����¼�P��NP���������[������ ��������

ȈȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�����

Ǽȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ��� ����

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȠȖįȩȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ

ǺİȜİıĲȓȞȠ����������������� ǺİȜİıĲȓȞȠ����������������� ��������

ȅȚ�ȝİȜİĲȘĲȑȢ Ǿ�ȆȡȠȚıĲĮȝȑȞȘ�ǻ�ȞıȘȢ�ȉİȤȞ�
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�	�ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȁǹǺǻǹȈ�ȁǼȍȃǿǻǹȈ
Ȇȅȁ�ȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ�ǹȆȅȈȉȅȁȅȈ
ȂǾȋǹȃȅȁȅīȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�ȉ�Ǽ�

ȀǹȉȈǿȅȊȇǹ�ǹȆȅȈȉȅȁǿǹ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�Ȇ�Ǽ�

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ��
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ�ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȇǾīǹ�ĭǼȇǹǿȅȊ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ

Ǽȇīȅ�� ǹȃǹȆȁǹȈǾ�ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ�ȆȁǹȉǼǿǹȈ�ǹīǿȅȊ�īǼȍȇīǿȅ

ǹȡ��ȂİȜȑĲȘȢ�� �������

ǹȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ�ȐȡșȡȦȞ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ǼȉǼȆ���ȆǼȉǼȆ

ǼȖțȪțȜȚȠȚ�����������������ǹǻǹ����Ǽǽ�����Ȅ�Ĭ�Ȇ�������������������ǹǻǹ��Ǻ�ȉ�����Ĭ�

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

ǱȡșȡĮ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȤȦȡȓȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ�ȝİ�ǼȉǼȆȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

ȃǹȅǿȀ������ �� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲĮșİȡȒȢ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ

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

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȡĮʌİȗȠʌȐȖțȠȣ�Įʌȩ�ȟȪȜȠ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�����������/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�įȚșȑıȚĮ�ȀȠȪȞȚĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİ�İȜĮĲȘȡȚȠ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȈȪȞșİĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�������Ȃ�/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?��������� �� ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ĲȡĮȝʌĮȜĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��������/DSSVHW

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ȖȑĳȣȡĮȢ�Įʌȩ�İȝʌȠĲȚıȝȑȞȘ�ȟȣȜİȓĮ

ȃǹȅǿȀ������ �� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����FP

ȃǹȅǿȀ������ �� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıĲĮȝʌȦĲȫȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȫȡȦȞ

ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �� ȈĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ�ȝȐȗĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌȡȩıȝȚțĲĮ�ȝİȓȦıȘȢ�ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ���ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȐȤȡȘıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ȩȡȖĮȞĮ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȚȤİȓȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĳȣıȚțȒȢ�ʌȑĲȡĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����FP

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǼʌȓıĲİȥȘ�ıĲȘșĮȓȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĳȣıȚțȒȢ�ʌȑĲȡĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����FP

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�įȚĮĳȩȡȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ȀĮșȚıĲȚțȩ��ʌĮȖțȐțȚ��ȝİĲĮȜȜȚțȩ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������ĲȘȢ�$7+/(7,&2�ıȣ�ȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȕȐıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���FP

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ�������� �� ȋȣĲȠıȚįȘȡȐ��țȠȜȦȞȐțȚĮ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ȁİȓĮȞıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ĲȡȚȕİȓȠ�įȚĮĳȩȡȦȞ�ȝİȖİșȫȞ��ȝȘȤĮȞȒȢ�ȤİȚȡȠĲȡȠȤȠȪ�țȜʌ���İʌȚ�ĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȜİȓĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮȚ�ĮʌȠțȐȜȣȥȘȢ�ıțȪ�ȡȦȞ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ȜȠȪțȚĮ�

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȕȩĲıĮȜĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���FP�ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞĮ�įȚĮ�ĲıȚȝİȞĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ȝİ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮ�ıȝȑȞȠȣȢ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��ȋ���FP��ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ȆȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�įȚĮĳĮȞȑȢ�ȣȜȚțȩ�İȝʌȠĲȚıȝȠȪ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�&(5(7(&�&7���ĲȘȢ�&(5(6,7

ȃǹȅǻȅ�ǻ�� �� ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ���� ��� ȆȐııĮȜȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�Įʌȩ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ
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ȆȓȞĮțĮȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ�ǼȉǼȆ�ǱȡșȡȦȞ

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������� ��� ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����[����FP����Ǿ�Ǻ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������� ��� ȀĮȜȫįȚĮ��ĲȪʌȠȣ�-,99�8���ȃȊȊ���įȚĮĲȠȝȒȢ���[������PP�

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ĭȡİȐĲȚȠ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ����[����FP

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ĭȡİȐĲȚȠ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�����[����FP

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ�ȖİȓȦıȘȢ�Įʌȩ�ȤȐȜțȚȞȘ�ʌȜȐțĮ

ȃǹǾȁȂ�ȃ?�������� ��� ȊʌȑȡȖİȚĮ�ʌȓȜȜĮȡ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ��ȕȐıİȚȢ���ʌȓȜȜĮȡ�

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�(�99�8���5���6��ȃȊȊ���ȠȞȠȝ��ĲȐıȘȢ����������9�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ�Įʌȩ�ȝĮȞįȪĮ�39&�įȚĮĲȠȝȒȢ���[�����PP�

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�(�99�8���5���6��ȃȊȊ���ȠȞȠȝ��ĲȐıȘȢ����������9�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ�Įʌȩ�ȝĮȞįȪĮ�39&�įȚĮĲȠȝȒȢ���[����PP�

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ���PPð

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PPð

ȃǹǾȁȂ������������ ��� ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PPð

ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ��� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ�įȚĮĲȠȝȒȢ���[���PP��ȝİ�ȝȩȞȦıȘ�Įʌȩ�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ��39&�

ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ��� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȪȞįİıȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȣ�țȚȕȦĲȓȠȣ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ��ʌȓȜȜĮȡ��ĲİııȐȡȦȞ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ

ȃǹǾȁȂ�ȃ��������� ��� ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ȤȦȞİȣĲȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıİ�ıțĮȜȠʌȐĲȚ��İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�/('����:

ȃǹǾȁȂ�ȃ���������� ��� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ıȣȞĲȡȚ�ȕĮȞȚȠȪ�įȘȜĮįȒ�ʌȜȒȡȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒ�țĮȚ�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

 ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

 ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ

21REQ009071800 2021-08-13



ȆȓȞĮțĮȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ�ǼȉǼȆ�ǱȡșȡȦȞ

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

 ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȈȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȚĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

 ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

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

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

ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ�Ȁȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ������ �� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȀĮȜȠȪʌȚĮ�İȝĳĮȞȠȪȢ��ĮȞİʌȑȞįȣĲȠȣ��ȑȖȤȣĲȠȣ�ıțȣȡȩįİȝĮĲȠȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ������ �� ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ıĮȞȚįȫȝĮĲȠȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ

ȃǹȅǿȀ������ �� ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ�İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ǹĳĮȓȡİıȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İįĮĳȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǻȅ�ǹ�� ��� ǼțıțĮĳȒ�ȤĮȜĮȡȫȞ�İįĮĳȫȞ

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĲȚȡȚĮțȫȞ�ȑȡȖȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ

21REQ009071800 2021-08-13



ȆȓȞĮțĮȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ�ǼȉǼȆ�ǱȡșȡȦȞ

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

ǼțıțĮĳȑȢ�ĬİȝİȜȓȦȞ�ȉİȤȞȚțȫȞ�ǲȡȖȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ��������� �� (țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

ǹȞȐʌĲȣȟȘ���ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ�ȁĮĲȠȝİȓȦȞ�țĮȚ�ǻĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ���� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�įĮȞİȓȦȞ�
�įȐȞİȚĮ�șȡĮȣıĲȫȞ�İʌȓȜİțĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ǽ�

 ȀĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�Ȓ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�Ȓ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹȅǻȅ�ǹ�� �� ȀĮĲĮıțİȣȒ��İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ�ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ������ �� ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ

ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡĮȞȫȞ���ʌȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȆȇȈ�ǹ�� �� ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

ȃǹȆȇȈ�ǻ�� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ

ȃǹȆȇȈ�ǻ�� �� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ

ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ�ĲȠȓȤȠȚȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�įȪȠ�ȩȥİȦȞ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ����������� �� ȁȚșȠįȠȝȑȢ�țĮȚ�ȄȘȡȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ĮȞȦįȠȝȫȞȝȓĮȢ���ȝȓĮȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥȘȢ

 ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹȅǿȀ�ȃ?�������� �� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȩ�ʌȑĲȡȚȞȠ�țȣȕȩȜȚșȠ�ʌİȜİțȘĲȩ���Ȥ��Ȥ����ȑȦȢ��FP�

ȃǹȅǿȀ�ȃ?ǹ�������� �� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ȤȠȞįȡȩʌȜĮțİȢ�ȆȘȜȓȠȣ��ȈȣțȒȢ��ĮțĮȞȩȞȚıĲİȢ

ǺȚȞȣȜȚțȐ�įȐʌİįĮȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ�ȃ?����� �� ǼȜĮıĲȚțȩ�ȤȣĲȩ�įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�İȞįİȚțĲȚNȠȪ�ĲȪʌȠȣ�Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ�VDIHSRO�PXOWLFRORU�SRODW

 ȀȡȐıʌİįĮ��ȡİȓșȡĮ�țĮȚ�ĲȐĳȡȠȚ�ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȠįȫȞ�İʌİȞįİįȣȝȑȞİȢ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȀȡȐıʌİįĮ�ȇİȓșȡĮ���ȉȐĳȡȠȚ�ʌĮȡȐʌȜİȣȡĮ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹȅǻȅ�ȃ?Ǻ����� �� ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��țȒʌȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȋ��İț�

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ
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ȆȓȞĮțĮȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ�ǼȉǼȆ�ǱȡșȡȦȞ

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

 ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹȅǻȅ�ī���� �� ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

ȃǹȅǻȅ�ī���� �� ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

 ȊʌȠįȠȝȒ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȊʌȠįȠȝȒ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ��� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȥĲȚıȝȠȪ�Įʌȩ��ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ�ȪȥȠȣȢ�������P��įȚĮĲȠȝȒȢ�ĭ��

 ǿıĲȠȓ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ǹȞȦįȠȝȒ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ��� ǿıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȥĲȚıȝȠȪ�Įʌȩ��ȤȣĲȠʌȡİııĮȡȚıĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚĮ�ȪȥȠȣȢ�������P��įȚĮĲȠȝȒȢ�ĭ��

ȃǹǾȁȂ�ȃ?����������� ��� ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��țȠȡȣĳȒȢ��ıȤȒȝĮĲȠȢ�țȫȞȠȣ��ȑȝȝİıȠȣ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ȚıȤȪȠȢ����:�

ǼțıțĮĳȑȢ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ��� ǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

 ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

ȃǹȊǻȇ����� �� ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ

ȃǹȊǻȇ�ȃ?ǹ���������� �� ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȉȣȡȞȐȕȠȣ

ȃǹȆȇȈ�ǹ�� ��� ǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

 ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ȝİȝȕȡȐȞİȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ �����������

ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�ȀĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȈțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ȂİȝȕȡȐȞİȢ�����������Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ� �����������

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

ǻȓțĲȣĮ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�X�39&Ȁȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȊǻȇ�ǹ?����������� ��� ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ��39&�8�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����PP

ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ��� ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�39&���DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�����PP

ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ�ǹ?����� �� ȀĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮȕĮșȡȫȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

ȃǹȅǿȀ�ȃ?����������� �� ȀȐįȠȢ�ĮʌȠȡȡȚȝȐĲȦȞ�įȚȐĲȡȘĲȠȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������ĲȘȢ�$7+/(7,&2

ȃǹȊǻȇ�ǹ?�������� �� ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ��ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ
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ȆȓȞĮțĮȢ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ�ǼȉǼȆ�ǱȡșȡȦȞ

ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

ĭȣĲİȪıİȚȢ�įȑȞįȡȦȞ���șȐȝȞȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� �� ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P

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

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

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

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȑĲȠȚȝȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȆȇȈ�Ǽ���� �� ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮȡįİȣĲȚțȫȞ�įȚțĲȪȦȞȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

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

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

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

ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ��� ȉĮȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ������� ��� ȈȣȜȜȑțĲİȢ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȤȦȡȓȢ�ȡĮĳȒ��ĭ�������LQ����İȟȩį�

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

ȃǹȆȇȈ�Ǿ������ ��� ǺȐȞİȢ�ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ��ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ��� ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ�����PP�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ�ıĲĮȜȐțĲİȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�țĮȚ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ĮʌȠĲȡȠʌȒȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�Įʌȩ�ĲȠ�ıȦȜȒȞĮ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ���
FP

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ��� ǼțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȚ��ȖȡĮȞĮȗȦĲȠȓ��ĮțĲȓȞĮȢ�İȞİȡȖİȓĮȢ���������P��ȝİ�ıȫȝĮ�ĮȞȪȥȦıȘȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ

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

ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������� ��� ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ȤȫȡȠȣ��İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ����

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ
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ǹȡ�
ȉȚȝ�

ȀȦįȚțȩȢ
ǱȡșȡȠȣ

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣ

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȤİȚȡȚıȝȠȓ�ĳȣĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȁİȝȠȞȚȐ��&LWUXV�OLPRQ��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȆȡȠȪȝȞȘ��3UXQXV�FHUDVLIHUD�
3LVVDUGLL
��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ����ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȠȡȝȠȪ������İțĮĲȠıĲȐ

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ǿʌʌȠțĮıĲĮȞȚȐ��$HVFXOXV�KLSSRFDVWDQXP��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ����ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȠȡȝȠȪ�������İțĮĲȠıĲȐ

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ǻȑȞįȡĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȂĮȖȞȩȜȚĮ�ȝİȖĮȞșȒȢ��0DJQROLD�JUDQGLIORUD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ����ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȉȠȪȖȚĮ�ȈĳĮȚȡȚțȒ���7KXMD�VSS���ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȆȠȜȪȖĮȜĮ��3RO\JDOD�P\UWLIROLD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ������ȑȦȢ������ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȩȝȘȢ�!����

ȃǹȆȇȈ�ĭ?ǻ������� �� ĬȐȝȞȠȚ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȆȡȠȪȝȞȠȢ�ȜȠȣȗȚĲĮȞȚțȩȢ�3UXQXV�OX]LWDQLFD��ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ����ȜȓĲȡĮ��ȪȥȠȢ�!�����ȝȑĲȡĮ��ʌİȡȓȝİĲȡȠȢ�țȩȝȘȢ�!����

ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮȀȍǻ��ǼȉǼȆ��Ǽȁȅȉ�ȉȆ������ ����������������������

Ȁȍǻ��ȆǼȉǼȆ�

ȃǹȅǿȀ��������� �� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ

ȃǹȅǻȅ�ǹ�� �� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

ȈİȜȓįĮ���Įʌȩ���ǼȤİȚ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȆǼȉǼȆ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ  ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ. : 11 / 2020 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»       
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Στοιχείον της υπ’ αριθμ.  11 / 2020  του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ " προϋπολογισμού δαπάνης   431.500,00  €   με  το  Φ.Π.Α. 24%. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  1ον  

Αντικείμενο :  Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 
όρους βάση των οποίων, εν συνδυασμό προς τους όρους των λοιπών τευχών δημοπρατήσεως και στοιχείων της 
μελέτης εκτελεσθήσονται υπό του αναδειχθησομένου Αναδόχου τα πάσης φύσεως Δημοτικά και Κοινοτικά έργα τα 
εκτελούμενα υπό των ΟΤΑ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεσης του έργου διέπεται α)υπό των διατάξεων του υπ’ αριθ. 1418/84 Ν.Δ. “Περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων” 
και του Π.Δ. 609/85 και των συναφών διατάξεων του Π.Δ. 76/85 περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικος συμπληρωμένου δια των όρων της παρούσης και των λοιπών τευχών δημοπρατήσεως και στοιχείων της 
μελέτης, ως ταύτα προβλέπονται υπό του προμνησθέντος Π.Δ. και της διακηρύξεως της Δημοπρασίας. 
Ωσαύτως κατά την εκτέλεσιν των Δημ. Και Κοιν. Έργων, ακολουθούνται αι οδηγίαι των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι προς το είδος του εκτελουμένου Έργου τεχνικαί 
προδιαγραφαί των Υπουργείων Εσωτερικών Δημοσίων Έργων, οι αναγραφόμενες εις την Ειδική Συγγραφή ή το 
Τιμολόγιο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  3ον 
Σειρά ισχύος τευχών δημοπρατήσεως και λοιπών στοιχείων της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρούνται εν περιπτώσει Δε ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχομένων εις αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος των εως άνω τευχών καθορίζεται παγίως ως κάτωθι, εκτός εάν άλλως εις ειδικές περιπτώσεις 
στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας ορίζεται: 
α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας β) Το Τιμολόγιο της μελέτης γ)Ο προϋπολογισμός της μελέτης δ) Η ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ε) Η παρούσα Γενικά Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Η τεχνική περιγραφή του έργου ζ) Η τεχνική 
μελέτη κατασκευής του έργου και η) Τα στοιχεία της μελέτης.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  4ον 

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 
Η δι’ υποβολής προσφοράς συμμετοχή εις την δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 
ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώσιν των τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, 
κυρίως εις ότι αφορά τας πάσης φύσεως πηγάς λήψεως υλικών θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως 
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προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως 
ερασιτεχνικού εν γένει προσωπικού ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως τας συνήθως 
κρατούσας μετεωρολογικάς συνθήκας, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων, των ποταμών, 
χειμάρρων παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες εις τον τόπον των έργων διαμόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος την ποιότητα και την ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλευσίμων 
υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά υπηρεσίες ) τα οποία θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως και κατά 
την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα άτινα καθ’ οιονδήποτε τρόπον δύνανται να επηρεάσουν 
τις εργασίες, την πρόοδον ή το κόστος αυτών εν συνδιασμώ με τους όρους της συμβάσεως. Επίσης ο ανάδοχος 
αποδέχεται ότι έχει μελετήσει επί τω τέλει συμμορφώσεως του, τα εγκεκριμένα διαγράμματα σχέδια της μελέτης ως 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, άτινα περιλαμβάνονται εις τον φάκελο της προσφοράς του, καθώς 
και ότι αποδέχεται και ανεπιφυλάκτως αναλαμβάνει να εκτελέσει απάσας τας υποχρεώσεις του τας απορρέουσας εκ 
των συνθηκών και όρων. 
Παράλειψις του αναδόχου προς ενημέρωσιν του με πάσαν δυνατήν πληροφορίαν αφορώσαν εις τους όρους 
συμβάσεως δεν απαλλάσσει αυτόν της ευθύνης δια την πλήρη συμμόρφωσιν του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις.   
 

 
ΑΡΘΡΟ  5ον 

Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο 
Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται στις εργασίες πλήρως περαιωμένες συμφώνως 
προς τους όρους της συμβάσεως. 
Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται κατά το νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του αναδόχου, 
περιλαμβάνουν πάσας τας προς τούτο απαραιτήτους εργασίας, διά την πλήρη και έντεχνον κατασκευή των έργων 
καλύπτουσαι τας δαπάνας του αναδόχου αμέσως ή εμμέσως και επιφυλασσομένων των περί αναθεωρήσεως τιμών 
κειμένων διατάξεων αποτελούν πλήρη αποζημίωσιν του αναδόχου δια την κατά τα ανωτέρω εκτέλεσιν των 
εργασιών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  6ον 
Προσαρμογή- Συμπλήρωση μελετών του έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως όπως βάσει των χορηγουμένων αυτώ μελετών, των 
εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων υπό του Υπ. Δημ. Έργων κ.λ.π. Προδιαγραφών 
εκπονήσεως μελετών, προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις την επί του εδάφους εφαρμογήν 
των μελετών, εις τας αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψιν των 
απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωσιν και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της 
οριστικής μελέτης ως επίσης εις την σήμανσιν της ζώνης καταλήψεως των έργων.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  7ον 

Προσέλευσις υλικών και ετοίμων ή ημικατασκευασμένων προϊόντων 
Ο ανάδοχος δέον να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικώς τα δια την κατασκευήν του έργου προδιαγραφόμενα έτοιμα ή 
ημικατεργασμένα προϊόντα εκ της εγχωρίου Βιομηχανίας απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως τοιούτων υλικών 
προελεύσεως εξωτερικού πλην άλλως εν τη Ε.Σ.Υ. ορίζεται. Πάντως ταύτα δέον να είναι της καλυτέρας ποιότητας εκ 
των παρεχομένων από των εν λόγω Βιομηχανιών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  8ον 

Τιμαί μονάδος νέων εργασιών 
1)Δια τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου εκ του Νόμου προβλέπεται ότι θα εφαρμόζονται τα 
εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) διευκρινίζεται ότι ταύτα θα εφαρμόζονται ασχέτως 
των μέσων, άτινα θέλουν χρησιμοποιηθεί υπό του αναδόχου διά την εκτέλεσιν των εργασιών (δηλαδή μικρού ή 
μεγάλου αριθμού μηχανημάτων των γνωστών ή άλλων τύπων καινούργιων ή μη εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, 
εν μικρά ή εν μεγάλη αναλογία). 
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2)Εν τη Ειδική Σ.Υ. αναφέρονται ποία εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) ισχύουν δια τας τιμάς 
μονάδος νέων εργασιών του έργου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  9ον 
Προκαταβολαί 

Επιτρέπεται χορήγησης προκαταβολών εις τον ανάδοχον μόνο κατά τας διατάξεις του άρθρου 5Ν.Δ. 1418/84 “Περί 
εκτελέσεως Δημοσίων Έργων”. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  10ον 

Ασφάλισης προσωπικού 
1)Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ανεξαρτήτως του εάν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής του 
ΙΚΑ, ασφαλίζει παρ’ αυτώ άπαν το υπ’ αυτού απασχολούμενον προσωπικόν συμφώνως προς τις οικείες περί ΙΚΑ 
διατάξεις. 
2)Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ασφαλίζει κατά ατυχημάτων εις Ασφαλιστικάς Εταιρείας ανεγνωρισμένες υπο του 
κράτους το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικόν του το απασχολούμενον εις τα εργοτάξια του έργου εφ’ όσον τούτο 
δεν υπάγεται εις τας περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11ον 

Τήρησις νόμων Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 
Ο ανάδοχος υπεύθυνος ων της τηρήσεως των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως ανακοινεί αμελλητί εις την 
διευθύνουσαν υπηρεσίαν τας κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του έργου απευθυνομένας ή κοινοποιουμένας αυτώ 
σχετικάς εντολλάς των διαφόρων Αρχών σχετικώς με υποδεικνυόμενα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12ον 
Πρόληψις ατυχημάτων, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος ανεξαρτήτως και πέραν των εκ των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεων και ευθυνών του λαμβάνει μέτρα 
δια την πρόληψιν ατυχημάτων εις το προσοπικόν αυτού και πάντα τρίτον ως και δια παροχή πρώτων βοηθειών 
προς αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικώς δι τα ορύγματα εντός κατοικημένων χώρων άτινα επιπροσθέτως 
επισημαίνονται δια Φώτων την νύχτα. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενον φαρμακευτικόν υλικόν προς παροχή πρώτων βοηθειών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  13ον 
Ευθύνη αναδόχου 

1)Συμφώνως προς τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/84 και 609/85 (αρ.34 και 35) τόσον δια την 
εφαρμογήν των μελετών όσον και δια την ποιότητα και την αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο 
Δε υπο της υπηρεσίας ασκηθησόμενος πάσης φύσεως έλεγχος ουδόλως απαλλασσει τον ανάδοχον της τοιαύτης 
ευθύνης. 
2)Ωσαύτως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος δια την εκλογή των χρησιμοποιηθησομένων εν γένει 
υλικών, την χρησιμοποίησιν αυτών και την εν γένει εκτέλεσιν της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των 
οικείων προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων. 
 

 
  ΑΡΘΡΟ  14ον 

Σήμανσις κατά το στάδιον εκτελέσεως των εργασιών  
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως εις τας εργοταξιακάς θέσεις εις τας οποίας εκτελούνται αι εργασίαι προβαίνει εις την 
τοποθέτησιν των απαιτουμένων αναλόγως της φύσεως των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κ.λ.π.) 
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σημάτων πινακίδων εν γένει ασφαλείας επιμελούμενος και της συντηρήσεως τούτων. Εις τας επικινδύνους δια την 
κυκλοφορίαν θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικώς αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (φλας-λάιτς). Ωσαύτως θα 
χρησιμοποιώνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι ή υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγησιν 
των πεζών και τροχοφόρων διά την απρόσκοπτον και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των 
παρακαμτηρίων και προσπελάσεων και γενικώς εφ’ όλων των εργοταξόων του έργου κατά την ημέραν και την νύχτα. 
Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται ευθύνη και δαπάναις του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και 
αστικώς δια παν ατύχημα οφειλόμενον εις τη μη λήψιν απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.   

  
 

ΑΡΘΡΟ  15ον 
Εγκατάσταση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 

1) Ο ανάδοχος δέω να έχει υπ’ όψιν του ότι ενδέχεται εις την περιοχήν του έργου να υφίσταται εναέριοι ή υπόγειοι 
εγκαταστάσεις ΟΚΩ ή ΝΠΔΔ αίτινες δέον να μετατοπιστούν υπό των κυρίων των, δι’ ό και υποχρεούται ούτος όπως 
ενημερώνει εγγράφως τους εν λόγω ΟΚΩ περί των υπ’ αυτού μελλόντων να εκτελεσθώσι έργων, ίνα εν συνεχεία οι 
ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ μεριμνήσουν δια τα καθ’ εαυτούς προς μετατόπισιν των αγωγών ή εγκαταστάσεων αυτών. 
2) Με τας εργασίας ταύτας ουδεμίαν οικονομικήν ή τεχνικήν ανάμιξιν θα έχει ο ανάδοχος (εκτός ε’αν άλλως εις την 
Ε.Σ.Υ. ορίζεται) υποχρεούται όμως ούτος όπως διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεσιν των ως άνω εργασιών, μη 
δικαιούμενος εκ του λόγου τούτου ιδιαιτέρας αποζημιώσεως λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών παρουσιαζομένων 
εις τας υπ’ αυτού εκτελουμένας εργασίας καθώς επίσης και όπως λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μάτρα φυλάξεως και 
προστασίας των εγγύς των εκτελουμένων έργων, πάσης φύσεως Κοινωφελών Έργων προς πρόληψιν ζημιών εις 
αυτάς ή διακοπής της λειτουργίας των. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ  16ον 
Υλικά κυρίου του έργου. Προσωριναί εγκαταστάσεις του αναδόχου.  

Προστατευτικαί κατασκευαί. 
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως φυλάσσει δαπάναις του τα παραδιδόμενα υπό του κυρίου του έργου προς 
χρήσιν ή ενσωμάτωσιν μηχανήματα, εργαλεία υλικά κ.λ.π. 
2) Απασαι αι απαιτούμεναι προσωριναί εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως θάλαμοι διανομής, εργαστήρια, 
γραφεία κ.λ.π.)δια την εκτέλεσιν των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν μερίμνη, δαπάναις και ευθύνη του 
αναδόχου εις θέσεις επιτρεπομένας υπό της Υπηρεσίας και των λοιπών αρμοδίων Αρχών. 
3) Εις τας περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξις ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται όπως 
προβεί εις τας απαραιτήτους κατασκευάς ως και την λήψιν παντός ετέρου μέτρου, προς αποφυγήν προκλήσεως 
ζημιών προς τρίτους ή και προς το έργον, αποζημιούμενος δια ταύτας βάσει των τιμών μονάδος νέων εργασιών δια 
τις μη προβλεπόμενες υπό του συμβατικού Τιμολογίου εργασίας, ή βάσει των τιμών του συμβ. Τιμολογίου. 
4) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστησιν και καλλιεργούμενες εκτάσεις της 
περιοχής των εκτελουμένων έργων και ευθύνεται δια πάσαν κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας μη 
απαραιτήτου δια την εκτέλεσιν του αναληφθέντος έργου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  17ον 
Καθαρισμός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 

1) Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως δαπάναις του και προ της παραδόσεως προς χρήσιν εκάστου τμήματος έργου, 
ως και μετά την περαίωσιν ολοκλήρου του έργου αφαιρέση και απομακρύνει εκ των πέριξ του τμήματος τούτου 
χώρων και γενικώς εκ των εργοταξίων πασαν, απαιτηθείσαν προσωρινήν εγκατάστασιν προβλεπομένην υπό του 
προηγουμένου άρθρου 16 της παρούσης, τα απορρίματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινάς εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. να άρει (καταστρέψει κ.λ.π.) παν βοηθητικόν 
έργον κ.λ.π. το οποίον ήθελεν υποδεχθείνυπό της Υπηρεσίας ως άχρηστον ή επιζήμιον δια την μετέπειτα λειτουργία 
π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, εφ’ ων ταύτα ήσαν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα κ.λ.π. να 
παραδώσει Δε τελείως καθαράς, τόσον τας κατασκευάς όσον και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικώς 
μεριμνήσει δια παν έτερον απαιτουμένον δια την παράδοσιν του έργου προς εύρυθμον λειτουργίαν τούτου κατά 
τους όρους της συμβάσεως ή προδιαγραφόμενον εις την Ε.Σ.Υ.  
Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου κατά την κρίσιν της υπηρεσίας και εις 
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την άρσιν, (καθαίρεσιν, αποκόμισιν κ.λ.π. πάσης κατασκευασθείσης κ.λ.π. δια την εκτέλεσιν του έργου (εργασιών 
και παραγωγής υλικών) προστατευτικής κατασκευής, επιβληθείσης εξ οιουδήποτε λόγου προς αποφυγήν πάσης 
φύσεως ξημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. εις ιδιοκτησίας, οικοδομάς, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμους εκτάσεις 
κοινωφελεις εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, ως και απομάκρυνσιν περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
2) Εάν εντός δέκα (10) ημερών από της εγγράφου υπομνήσεως υπό της διευθυνούσης Υπηρεσίας  δεν προβεί εις 
την έναρξιν και εντός ευλόγου προθεσμίας Περαίωσιν των ανωτέρω, αύται εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου 
εκπιπτούσης της γενομένης δαπάνης εκ της πρώτης προς τούτο πληρωμής πέραν της μη εκδόσεως βεβαιώσεως 
εκπροθέσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος εκ του λόγου τούτου. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ  18ον 
Απαλλοτριώσεις  

Αι απαιτούμεναι, δια την εκτέλεσιν των έργων, απαλλοτριώσεις γίνονται φροντίδι του ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ κατά τας 
ισχύουσας διατάξεις. Τον εργοδότην βαρύνουσι αι επιδικαζόμεναι αποζημιώσεις. Ουδεμίαν ευθύνην ή υποχρέωσιν 
αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργαδότης έναντι του αναδόχου πλην της χορηγήσεως της παρατάσεως της 
προθεσμίας περαιώσεως εις την περίπτωσιν καθυστερήσεως της περαιώσεως του έργου ένεκα της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης εις υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  19ον 

Χρήσης έργου προ της αποπερατώσεως 
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάμει χρήση οιουδήποτε περατωθέντος μερικώς ή ολικώς 
τμήματος του έργου χωρίς να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης 
συμφώνως προς την σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήσης ήθελε καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας τότε 
χορηγείται. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  20ον 

Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός 
Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής 
αποφάσεως της Νομαρχίας. Τα στοιχεία ταύτα αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά εκδόσεως του εξοφλητικού 
λογαριασμού, αντίτυπα Δε ή αντίγραφα τούτων επισυνάπτονται εις αυτόν. 
Προ της θεωρήσεως του λογαριασμού τούτου ζητείται από τον ανάδοχο η προαγωγή βεβαιώσεως του αρμοδίου 
Υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως πασών των σχετικών προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών 
εισφορών και απαλλαγής του εργοδότου εκ τυχόν μελλοντικών απαιτήσεων του ΙΚΑ.     

 
 
Βελεστίνο  08-04-2020 
    Οι  Συντάξαντες 

                      
                      

              ΛΑΒΔΑΣ   ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                       ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ 

 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ  08/04/2020 

Η    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 

 
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. :   11/2020 

 

 
 
 
 
 
ΕΡΓΟ:   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 347.983,87€ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

              83.516,13€   (Φ.Π.Α.)    

                  431.500,00€ (ΣΥΝΟΛΟ)  

 

 

 

 

Ε I Δ Ι K H  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   
( Ε . Σ . Υ . )  
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Άρθρο 1ο  Αντικείμενο  

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.Ε.Π. 

(ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012), ισχύουσες Π.Ε.Τ.Ε.Π., τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

κατασκευής Δημοσίων Έργων, που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υ.Δ. Έργων αριθμός 

Γ.Γ.Δ./257/679/Φ.4/11-3-1974 (εγκ.Α.67), με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ 437/9.10.04 (Β΄1556) όπου αυτή 

ισχύει, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και 

τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας, όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" του έργου. 

 

Άρθρο 2ο  Αντικείμενο Ορισμοί – συντομογραφίες-ερμηνείες 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του 

Ν.4412/2016 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω:  

α. «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι 

συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών 

φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και 

έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ως «δημόσιες 

συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από 

τα κάτωθι: α1) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του 

Προσαρτήματος Β', α2) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, α3) την υλοποίηση, 

με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων 

φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου,  

β. «Έργο»: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το 

οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας καθώς και το 

σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε 

είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.  

δ. «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και 

θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. ζ. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου 

πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.  

ε. «Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), η οποία δημοπρατεί 

το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία / και ως 

Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Ν.4412/2016.  
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στ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι οικονομικοί φορείς δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, 

προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 

Διαγωνισμό.. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του 

Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β' του Ν.4412/2016.  

ζ. “Κύριος του έργου” ή “Εργοδότης” νοείται το  Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημοσίου τομέα, για 

λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση. 

η. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα 

οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή επιτροπή 

ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", 

σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών.  

«Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για 

χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές του έργου βάση τα 

εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η 

ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

ι. «Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης»: νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια 

σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η 

κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

 Συντομογραφίες   

ΣΑΥ : Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  

ΦΑΥ : Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  

 ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές  

CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

 ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  

ΕΣΥΠ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας  

ΕΣΥΔ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  

CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  

CIE : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού  

ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις  

DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης  

BS : Βρετανικά Πρότυπα  
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ANFOΤ : Γαλλικές Προδιαγραφές  

ASTM : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών  

ΚΜΛΕ : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών  

ΚΤΣ : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος  

ΚΤΧ : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα  

NF : Γαλλικά Πρότυπα  

ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

 Στα συμβατικά τεύχη,  

 εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα σημαίνει 

«ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ.  

Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. - 

 «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από 

τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του κειμένου 

της παρούσας. 

Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του 

Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές 

δαπάνες έχουν περιληφθεί ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα 

πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς 

του.  

Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών 

τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από 

την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.  

 

Άρθρο 3ο  Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων – εκπροσώπηση ανάδοχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 καθώς και στα Άρθρα 35, 38, 143 & 258 του Ν.4412/2016. Ο 

Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που 

απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 

Προϊστάμενης Αρχής. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, 

που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του 
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Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και iii. 

να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν 

λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις 

λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. Η αποστολή οιουδήποτε εγγράφου σε 

άλλο φορέα ή υπηρεσία πλην της αναθέτουσας αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας ή προϊσταμένης αρχής, 

δεν επιτρέπει την επίκληση παρέλευσης προθεσμιών που τίθενται από την εκάστοτε νομοθεσία έως ότου 

αυτά εισέλθουν νόμιμα στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία. 

3.1.  Νόμιμοι Εκπρόσωποι Αναδόχου 

 Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 139 και 140 του Ν.4412/2016 σχετικά με το προσωπικό 

του Αναδόχου, ορίζονται τα ακόλουθα:  

Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του 

έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξίου για το έργο στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων  και ο γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο 

προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη 

εμπειρία. 

1. Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, 

που θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν 

έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάμενος 

του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα.  

2. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη 

έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που 

έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάμενος του 

εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα 

έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

3. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, 

περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας 

επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται 

επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κτλ). 

4. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και 

ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 

γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό 

του και τις ευθύνες του και θα δεσμεύεται ότι απασχολείται αποκλειστικά στο έργο.  
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5. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 

ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα 

υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  

6. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.  

7. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 

ασφάλισης των εργαζομένων. 

8. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας ρητά καθορίζεται ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας 

οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη 

διορισμού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την 

ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής 

του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την 

εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. 

Μαζί με την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του 

διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του.  

 

Άρθρο 4ο  Αντικείμενο εργολαβικής Συμβάσεως - Αρχική Συμβατική χρηματική αξία - 
Συμβατικές Τιμές της Εργολαβίας 

 
4.1 Αντικείμενο εργολαβικής Συμβάσεως 

Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στο έργο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ή όπως θα 

εγκριθούν κατά την κατασκευή του έργου μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων 

συμβατικών τευχών . 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αγίου Γεωργίου , Δ.Ε. Φερών του Δ. 

Ρήγα Φεραίου και αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής πρότασης, με σκοπό την επεξήγηση και την 

πληρέστερη κατανόησή της 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

4.2 Αρχική Συμβατική χρηματική αξία 

Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 

προϋπολογισμού προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.), προσαυξημένο κατά το ποσό των 

απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισμού προσφοράς. 
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4.3. Συμβατικές Τιμές της Εργολαβίας 

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ' αποκοπή τιμήματα που περιέχονται στο τιμολόγιο 

προσφοράς του αναδόχου, και οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο 

ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών έκπτωσης και αυξημένες κατά 

το εργολαβικό ποσοστό, για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5ο  Χρηματοδότηση 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επιχορήγηση των 

Δήμων από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων) με πίστωση 

254.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό για την υλοποίηση του έργου θα καταβληθεί από πιστώσεις του Δήμου.   

 

Άρθρο 6ο  Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές - Κανονισμοί που διέπουν την σύμβαση 

 

6.1. Ισχύουσες διατάξεις 

• Π.Δ . 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», πλην 

των άρθρων 9, 10, 14, 16 και 17. 

• Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις». 

• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και του 

άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην 

έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

• Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α 249/25-11-11) "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 

λοιπές διατάξεις". 

• Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και συναφείς 

διατάξεις». 

• Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

• Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίηση του ν.3310/05 “ Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων”». 

• Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 2Α, 11 παρ. 2, και 39 

και 40, που συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. (40) του Ν. 4412/2016. 

• Εγκύκλιος 36/2005 (Δ17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΠΕΧΩΔΕ «Διαχείριση των “επί – έλασσον” δαπανών στις 
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συμβάσεις δημοσίων έργων». 

• Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 

37/1995 “περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων έργων “» (Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων 

έργων). 

• Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, για την 

ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

• Εγκύκλιος 20/2006 (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩΔΕ «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου έργων 

και μελετών». 

• Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 80 ως 110 και οι λοιπές διατάξεις αυτού που 

ισχύουν μεταβατικά, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016, κατά το άρθρο 377, παράγραφος 1, 

περίπτωση (31) του ν. 4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και 

εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που 

προέρχονται από Δηµόσια Έργα». 

• Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

• Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

• Εγκύκλιος 26/2012 «Δημοσίευση απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 

• Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», όπως ισχύουν σήμερα. 

• Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157A/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». 

• Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
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Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

με αριθμό πρωτοκόλλου Δ17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί 

καταργήσεως εισφορών 2% και 2 ‰ υπέρ ΤΕΕ». 

• Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ 152Α') «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός 

Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

και άλλες διατάξεις». (αρ. 20-23, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/16) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και λοιπές 

κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, 

Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση του υπόψη έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

 

6.2. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 

επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥΔΡ), καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ 

κλπ.). 

• Τα ενιαία εγκεκριμένα Τιμολόγια που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ11γ/0/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 

363Β’/19-02-13) απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι 

σήμερα, οι αναλύσεις τιμών που ισχύουν καθώς και τα περιγραφικά τιμολόγια κατά τις άνω διατάξεις. 

• Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ότι αφορά τα 

ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές 

συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν 

εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 

• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα που 

εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε με την 

απόφαση Δ11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 

(ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000» καθώς και το ΦΕΚ 

Β΄270/16.03.2010 . 
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• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/22 της 8-3/9-5-

1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και 

ανασυντάχθηκε με την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης 

Δ14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β’/1-5-2002) και κάθε φορά ισχύει. 

• Ο Ελληνικός  Αντισεισμικός  Κανονισμός  ΕΑΚ  2000  που  εγκρίθηκε  με  την  απόφαση 

Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423/12-4-01, όπως 

τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/275/6--2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση 

και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 

1153Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7-

8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του 

χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 καθώς και το ΦΕΚ 

Β΄270/16.03.2010. 

• Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά 

τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς και οι 

αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού 

και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κλπ 

• Η Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ Β` 1457/5-06- 2014)» 

• Ο Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων Β.Δ. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α). 

• Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΕΚ 79 Α & 

Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του Ν.4067/12) 

• Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 

• Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

• Οι Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

• Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές διατάξεις. 

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

• Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δεν έχουν καταργηθεί (Κωδικοποίηση 1964), 

καθώς και οι σήμερα ισχύουσες Ο.Μ.Ο.Ε. 

• Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 1966 και μετά, του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74) 

• Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

• Η Εγκ – ΔΙΠΑΔ/9/14-1-2011 «Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση 

εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 
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334/94)» 

• Η ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009 Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών 

Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα 

Δομικών Κατασκευών») 

• Η Υπ’ Αριθμ. 12394/406 Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

• Η Υπ’ Αριθμ. 12395/407 Επιχρίσματα τοιχοποιίας. 

• Η Υπ’ Αριθμ. 12396/408 Κονιάματα τοιχοποιίας.  

• Η Υπ’ Αριθμ. 12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά 

πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθμ. 12398/ 410 Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες ΦΕΚ: 

1794/Β/2009 

• Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από την 

33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές 

διατάξεις. 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγωγούς 

υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κλπ 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα 

(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά 

στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 

χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση 

από αυτήν την αιτία. 

 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει με δικές του δαπάνες, να ετοιμάσει δύο (2) 

σειρές σχεδίων της μελέτης εφαρμογής σε φωτοτυπίες, για τον επιβλέποντα και όσες σειρές θέλει αυτός, 

από τον φάκελο της εγκεκριμένης μελέτης και να τα παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

ώστε να επικυρωθούν με σφραγίδα και ακριβές αντίγραφο και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 

έργου. 

 

Άρθρο 7ο  Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες  

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του N. 4412/2016 με τις ακόλουθες προσθήκες:  

Α. Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου  

Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  

Β. Ποινικές ρήτρες  

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον 
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ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο  Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)  

Δεν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ). 

 Άρθρο 9ο  Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

Για να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να 

καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 10ο  Σύμβαση κατασκευής του έργου - Εγκατάσταση Αναδόχου 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016. 

  Άρθρο 11ο  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής  

11.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, σε 

δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία, προς έγκριση, το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται 

στην προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

11.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραμμικού διαγράμματος και συνοδεύεται από 

έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό. Το 

ανωτέρω διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες εφόσον ορίζονται 

από το άρθρο 5 (Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες)  της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη 

τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο κατά 

χρησιμοποιήσιμα τμήματα το έργο.  

Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε 

προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

11.3 Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται, να εκδοθεί με μέριμνα του Αναδόχου έγγραφη 

άδεια (αν συντρέχει περίπτωση) της επί τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. H έναρξη των 

εργασιών του έργου δε μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών. 

11.4 Ο Χρονικός Προγραμματισμός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μειώνονται οι 

πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες, βροχές, θεομηνίες κ.λπ. 

11.5 Επίσης ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα 

περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα 

περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
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11.6 Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα μετά την έγκρισή του από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, θα 

αποτελεί συμβατικό στοιχείο της σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το 

εφαρμόζει πιστά. Τυχόν μελλοντική τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος θα γίνει, αν είναι 

απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

11.7.1 Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει  τον ισχυρισμό ότι 

αγνοούσε τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής  του έργου, τις δυσκολίες 

εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, την κατασκευή των δρόμων προσπέλασης, τις δυσκολίες 

προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, 

μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομηχανία. 

Υπεργολαβία – Πτώχευση – Θάνατος  

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 131, 165, 166 & 167 του Ν 4412/16. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 

υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός 

υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 

αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο 

(συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

κατά τη σύμβαση. Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση 

διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 58, 131, 165 & 166 του Ν 4412/16. Η υποκατάσταση του Αναδόχου 

από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό 

τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, 

χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και 

πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 

167 του Ν 4412/16. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Άρθρου 167 του Ν 4412/16. 

Άρθρο 12ο Μελέτη του έργου - Σχέδια – Οδηγίες – Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον 

ανάδοχο 

Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 

προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης εργασιών, επί 

μέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την 

άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν κοινή επιφάνεια ή χώρο ή 

λειτουργία. 

Για την εφαρμογή των προαναφερομένων 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 
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Υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου 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 τμήματα του 

έργου. 

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται με τη 

δυνατότητα να λειτουργεί στατικώς αυτόνομα. 

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. 

Πριν από την εφαρμογή σχεδίων τα οποία βρίσκονται κατά την κρίση του σε ασυμφωνία, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία έγγραφες οδηγίες για συμπληρώσεις ή 

τροποποιήσεις των σχεδίων της μελέτης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει 

την απόφαση της Υπηρεσίας για πιθανό πρόβλημα που θα προκύψει λόγω ασυμφωνίας των σχεδίων 

οποτεδήποτε, με οιονδήποτε τρόπο και με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο. 

Εφ’ όσον, λόγω συμπληρώσεων και προσαρμογών των στοιχείων της Μελέτης Εφαρμογής είναι 

αναγκαία, κατά την κρίση του Εργοδότη, η εκτέλεση συμπληρωματικών μελετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εκτελέσει αυτές τις συμπληρωματικές μελέτες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την μελέτη και την Έγκριση εργασιών Μικρής Κλίμακας  

του έργου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να προβεί στην συμπλήρωση, ολοκλήρωση ή εκπόνηση/ανανέωση των 

μελετών/εγκρίσεων μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας, χωρίς να καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή αλλά 

αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης. Ειδικότερα, για την πιθανή 

εκπόνηση της Ενεργειακής μελέτης και τις πιθανές συμπληρώσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της 

μελέτης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλλά αυτή 

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Για την καταβολή της αμοιβής και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Κατάστασης του έργου 

δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου της 

Μελέτης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την κατάθεση επικαιροποιημένης μελέτης 

ενεργητικής πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην έκδοση πιστοποιητικού 

πυρασφαλείας. Η μελέτη που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο, θα ελεγχθεί και θα θεωρηθεί από την 

Υπηρεσία μας. 

Άρθρο 13ο  Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει 
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ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιμολόγιο της σύμβασης, συντάσσονται νέες 

τιμές μονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

Για τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας, σαν αναλυτικό τιμολόγιο, θα λαμβάνεται η έντυπη ανάλυση 

τιμών των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών  που εγκρίθηκαν με την με αρ. 

Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».  

Άρθρο 14ο  Προκαταβολές  

Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 150 του 

Ν.4412/2016. 

 

  Άρθρο 15ο  Αναθεώρηση των Τιμών 

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 

του Ν. 4412/2016. 

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι: 

1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι της 

ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του 

κονδυλίου των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα 

αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας. 

3. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα 

συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος, που 

θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούμενες ποσότητες θα 

εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα. 

  Άρθρο 16ο  Ποιότητα Υλικών και Εργασιών - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε) 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης να εκπονήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο Πρότυπο ΙSO 10005/1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 

Ποιότητας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη σύνταξη του παραπάνω Π.Π.Ε είτε έχει πιστοποιηθεί σε 

κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας είτε όχι (π.χ. ΙSO 9001 ή ISO 9002). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Π.Π.Ε του έργου σε δύο (2) αντίτυπα στη Δ/νουσα το έργο 

Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

Δ/νουσα εντός δέκα (10) ημερών θα πρέπει να επιστρέψει στον ανάδοχο εγκεκριμένο το ΠΠΕ με τυχόν 
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παρατηρήσεις. 

Για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας έργου θα εφαρμοστεί η 

απόφαση Δ112ΑΔ /οικ/611/24-7-01 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ποιότητα Υλικών Εργαστηριακές Δομικές. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης, τις 

ισχύουσες ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών που θα 

χρησιμοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα. 

Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων σύμμεικτων υλικών που ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και υποβάλλονται από τον Ανάδοχο πρέπει να έχουν εκπονηθεί από σε 

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να είναι σε ισχύ.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιμών ή 

ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι 

αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της 

Γ.Γ.Δ.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά μπορούν να διεκπεραιώσουν) ή από 

ιδιωτικά, μη εργοταξιακά εργαστήρια, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του άρθρου 

159 του Ν.4412/2016). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι είτε αδειοδοτημένα 

από το ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.69/1998 και της απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

ΔΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98) είτε διαπιστευμένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε 

περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες 

εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων. 

Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια 

τους ελέγχους που θα εκτελούνται από τα εργαστήρια του Δημοσίου και τους ελέγχους που θα 

εκτελούνται από διαπιστωμένα μη Δημόσια εργαστήρια. 

Δικαιώματα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει ζητήσει 

με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο 

θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας. 

Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να 

αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, παρουσία 

του βοηθού του Τεχνικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Αναδόχου, στα 

εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί τούτο 

εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον 
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Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του 

ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή 

αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως. 

Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα  και αρτιότητα των υλικών και 

κατασκευών του έργου. 

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός 

είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των 

κατασκευών του έργου. 

Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι ισχύουσες ΕΤΕΠ 

- ΠΕΤΕΠ και οι λοιποί όροι των συμβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τομών σε διάφορα μέρη και 

στοιχεία του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας και 

πάχους των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα κα θα αποτελούν αναπόσπαστο, μετά του πίνακα των λοιπών 

εργαστηριακών ελέγχων, των τελικών επιμετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω 

τομών δύναται  να ζητήσει – εφόσον κριθεί απαραίτητο-  και η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του 

έργου είτε με μηχανήματα του αναδόχου είτε του ΠΕΔΕ. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

αποκαταστήσει πλήρως τις τομές στην πρότερα κατάσταση με δαπάνες του. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, που 

δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών 

εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 «Ακαταλληλότητα υλικών - 

Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. 

Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών 

Ισχύουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι - δοκιμές για υλικά και εργασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ - 

ΠΕΤΕΠ και τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι αυστηρότερες προβλέψεις. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Οι έλεγχοι που μνημονεύονται με το γενικό τίτλο «Καταλληλότητα Υλικών» αφορούν στους ελέγχους 

που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μία πηγή λήψης υλικών. 

Πιο συγκεκριμένα, πριν τη χρήση των πάσης φύσεως υλικών ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει 

εγκαίρως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση συγκεκριμένων πηγών υλικών και πρέπει 

να εκτελέσει τις ελάχιστες αναγραφόμενες δοκιμές ως ελάχιστο τεκμήριο της κατ’ αρχήν καταλληλότητας 

τους. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατόπιν εγκρίνει εγγράφως τις προτάσεις του Αναδόχου και εν συνεχεία 

επιτρέπει την ενσωμάτωση των υλικών στο έργο. Η αποδοχή εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μίας 

πηγής λήψης υλικών δε συνιστά εφάπαξ τεκμήριο καταλληλότητας, καθώς η καταλληλότητα των πάσης 

φύσεως υλικών θα ελέγχεται και πιστοποιείται διαρκώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας ΕΣΥ, 

των ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων και 

όχι στην περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι δοκιμές που εκτελούνται για 

την ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο, όπως ανωτέρω, αριθμό δοκιμίων. 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να τηρούνται στο αρχείο Ποιότητας του έργου. 

Έλεγχος εισκομιζομένων ειδών και υλικών 

Γενικά όλα τα εισκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωση τους σ’ 

αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των όρων της σύμβασης.  

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτων εάν τα άρθρα των 

Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι 

(Εγκύκλιος 26/2012 αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) 

Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα 

Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιμολόγιο Προσφοράς, τον Φάκελο τεχνικών στοιχείων της 

προσφοράς του αναδόχου και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (που προβλέπεται από τη μελέτη να ενσωματωθεί στο έργο) και 

άλλων ειδικών υλικών κλπ., ο ανάδοχος, προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για 

θεώρηση στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, κατάσταση που να περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές, 

ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται: 

α) Με τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά 

τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα είδη που θα παραγγελθούν 

συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

β) Με τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάσταση τους στις προβλεπόμενες θέσεις και υπό 

κατάλληλη κλίμακα διάταξη τους με την σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και 

βαρών. 

Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα για θεώρηση από τη Διευθύνουσα του έργου 

Υπηρεσία. 

γ) Ειδικότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των συσκευών, 

των άλλων ειδικών υλικών και του εξοπλισμού ισχύουν οι προδιαγραφές ΗΜ-Α2 και ΗΜ-Α3 των τεχνικών 

προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  

 

Παραλαβή υλικών με ζύγιση  

Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα 

με το άρθρο 151 §3 του Ν. 4412/2016. 

Το παραπάνω πρωτόκολλο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας, 

που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπο του.  
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ΙΙ._ Ποιότητα εργασιών  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις 

αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισμούς κλπ,  όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν 

εκτελούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Ο χρόνος που θα απολεσθεί μέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει  αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση στις εργασίες ελαττωμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του 

Ν.4412/2016. 

ΙΙΙ._ Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίμου. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από  παραβολή των ποσοτήτων  εργασιών που 

εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, αριθμός 

δοκιμών μικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε 

ελλείπουσα δοκιμή , η οποία υπολογίζεται με την προβλεπόμενη για την υπόψη δοκιμή τιμή του ισχύοντος 

κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιμολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιμών του Εργαστηρίου 

Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας , προσαυξημένη κατά 20% και παρακρατείται , με βάση 

απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, εκπιπτόμενη  από την πρώτη 

πιστοποίηση του αναδόχου , που θα συνταχθεί μετά την απόφαση . 

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί με 

περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας. 

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του Π.Δ.121/2001. 

  Άρθρο 17ο  Ημερολόγιο Έργου - Καταμέτρηση εργασιών - Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις - 

Λογαριασμοί  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα τεύχη, σύμφωνα  με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του 

εργοταξίου. 

2. Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι πληρωμές 

θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

  Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το έργο, 

όπως αυτό καθορίζεται με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

  Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, με τους οικείους πίνακες ή τις 

σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν μέσα στο ύψος του ποσού της σύμβασης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών 

οδηγιών. 
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  Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η 

Υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση αποπληρωμής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές. 

  Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωμή του αναδόχου, συντάσσονται 

στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες που 

μπορούν να επιμετρηθούν. 

Άρθρο 18ο  Ποσοστό Ο.Ε. και Γ.Ε. κλπ  

α)  Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό για 

γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του 

εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των 

εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου προσφοράς και τις 

κανονιζόμενες νέες τιμές Μονάδος κατά το άρθρο 11 της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) 

επί τοις εκατό. 

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 19ο   Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας 

1. Γενικοί όροι 

Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με 

τη γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ’ έκαστα έργων όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, τα 

οριζόμενα στις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της μελέτης που 

αποτελούν που συνοδεύουν τη Σύμβαση. 

Κατ’ ακολουθία ουδεμία υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, κλίσεις 

πρανών και λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ’ έκαστα έργων αναγνωρίζεται στον 

Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατό να δοθούν εντολές από την Επίβλεψη για 

τροποποίηση των γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των διαστάσεων των εκσκαφών που 

φαίνονται στα σχέδια, κατά την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενικές Εκσκαφές. 

Σχετικά με τις εκσκαφές των έργων οδοποιίας (γενικές και τεχνικών έργων) ισχύουν οι αντίστοιχες 

ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ. 

Διευκρινίζεται εδώ ότι ο Ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως 

διαστάσεων το γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων 

διαστάσεων, γιατί ο Ανάδοχος ανέλαβε με τη σύμβαση την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις 

διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες από τις διαστάσεις των 

σχεδίων, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, 

μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης με εργατικά χέρια. 

Επομένως έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, 

επιμετρούνται με τις διαστάσεις των σχεδίων και τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

21REQ009071800 2021-08-13



21 

 

2. Έλεγχοι γεωμετρίας 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων για τη 

διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης. 

Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. 

Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραιτήτων στοιχείων τα οποία σε κάθε 

περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσίας ανήκει στον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των 

εργασιών και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 

3. Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου 

Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, ως χωροσταθμήσεις, διατομές, σχέδια κ.λπ. θα τηρούνται 

σε ίδιο αρχείο (και σε ηλεκτρονική μορφή) και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικά και καταμετρητικά 

στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουμένων των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος 

άρθρου. 

Άρθρο 20ο  Κρατήσεις  

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». Τηρεί όλους τους ισχύοντες  κανονισμούς και οδηγίες περί 

συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης: 

1.  της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 

4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 

του χαρτοσήμου. 

2. Της κράτησης  ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2, 3 και 6 της ΚΥΑ αρίθμ. 1191/17 

(ΦΕΚ 969Β/22-3-2017), επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, 

επιβάλλεται δε επί της αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 

σύμβασης καθώς και επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης. Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ σε ποσοστό 20% 

επί του χαρτοσήμου 

3. της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 

4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).   

4. καθώς και της κράτησης ύψους 2,5 %o υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  σύμφωνα   με το άρθρο 14 του ν.4612/19 και 

της υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών (Β΄2780). 
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Σε περίπτωση μεταβολής των κρατήσεων θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασμών καυσίμων και λιπαντικών του Φ.Π.Α. 

και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων σύμφωνα με 

τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Άρθρο 21ο  Περιεχόμενα κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών προϋπολογισμού  

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

Δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη μελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό άρθρο 

της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς 

παραλήψεις ή από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 

καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή 

των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην 

τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά 

στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 156. 

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων. 

 

Άρθρο 22ο  Διεύθυνση έργου-Εκλογή προσωπικού-Μηχανικά μέσα  

1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητο του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό 

που θα βρίσκεται σε αυτά. 

2. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτείται η συνεχής παρουσία ενός (1) τουλάχιστον 

τεχνικού, που θα πρέπει να είναι μηχανικός Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος. 

3.  Για το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στην 

διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο 

χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4412/2016. 

4.   Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, 

πριν την έναρξη των εργασιών, όλες τις πληροφορίες πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα 

ανωτέρω. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκριση της για τον 

προτεινόμενο μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα 

προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

 

5. Όταν ο παραπάνω Μηχανικός απουσιάζει θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα 

είναι μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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6.  Ο ως άνω Μηχανικός είναι αρμόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 

για την λήψη και εφαρμογή  των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 

στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την 

οποία να αποδέχεται το διορισμό του και  τις ευθύνες του. 

7.  Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 

ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 

έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, 

όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει 

πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

8.   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 

τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του 

επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα 

ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή 

περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω 

κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή. 

 9.   Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά 

την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Άρθρο 23ο  Χρόνος εγγύησης - Δωρεάν συντήρηση  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα, εκτελεστούν, επί δεκαπέντε 

(15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

 Στην περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω δωρεάν συντήρηση περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας νέων 

και αντικατάστασης των καμένων, πάσης φύσεως λαμπτήρων, ώστε το έργο να λειτουργεί πλήρως μέχρι 

τον χρόνο της οριστικής παραλαβής του. 

 Άρθρο 24ο  Μέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας-Σήμανση εκτελούμενων έργων 

  Ο Ανάδοχος σ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους 

του κράτους, τα διατάγματα και τους κανονισμούς, τις αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και τις 

νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής οι οποίοι τον αφορούν κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και τις εκτελούμενες εργασίες. 
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Ανάδοχος ως υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων αυτών υποχρεούται να ανακοινώσει στον 

Εργοδότη τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν 

και τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

Κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει 

εγκαίρως την Διευθύνουσα Υπηρεσία  εγγράφως ή προφορικώς και το κοινό δια των καταλληλότερων 

μέσων επικοινωνίας (τύπος, ραδιόφωνο κλπ) για τα μέτρα ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, τα οποία είναι 

απαραίτητο να ληφθούν στην περιοχή του έργου (πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένους 

δρόμους, διευθέτησης της κυκλοφορίας μέσω άλλων δρόμων κλπ). 

Δαπάνη  για την λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 

περιοχή των εκτελουμένων έργων (σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές, 

δημοσιότητα κλπ) θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν, κατά την κατασκευή, για την αποτροπή 

ατυχημάτων ως και οποιαδήποτε μόνιμη σήμανση επιπλέον της προβλεπομένης στη Σύμβαση, θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να ανακοινώσει στον Εργοδότη τις διαταγές 

και εντολές των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τα υποδεικνυόμενα προς τούτο μέτρα. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε αδείας που 

προβλέπεται από τους ανωτέρω νόμους, διατάγματα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση (η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στα γενικά 

έξοδα αυτού), κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση και να επιμελείται 

τη συντήρηση και αντικατάσταση όλων όσων απαιτούνται προσωρινών, κατά τα διεθνή πρότυπα 

σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, κλπ για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις 

οδούς και στις παρακαμπτήριες καθώς και στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου 

κατά την ημέρα και τη νύκτα για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, έχοντας ποινική και αστική 

ευθύνη για κάθε ατύχημα από υπαιτιότητα των έργων, χωρίς εξαίρεση ακόμη και αυτών που εκτελούνται 

απολογιστικά. 

Σήμανση θα εκτελείται με βάση τις δημιουργούμενες συνθήκες από την εκτέλεση των εργασιών και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σημάνσεως εκτελουμένων έργων εκτός και εντός εγκεκριμένων 

περιοχών, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 (Φ.Ε.Κ. 589β) και ΒΜ5/30058/1983 

(Φ.Ε.Κ. 121β) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει κακότεχνα, ή με ατέλειες την σήμανση υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση 

που επιβάλλεται, ή για κάθε απαιτούμενο σήμα αν δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της ανωτέρω 

σημάνσεως. 

Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

«για τα Δημόσια έργα» στις οποίες περιλαμβάνεται και η κύρωση για την έκπτωση του Εργολάβου, μπορεί 

να εκτελέσει την σήμανση εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και σε αυτή 

την περίπτωση να έχει ακέραια   την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλεια του αυτή. 
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Η δαπάνη εκτελέσεως της ανωτέρω εις βάρος του αναδόχου έργου εργασίας εκπίπτει από το λογαριασμό 

του. 

Άρθρο 25ο  Κατάληψη χώρων - Προσωρινές εγκαταστάσεις Αναδόχου - Πηγές λήψης 

υλικών - Οδοί προσπέλασης 

 

Ειδικότερα ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του Έργου σε 

συνεννόηση με τους υπευθύνους του Δήμου και την επιβλέπουσα υπηρεσία που υλοποιεί το έργο, έτσι 

ώστε να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου που γειτνιάζει με το έργο και η απρόσκοπτη 

πρόσβαση των πολιτών και εργαζομένων σε αυτό. Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

της επίβλεψης. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκκένωση κάποιων χώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα 

πρέπει  να προηγηθεί  τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν, έγγραφη ενημέρωση της επίβλεψης για 

σχετική αδειοδότηση. 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για τη 

διαμόρφωση του εργοταξίου και των καταυλισμών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους τους 

και όλες τις απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 

εργαστήρια, γραφεία κλπ). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη φύλαξη κάθε υλικού, 

μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ’ αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου, 

καθώς και να προσλαμβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες 

κλπ). 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω 

ανεπάρκειας των χώρων του εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του έχει αποδεχθεί ότι 

έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την 

απόθεση υλικών, εφοδίων ή μηχανημάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι εργασίες 

χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση ή ενοικίαση και εν ανάγκη διαμόρφωση 

παρακείμενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται γι’ αυτόν δικαίωμα αποζημιώσεων για 

πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές δεδομένου ότι οι δαπάνες 

αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στην τιμή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Εργοδότη τις πηγές λήψης των υλικών που θα 

χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, 

υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες στην εξέταση των υλικών της σε εργαστήριο της έγκρισης του 

Εργοδότη και να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης. 

Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως προσωρινές οδοί προσπέλασης προς τα εργοτάξια και τους 

χώρους των έργων, ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και 

νερού, θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται τα 

έξοδα σύνδεσης με τα σχετικά δίκτυα καθώς και η πληρωμή της κατανάλωσης σε όλη τη διάρκεια 

κατασκευής και δοκιμών του έργου. 

Ανάδοχος έχει τα δικαιώματα να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την προσπέλαση προς το έργο, με τη 
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ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και λοιπά μεταφορικά μέσα που θα κινούνται σε δημόσιες οδούς δεν 

θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

για να αποφεύγονται βλάβες στις οδούς. 

Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες ή προσωρινές προσπελάσεις και εγκαταστάσεις χρειαστούν για το 

έργο, θα κατασκευαστούν και θα συντηρηθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε ζημιά 

ή φθορά στις υφισταμένες οδούς ή προσπελάσεις θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 26ο  Εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα (1) από την υπογραφή της σύμβασης να εντοπίσει 

τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των 

έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς μετατόπιση 

εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν το κύριο του έργου. 

Οφείλει επίσης ο ανάδοχος παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς για την επίσπευση των διαδικασιών μετατόπισης των 

εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες, χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα για 

οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω τυχόν καθυστερήσεων ή δυσχερειών. Ο χρόνος που απαιτείται για τη 

μεταφορά δικτύων ΟΚΩ στο παρόν έργο έχει συμπεριληφθεί στο χρόνο περάτωσής του. 

Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις υπόψη 

εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συμβούν εξ αιτίας των 

έργων. 

Θέματα που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συντήρησης αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη 

αποζημίωση που καταβάλλεται στον ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών, αλλά και οι προκαταρκτικές 

εργασίες του αναδόχου, οι εργασίες στην περιοχή μετατοπιζόμενων αγωγών, εργασίες στην περιοχή μη 

μετατοπιζόμενων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας καθώς και τα 

κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

  Άρθρο 27o  Αρχαιότητες 

 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα και με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Όπου υπάρχει 

πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται 

να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές 

τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της 

Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Σε περίπτωση 

αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη, 

ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε 

ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως 

21REQ009071800 2021-08-13



27 

 

κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον 

Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του 

μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το 

διάστημα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για τη 

μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη μετατροπή του 

χρονοδιαγράμματος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον 

εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν 

τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

 Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις 

υπόλοιπες εργασίες του.  

 

  Άρθρο 28o  Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενου έργου 

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν 

από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του 

Ε.Σ.Π.Α. Υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες περί εκτέλεσης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε. έργων. 

 

 Άρθρο 29ο  Μελέτη των συνθηκών του έργου  

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των 

συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους, 

διερευνήσει πλήρως: 

α. Την περιοχή του έργου. 

β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και Διεθνώς. 

γ. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού. 

δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

ε. Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από το Δημόσιο και Οργανισμούς (π.χ. Υπουργείο 

Εθνικής Αμύνης ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κλπ.), Τοπικές Αρχές κλπ. 

ζ. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα 

εξασφάλισής της. 
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η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων. 

θ. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

ι. Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους καλλιεργητές καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των 

έργων κατά την αρδευτική περίοδο από τις υφιστάμενες υποδομές ή άλλες που θα κληθεί να 

κατασκευάσει ο Ανάδοχος. 

ια. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 

εργασίες, την πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους 

της σύμβασης. 

Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, 

αποτελέσματα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., τίθενται στη 

διάθεση των διαγωνιζομένων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν 

δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη 

των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή 

και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή 

παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους 

διατέθηκαν. 

Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται 

στην περιοχή του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο 

Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει 

την εκτέλεση εργασιών από την άλλη Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον 

Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους 

διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης 

των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την 

Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 

εταιρειών και  οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής 

του έργου (σχετική είναι η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016). 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους 

όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη 

Σύμβαση.  

Άρθρο 30ο  Προστασία περιβάλλοντος – περιβαλλοντικοί όροι  

Στις τιμές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες όλες οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στο 

μέρος που το αφορούν. 

Ισχύει το υπ’ Αρ. Πρωτ.   131596/24-06-2020 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  σχετικά με την  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής 

πλατείας Αγ. Γεωργίου» της ΔΕ Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της 
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Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Άρθρο 31ο  Φύλαξη υλικών έργων, κατασκευών και μέσων που υπάρχουν και προστασία 
της βλάστησης και Περιβάλλοντος. 

Ο εργολάβος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και μέσα που 

βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης και 

κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, 

εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε 

αυτή την περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός 

δικαιούται να λαμβάνει. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των 

κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη ζημιών ή διακοπή της 

λειτουργίας τους. 

Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον 

ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, 

θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν παρεμποδίζεται 

δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη, έχοντας υπόψη και τις σχετικές με 

την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική. 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη 

δένδρων και θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισμό των 

μηχανημάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

 

Άρθρο 32ο  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (άρθ. 7-

9), Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (άρθ. 42). 

2.    Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και 

να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7). 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
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Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του έργου: άρθ. 138 παρ.7 του Ν.4412/2016. 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να 

τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την 

εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και 

υγείας : ΠΔ 1073/81 (άρθ. 111), ΠΔ 305/96 (άρθ. 10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42- 49).  

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 

από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 

περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 

εταιρεία). 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι 

του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων άρθ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως 

διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

3.   Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 

(άρθ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 

του ΠΔ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις του ΣΑΥ το οποίο αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης 

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (άρθ. 3 παρ.8) και την ΥΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7. 

γ.   Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει το ΣΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 

εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 

(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 

εξοπλισμός, κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρμόσει το ΣΑΥ ώστε να περιληφθεί σε αυτό εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
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τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 

ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 

παρ.7. 

ε.  Να τηρήσει το ΣΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ.  Μετά την περαίωση των εργασιών μέσα σε δύο (2) μήνες υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική 

επιμέτρηση και το μητρώο του έργου που περιλαμβάνει και το ΦΑΥ. 

ζ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 

ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1.  Το περιεχόμενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρθ.3 παρ. 5- 7) και στις ΥΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (άρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7. 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.4), όταν:  

α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (άρθ. 12 

παράρτημα ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.  Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 

δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου υγείας (ΣΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.4412/2016 άρθ.(170 και 172). 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρθ.3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5.  Διευκρινίσεις σχετικά μετ ην εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (άρθ. 8 παρ.1 και άρθ. 12 παρ.4). 

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (άρθ. 8 παρ.2 και άρθ. 4 έως 25). 

γ.   Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός 

της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (άρθ. 9). 

δ.   Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (άρθ. 

43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από 

την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 

(Ν.3850/10 άρθ. 20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση 

και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3.   Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2β). 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται 

στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται 

ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 
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τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2γ). 

5.   Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθ. 18 παρ.9). 

 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 

του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 

Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 

αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρθ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 

πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το 

Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α.  Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
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γ.  Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) 

και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 

αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ.  Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 

αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 

ΠΔ 1073/81 (αρθ.92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 

45). 

ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 

όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, 

γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 

τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 

και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρθ.9 – 11 και άρθ. 52 ) και την τροπ. 

αυτού : Ν.3542/07 (αρθ.7-9 και άρθ. 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(άρθ. 43,44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (άρθ. 8.δ και άρθ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθ. 
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31,35). 

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(άρθ. 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθ. 8), ΠΔ 305/96 [άρθ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρθ.12 παραρτ. IV μέρος Α 

παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 

της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς 

και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρθ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (άρθ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5.  Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6.  Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (άρθ. 4α παρ.3 και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (άρθ. 3 και άρθ. 4. παρ.7). 

 

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 

έργου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β 

τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-

6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.10). 
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33.3.1. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 

7,Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

Άρθρο 33ο  Ασφαλίσεις 

33.1 Γενικά 

1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
Προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι Υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις.  

1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι 

ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ε.Ε. ή 

Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.  Η διάταξη αυτή ισχύει 

τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 

1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, που μπορεί σύμφωνα με 

την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζει παρεμφερή έργα, τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούνται 

στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική 

εταιρεία όλα τα μηχανήματά του. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου 

αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος.  

1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 

φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.), για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την  

ενσωμάτωσή τους στο έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του 

Έργου και επομένως θα ανήκουν σ’ αυτήν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την 

Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους μακριά  από το εργοτάξιο, αλλά 

μέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη 

μεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο 

ποιοτικός του έλεγχος μερικά η ολικά) και γι’ αυτό η ασφάλιση για την μεταφορά υλικών από το 

εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. 

1.5 Ο Ανάδοχος θα συνάψει με δικές του δαπάνες με μια η περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που 

να λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία μπορούν να 

ασφαλίσουν παρεμφερή έργα, τις ασφάλειες των ακόλουθων παραγράφων 31.2 και 31.3 και 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 31.4 και 31.5 του παρόντος.  

1.6 Για το ασφαλιστήριο «Κατά παντός κινδύνου του Έργου» (της παραγράφου 31.2) η Ασφαλιστική 

εταιρεία θα πρέπει να συνεργασθεί (και το σχετικό συμφωνητικό θα συνυποβληθεί) με 

εξειδικευμένο γραφείο Ασφάλισης για όλο το διάστημα ασφάλισης.  
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1.7 Το ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων» της παραγράφου 31.3) θα υποβληθεί από τον 

Ανάδοχο στην Υπηρεσία κατά την Υπογραφή της Κύριας Σύμβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια 

αστικής έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου 

λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτών εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθμισης σχετικής και 

μέσα στα πλαίσια των άλλων συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) 

ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών συντήρησης κλπ.  

1.8 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει ενδεχόμενες απαιτήσεις τρίτων λόγω παράλειψης του 

αναδόχου να αποκτήσει κατά νόμιμο τρόπο (όπως έχει υποχρέωση), τα δικαιώματα χρήσης 

υλικών, μηχανημάτων ή μεθόδων κατασκευής καλυπτόμενων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  

Επίσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων λόγω ζημιών σε γειτονικές 

ιδιοκτησίες από υπαιτιότητα ή αμέλεια του αναδόχου. 

1.9 Κατά την υποβολή Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρίες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 

της Ε.Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων” και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά 

εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.  

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 

ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν 

πληρεξούσιος. 

33.2 Ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου 

2.1 Αντικείμενο της ασφάλισης 

2.1.1 Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισμός, υλικά, 

υπηρεσίες κλπ.) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωματικών της Σύμβασης, 

αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του Συμβατικού Τιμήματος. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους Ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 

αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου και 

οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή 

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. 

ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά καθώς επίσης λανθασμένη κατασκευή (MANYFACTURER’S RISK), 

λανθασμένη μελέτη (που εκπόνησε ή ο αρχικός μελετητής του έργου ή ο Ανάδοχος), ελαττωματικά 

υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ. με εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν 

καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, 

ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα 

ακτινοβολία κλπ.) Οι βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα παρόμοια ατυχήματα κλπ. θα 

καλύπτονται. 

2.1.2 Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, 
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καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς 

κλπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή 

προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/ και τυχαία περιστατικά. 

2.2 Διάρκεια της ασφάλισης.  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, θα λ ήγει δε την 

ημερομηνία κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή. Σημειώνεται ότι η 

ασφαλιστική κάλυψη έναντι λανθασμένης μελέτης θα παρέχεται εντός διμήνου από την υπογραφή της 

σύμβασης, περίοδο εντός της οποίας υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στην επαλήθευση όλων των 

μελετών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην 

Υπηρεσία, μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή 

της Σύμβασης. 

33.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

3.1 Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, και οι 

ασφαλιστές θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, 

ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και εξ αιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, 

αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

3.2 Διάρκεια Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών 

κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη 

την περίοδο μέχρι την Οριστική Παραλαβή. 

3.3 Όριο αποζημίωσης 

3.3.1 Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές 

ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:  

Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα 

τρίτων κινητά ή ακίνητα ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

τρίτων 

800.000,00 € 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ΄ άτομο και 

ατύχημα. 

300.000,00 € 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό 

ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 

1.000.000,00 € 
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Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικών σε όλη την διάρκεια 

της ασφάλειας (το ποσό αυτό θα μειώνεται στο 20% κατά 

την περίοδο της συντήρησης) 

2.000.000,00 € 

3.4 Ειδικοί όροι 

3.4.1 Η Υπηρεσία, το εν γένει Προσωπικό της, οι τυχόν Σύμβουλοι και Μελετητές και το προσωπικό τους 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης 

αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

3.4.2 Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι: 

Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου 

ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων. Θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται 

με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης 

των ασφαλιστών. 

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Μελετητών, των 

Συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται 

σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. 

33.4 Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και 

«αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» 

4.1 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 31.2  και 31.3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

4.1.1 Η Υπηρεσία, οι Σύμβουλοί της, οι Μελετητές, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοί της θα είναι 

συνασφαλιζόμενοι. 

4.1.2 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, 

δια συστημένης επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο 

προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες προ της οριζόμενης 

ημερομηνίας ακυρώσεως. 

4.1.3 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στην 

Υπηρεσία εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται 

απευθείας στην Υπηρεσία ύστερα από σχετική αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη 

ενέργεια  του Αναδόχου. 

4.1.4 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά της υπηρεσίας, των 

υπαλλήλων της, των μελετητών, συμβούλων και συνεργατών της και υπαλλήλων τους σε περίπτωση που  

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών. 

4.1.5 Η υπηρεσία, το προσωπικό της καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες της, μελετητές και το 

προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα. 

4.1.6 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
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αστικού κώδικα. 

4.1.7 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η 

ισχύος του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

4.1.8 Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπέντε (15) ημέρες 

τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης (εκτός αν άλλως προβλέπεται στη σύμβαση). Διαφορετικά 

η Υπηρεσία, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρία της 

προτίμησης της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα 

ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

4.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόμενων κινδύνων από 

την Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

33.5 Γενικοί όροι ασφάλισης 

5.1 Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 

υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε και 

έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. Ν.Δ. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε από τον Νόμο 2229/94, Π.Δ. 609/85 κλπ ). 

5.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε 

κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 

5.3 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις  και 

ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από 

τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. και ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και 

πέραν από τα ποσά των ασφαλιστηρίων. 

5.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η 

τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα  και με δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια και 

να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από το 

λαβείν του, είτε με κατάπτωση αναλόγου ποσού από τις εγγυητικές επιστολές του καλής εκτέλεσης ή 

αναλήψεως κρατήσεων. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του 

ή των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του 

αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

Η υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του αναδόχου κάθε 

ποσό το οποίο δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών, 

ανωτάτων ορίων κλπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 

5.5 Σε περίπτωση, που η ασφαλιστική εταιρία, με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις ασφαλίσεις, 
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παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ για οποιοδήποτε λόγω ή 

αιτία, ο ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης 

κλπ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από 

οποιοδήποτε λογαριασμό του  αναδόχου ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά, που κατά την 

κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

5.6 Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλισθεί η υπηρεσία για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα 

ποσά που του είχε καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο 

στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο 

(ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ) τον εξής Ειδικό 

Όρο: 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου: 

«Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ 

αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την εγγραφή για τον σκοπό αυτό συγκατάθεση της 

υπηρεσίας». 

Εφόσον η υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς 

άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του 

αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην υπηρεσία 

και η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση 

στην υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για τον σκοπό αυτό 

5.7 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο να απαλλάσσει από 

τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση. 

 

Άρθρο 34ο  Καταβολή εισφορών προς ΙΚΑ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(ΙΚΑ) και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί 

των μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανομένου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους 

απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά την 

μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που 

βαρύνουν  τον εργαζόμενο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης 

εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους με δικές του δαπάνες χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Για την πληρωμή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

του ΙΚΑ για την μη οφειλή του προς αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα 

οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές 

Ασφαλίσεις.  Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους 

λογ/σμούς, που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωμή του και μέχρι τον χρόνο προσκόμισής τους. 
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Εάν ο ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε 

βάρος και για λογ/σμό του αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογ/σμό του 

αναδόχου. 

 

Άρθρο 35ο  Εγκαταστάσεις εργολάβου - Φωτισμός  

Από τον ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης, 

εργαστήρια, γραφεία κλπ.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη του εργοδότου. 

Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα 

αφαιρούνται από αυτόν με έξοδα του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Τα ανωτέρω κτίσματα και έργα 

δύναται να εγκαταλείπονται και να μη απαιτείται η αφαίρεση τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του 

εργοδότου. 

Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του εργοδότου αυτά θα παραμείνουν 

στην ιδιοκτησία του εργοδότου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει και συντηρεί με δαπάνες του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την κατανάλωση του 

προσωπικού. 

Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεών 

του και για χρήση του προσωπικού, που διαμένει στον τόπο των έργων ή του εργαζόμενου σε νυκτερινές 

εργασίες. 

 

Άρθρο 36ο  Μητρώο του έργου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το Μητρώο του έργου που θα εκτελεστεί, όπως αυτό θα 

κατασκευαστεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. 

36.1.   Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

γ) Κατόψεις, Όψεις,  Τομές  σε κλίμακα 1:50 και διάφορες λεπτομέρειες (διατάξεις ειδικών τεμαχίων κ.λπ.): 

Θα συνταχθούν σε κατάλληλες κλίμακες και θα είναι διανεμημένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της 

μελέτης. 

Θα συνταχθούν με χρησιμοποίηση των σχεδίων αυτών, στα οποία θα γίνουν οι τυχόν αλλαγές που 

εφαρμόστηκαν. 

36.3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  

Θα συνταχθούν αντίστοιχα σχέδια όπως κατασκευάσθηκαν, κατά τα πρότυπα των σχεδίων της 

εγκεκριμένης μελέτης ΚΕΝΑΚ και των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  του έργου. 

36.4. Σε όλα τα παραπάνω σχέδια  τα οποία θα υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή, θα υπάρχει ο 
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αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της μελέτης με την ένδειξη: ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

36.5. Τεύχη 

 Στην περίπτωση που το έργο  περιλαμβάνει Η/Μ εργασίες : 

Θα υπάρχει επίσης τεύχος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα 

λειτουργίας, αποδόσεων κ.λπ.) όλου του Η/Μ εξοπλισμού του έργου καθώς και με οδηγίες λειτουργίας και 

συντήρησης ολόκληρου του Η/Μ εξοπλισμού. 

Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εγκριθεί από 

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

36.6.  Φωτογραφίες : 

Θα ληφθούν και θα εκτυπωθούν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των έργων  φωτογραφίες που 

θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό, ευπαρουσίαστο τεύχος. Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν στην 

υπηρεσία και σε ψηφιακό αρχείο. 

36.7. Συνολικά, θα υποβληθούν τρεις (3) σειρές τευχών και σχεδίων του μητρώου του έργου, 

τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 

36.8 Υποχρέωση υποβολής του Μητρώου - Αμοιβή 

 Για το παραπάνω μητρώο δεν θα καταβληθεί αμοιβή στον Ανάδοχο, γιατί θεωρείται ότι η δαπάνη 

του περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Η σύνταξη του μητρώου του έργου αποτελεί τμήμα της εργολαβίας. 

 Η εργολαβία δεν θεωρείται ότι έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί, μέσα στη συνολική προθεσμία 

που ορίζει το άρθρο 5 τους παρούσας Ε.Σ.Υ., το παραπάνω μητρώο και θα συνοδεύει τις τελικές 

επιμετρήσεις του έργου. 

 

Άρθρο 37ο  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο  

Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας 

υλικών. Κατά συνέπεια οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στις 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες 

εκτέλεσης τους. Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε όλες τις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου περιλαμβάνονται:  

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, ήτοι τα 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε 

αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή 

λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και 

επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων από 
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εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, 

ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ. 

γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, με την φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

δ) Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών 

ε) Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών, που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσής 

τους στο έργο. 

στ) Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής 

αποθήκευσης τους. Διευκρινίζεται ότι το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας 

απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ  υλικών. 

ζ) Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις 

εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη 

εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας. 

η) Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ, σύνταξη και 

εκτύπωση σε 7/πλούν των επιμετρητικών στοιχείων. 

θ) 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.  

ι) Η δαπάνη κατασκευής κτιρίου - χώρου γραφείου επίβλεψης που θα κατασκευασθεί στο χώρο του 

εργοταξίου και θα έχει κατάλληλο εξοπλισμό. 

ια) Η δαπάνη για τη διευκόλυνση των επιβλεπόντων της Υπηρεσίας στις μετακινήσεις που πρέπει να 

γίνουν για την επίβλεψη του έργου. 

ιβ) Η δαπάνη λειτουργίας των εργοταξίων και σε δεύτερη βάρδια προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του αναδόχου, καθώς επίσης οι δαπάνες ζύγισης υλικών 

των έργων, όταν απαιτείται, σε γεφυροπλάστιγγα αυτόματης ζύγισης. 

Δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση, είτε πάνω στις 

ποσότητες των υλικών, που εισέρχονται σε κάθε εργασία, είτε πάνω στις τιμές μετά την εμφάνιση του 

εργολάβου στην δημοπρασία ανάληψης του προκειμένου έργου. 

Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των 

επισφαλών εξόδων της επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 

ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού των θέσεων εγκαταστάσεων 

μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης 

των υλικών κάθε είδους. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου για τυχόν 

δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών, που θα αναφυούν, ή από την τυχόν ανάγκη 

δημιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι 

χειμάρρων λατομείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε 

αιτία. 
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Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων, για την, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου, 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν 

δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή 

του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων 

οδών (μέσα στους ανώτερους περιορισμούς) υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών, 

καθ’ όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από μέρους 

του Δημοσίου. 

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα 

συμβεί. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων 

για τους ανωτέρους λόγους. 

Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν:  

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το  στάδιο εκτέλεσης των 

εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη εργολαβία.     

β) Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών μελετών χαράξεων και τεχνικών 

έργων, που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, λόγω μικρών μεταβολών του άξονα του ποταμού κλπ, 

υψομετρικά και οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και προσαρμογής αυτών 

στην εγκεκριμένη τυπική διατομή του ποταμού ή του συλλεκτήρα. 

γ) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα από 

διπλωματούχο πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό με σκοπό την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την 

εκτέλεση του όλου έργου και την σύνταξη των επιμετρήσεων, ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα του 

ποταμού κλπ, χωροσταθμήσεις, λήψη διατομών κλπ, κάθε φορά, που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά 

στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε μικροπαραλλαγές, είτε υψομετρικές για βελτίωση της κατά μήκος 

τομής, είτε οριζοντιογραφικές, για βελτίωση της χάραξης, οπότε πρέπει να υποβάλλονται, με τα διαφανή 

τους, όλα τα απαιτούμενα τεύχη για την ολοκλήρωση του απαιτούμενου σκοπού. 

δ) Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου, που εκτελείται, 

όπως τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης των 

εργασιών. 

ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. Άρθρο 38ο  Χρήση του 

έργου πριν από την αποπεράτωση  

Η χρήση του έργου, παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, επαφίεται στην 

κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 39ο  Προστασία τοπίου-Καθαρισμός  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο, που είναι αναγκαίο και να συμμορφωθεί προς τις 
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εντολές της Υπηρεσίας, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του 

έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζημίωση  αφού οι εν λόγω 

δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος που προσέφερε  και στις γενικές δαπάνες που τον βαρύνουν) 

πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους γύρω χώρους και 

γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές 

εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετημένα ή 

εγκατεστημένα κλπ. 

Άρθρο 40ο  Γενικές διατάξεις - Φωτογραφίες - Δημοσιότητα έργου 

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου, με 

μέριμνα και δαπάνες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του ΥΔΕ αρ. 

7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20) ήτοι: 

α) Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου. 

β) Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

γ) Φωτογραφίες του έργου, μετά την περαίωσή του. 

δ) Τα ψηφιακά αρχεία των ανωτέρω φωτογραφιών. Οι ανωτέρω φωτογραφίες θα εκτυπώνονται εις 

διπλούν με μεγέθυνση 13Χ18 ή 18Χ24 σε φωτογραφικό λευκό χαρτί. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα μετακίνησης, με δικά του 

μέσα και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε φορά που 

ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση να 

τοποθετήσει δύο πινακίδες δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα χορηγήσει η 

Υπηρεσία και τις οδηγίες σύνταξης των πινακίδων που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 

1303/2013 στην αρχή και στο τέλος του έργου. Στην περίπτωση που δεν τοποθετηθούν οι πινακίδες στην 

παραπάνω προθεσμία ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 4.500 Ευρώ που δεν αίρεται και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την τοποθέτησή της σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης και εντός τριών μηνών, οι ανωτέρω πινακίδες αντικαθίσταται, με 

έξοδα του αναδόχου, από τη μόνιμη αναμνηστική πινακίδα,  οι οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το 

έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.  

 

Άρθρο 41ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

 

42.1 Ο ανάδοχος εργολήπτης υποχρεούται μετά την περαίωση των εγκαταστάσεων : 

Να προβεί, με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο, στην εκτέλεση των απαιτουμένων δοκιμών για τον 

έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με όργανα και λοιπά μέσα που θα διαθέσει ο ίδιος. Δοκιμές 

πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να επαναλαμβάνονται μέχρι να 

ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις της μελέτης. 

Για τις δοκιμές συντάσσεται πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον επιβλέποντα του έργου και 
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τον ανάδοχο εργολήπτη. Το πρωτόκολλο δοκιμών επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

του έργου. 

Πριν από την παράδοση του έργου να συντάξει και υποβάλλει στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα 

λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού λειτουργίας και συντηρήσεως των εγκαταστάσεων του έργου, χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή. 

Να διδάξει το προσωπικό του εργοδότη τον τρόπο χειρισμού, λειτουργίας και χρήσεως των 

εγκαταστάσεων. 

Να προβαίνει σε επιθεώρηση, έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του Π. . 609/85. και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Σε περίπτωση μη επανορθώσεως εντός της ορισθείσης προθεσμίας βλάβης οφειλομένης σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην επανόρθωση αυτή σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. 

42.2 Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον 

εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην 

παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 42ο ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Ως «κόστος υποδοχής 

σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των 

υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους και καλύπτεται από τη δαπάνη των Απολογιστικών. 

 

Άρθρο 43ο -Ολοκλήρωση και Παραλαβή του Έργου  

 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 

 

  Διοικητική παραλαβή για χρήση 

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 169 του Ν.4412/2016.  

 

Προσωρινή παραλαβή του έργου 

 Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 170 του Ν.4412/2016.  
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 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων  

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 171 του Ν.4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο 

ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου 

ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει 

από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον 

ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για 

τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να 

εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 

αναδόχου.  

 

Οριστική παραλαβή 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 44ο ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
 

Δικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύει το άρθρο 175 του  Ν. 4412/2016. 

  

Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύει το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

 

 

                            

                                      ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ  ,                  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Λεωνίδας  Λάβδας 

Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε. 

 

 

 

Βασιλόπουλος  Αποστόλης 

Ηλεκτρολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε. 

 

08/04/2020 

 

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ       

  Η Προϊσταμένη  

          Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος 

 

 

 

      Κατσιούρα - Στούκα  Αποστολία   

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  
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