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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:   Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Αγ.Αναργύρων - Καματερού, μετά την 
πλημμύρα της 22-10-2015
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   95/2015

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 8720/10-04-17

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του  έργου:  «Αποκαταστάσεις  και  βελτιώσεις  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Αγ.Αναργύρων  -
Καματερού,  μετά  την  πλημμύρα  της  22-10-2015»,  με  προϋπολογισμό  1.340.813,00ΕΥΡΩ  (με
Φ.Π.Α.).  Το  έργο  συντίθεται  από  μία  κατηγορία  εργασιών  (οδοποιία)  με  προϋπολογισμό
1.081.300,81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αριθμημένο Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς με το
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (email)  αν  αποστείλουν  σχετικό  αίτημα  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
(email)  meletes@agankam.gov.gr,  στο  οποίο θα  αναγράφουν  τα εξής  στοιχεία  τους:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(συμμετέχοντος στη Δημοπρασία), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
FAX, EMAIL. Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης μπορεί να τα αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση: www.agan.gov.gr, μετά τις 13/04/17. 
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132023613–617–618-625,  FAX επικοινωνίας  2132023626,  στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  9 Μαΐου 2017 (09/05/17), ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:00 με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16,
στο αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  εφόσον  ανήκουν  στην  2η  τάξη  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που προσκομίζουν τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων (21.600) ευρώ.

6.  Χρηματοδότηση  του  έργου  γίνεται  από  τους  ίδιους  πόρους  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΚΑΕ
9781.03.021) και έχει γραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε.2017, με κ.α. 64.7333.0002. 

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

Αγιοι Ανάργυροι, 10 Απριλίου 2017
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

http://www.agan.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
iΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις και 
βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Αγ.Αναργύρων - 
Καματερού, μετά την 
πλημμύρα της 22-10-2015

Α.Μ. 95/15

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii

Περιφέρεια Αττικής 
(ΚΑΕ 9781.03.021 του Π/Υ της
Περιφερρειας Αττικηρς)
(Κ.Α. 64.7333.0002 του Π/Υ του
Δηρμου)

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣ Ι ΑΣΔ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι ΑΔ Ι Κ ΑΣ Ι ΑΣ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  ΑΝ ΑΔ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑΣ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  ΑΝ ΑΔ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑΣ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

iiiΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδορχου για την κατασκευηρ του ερργου:

Α π ο κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  σ τ ο  ο δ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Α π ο κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς  σ τ ο  ο δ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  
Α γ . Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν  -  Κ α μ α τ ε ρ ο ύ ,  μ ε τ ά  τ η ν  π λ η μ μ ύ ρ α  τ η ς  2 2 - 1 0 - 2 0 1 5Α γ . Α ν α ρ γ ύ ρ ω ν  -  Κ α μ α τ ε ρ ο ύ ,  μ ε τ ά  τ η ν  π λ η μ μ ύ ρ α  τ η ς  2 2 - 1 0 - 2 0 1 5

Εκτιμώμενης αξίας  1.081.300,81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

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

καλεί

τους ενδιαφερορμενους οικονομικουρς  φορειρς  να υποβαρλουν προσφορα ρ για την αναρδειξη  αναδορχου
κατασκευηρς του ως αρνω ερργου.
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Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1 Κυρριος του ερργου Α Αναθερτουσα Αρχηρ Α Στοιχειρα Επικοινωνιρας

Άρθρο 2 Παραλαβηρ εγγραρφων συρμβασης και τευχωρν

Άρθρο 3 Υποβοληρ Φακερλου Προσφοραρς

Άρθρο 4
Διαδικασιρα υποβοληρς και αξιολοργησης των προσφορωρν Α 
ΚατακυρρωσηΑ Συρναψη συρμβασης - Ενσταρσεις

Άρθρο 5 Έγγραφα της συρμβασης καταρ το σταρδιο της εκτερλεσης - Συμφωνητικορ Α Σειραρ ισχυρος

Άρθρο 6 Γλωρσσα διαδικασιρας

Άρθρο 7 Εφαρμοστερα νομοθεσιρα

Άρθρο 8 Χρηματοδορτηση του Έργου, Φορροι, Δασμοιρ, κ.λ.π. Α Πληρωμηρ Αναδορχου

Άρθρο 9 Συμπληρρωση Α αποσαφηρνιση πληροφοριωρν και δικαιολογητικωρν

Άρθρο 10 Απορφαση αναρληψης υποχρερωσης - Έγκριση δερσμευσης πιρστωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11 Τιρτλος, προυοπολογισμορς, τορπος, περιγραφηρ και ουσιωρδη χαρακτηριστικαρ 
του ερργου

Άρθρο 12 Προθεσμιρα εκτερλεσης του ερργου

Άρθρο 13 Διαδικασιρα συρναψης συρμβασης Α Όροι υποβοληρς προσφορωρν

Άρθρο 14 Κριτηρριο Αναρθεσης 

Άρθρο 15 Εγγυρηση συμμετοχηρς 

Άρθρο 16 Χορηργηση προκαταβοληρς Α Ρηρτρα Προρσθετης Καταβοληρς (Πριμ)

Άρθρο 17 Εγγυηρσεις καληρς εκτερλεσης και λειτουργιρας του ερργου 

Άρθρο 17Α Έκδοση εγγυητικωρν

Άρθρο 18 Ημερομηνιρα ληρξης της προθεσμιρας υποβοληρς των προσφορωρν

Άρθρο 19 Χρορνος ισχυρος προσφορωρν

Άρθρο 20 Δημοσιορτητα Α Δαπαρνες δημοσιρευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
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Άρθρο 21 Δικαιουρμενοι συμμετοχηρς στη διαδικασιρα συρναψης συρμβασης

Άρθρο 22 Κριτηρρια ποιοτικηρς επιλογηρς

Άρθρο 23 Αποδεικτικαρ μερσα ποιοτικηρς επιλογηρς

Άρθρο 24 Περιεχορμενο Φακερλου Προσφοραρς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25

Άρθρο 26        

Υπεργολαβιρα

Διαρφορες ρυθμιρσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας iv

1.1 Αναθερτουσα αρχηρ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Οδορς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023613 Α 617 Α 618 - 625
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πληροφοριρες: : ............................................

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

Η δημοπρασιρα θα διενεργηθειρ στην   Τεχνικηρ Υπηρεσιρα του Δηρμου, Λ.Δημοκρατιρας 61, Αγιοι Αναρργυροι, στις
09/05/2017, ωρρα 10.00π.μ.  ( Τορπος Α Ημερομηνιρα - Ωρρα )   και απορ την Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ  v

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

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
2.1. Τα εργγραφα της συρμβασης καταρ την ερννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρρθρου 2 του ν. 4412/2016
για τον παρορντα διαγωνισμορ ειρναι τα ακορλουθα :
α) η με αρ. πρωτ.8720/10-04-17 προκηρρυξη συρμβασης ορπως δημοσιευρθηκε στο ΦΕΚ (ΚΑΔ 28741)vi

β) η παρουρσα διακηρρυξη,
γ)  το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του αρρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το ερντυπο οικονομικηρς προσφοραρς,
ε) ο προυοπολογισμορς δημοπραρτησης, 
στ) το τιμολοργιο δημοπραρτησης, 
ζ) η ειδικηρ συγγραφηρ υποχρεωρσεων,
η) η τεχνικηρ συγγραφηρ υποχρερωσεων 
θ) το τευρχος συμπληρωματικωρν τεχνικωρν προδιαγραφωρν,
ι) το υπορδειγμα ….vii

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

2.2 Για την παραλαβηρ των τευχωρν, οι ενδιαφερορμενοι καταβαρλλουν τη δαπαρνη αναπαραγωγηρς τους,
που ανερρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ,                    εκτορς αν ο ενδιαφερορμενος αναλαρβει με δαπαρνη και
επιμερλεια ρ του  την  αναπαραγωγηρ  .  Οι  ενδιαφερορμενοι  μπορουρν  ακορμα,  να  λαρβουν  γνωρση  των
εγγραρφων της συρμβασης στα γραφειρα της αναθερτουσας αρχηρς καταρ τις εργαρσιμες ημερρες και ωρρες  .
Μπορουρν  επιρσης  να  λαρβουν  αντιργραφα  αυτωρν  με  δαπαρνες  και  φροντιρδα  τους.  Οι  ενδιαφερορμενοι
μπορουρν να παραλαρβουν τα παραπαρνω στοιχειρα και ταχυδρομικαρ, εφορσον τα ζητηρσουν εργκαιρα και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                                                                 ΣΕΛΙΣ 4
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εμβαρσουν,  κατορπιν  συνεννορησης  με  την  αναθερτουσα  αρχηρ,  περραν  της  αναφερομερνης  στο  πρωρτο
εδαρφιο δαπαρνης και τη δαπαρνη της ταχυδρομικηρς αποστοληρς τους. Η αναθερτουσα αρχηρ αποστερλλει
τα  ζητηθερντα  στοιχειρα  μερσω  των  Ελληνικωρν  Ταχυδρομειρων  η ρ ιδιωτικωρν  εταιρειωρν  μεταφοραρς
αλληλογραφιρας και χωριρς να φερρει ευθυρνη για την εργκαιρη αρφιξη τους στον ενδιαφερορμενο
Οι ενδιαφερορμενοι μπορειρ να αντληρσουν τα τευρχη δημοπραρτησης απορ την ιστοσελιρδα του Δηρμου στη
διευρθυνση:  www.agan.gov.gr. Το αριθμημερνο Εντυπο Οικονομικηρς Προσφοραρς θα τους αποσταλει ρ με
το  ηλεκτρονικο ρ ταχυδρομειρο  (email)  εφορσον  αποστειρλουν  σχετικο ρ αιρτημα  στην  ηλεκτρονικηρ
διευρθυνση  (email)  meletes@agankam.gov.gr,  στο  οποιρο  θα  αναγραρφουν  τα  εξηρς  στοιχειρα  τους:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  (συμμετερχοντος  στη  Δημοπρασιρα),  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, FAX, EMAIL ix x.   

2.3 Εφορσον ερχουν ζητηθειρ εγκαιρρως, ηρτοι ερως την 02/05/17xi οι αναθερτουσες αρχερς παρερχουν σε ορλους
τους προσφερροντες που συμμετερχουν στη διαδικασιρα συρναψης συρμβασης συμπληρωματικερς πληροφοριρες
σχετικαρ με τις προδιαγραφερς και οποιαδηρποτε σχετικαρ δικαιολογητικαρ, το αργορτερο στις 05/05/17xii

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  φαρκελοι  των  προσφορωρν  υποβαρλλονται  μερσα  στην  προθεσμιρα  του  αρρθρου  18  ειρτε  (α)  με
καταρθεση ρ τους στην Επιτροπη ρ Διαγωνισμουρ ειρτε (β) με συστημερνη επιστολη ρ προς την αναθερτουσα
αρχηρ ειρτε (γ) με καταρθεσηρ τους στο  πρωτορκολλο της αναθερτουσας αρχηρς  (Ταχυδρομικηρ διευρθυνση:
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  61,  13561  ΑΓΙΟΙ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ). Σε  περιρπτωση  ταχυδρομικηρς  αποστοληρς  ηρ
καταρθεσης στο πρωτορκολλο, οι φαρκελοι προσφοραρς γιρνονται δεκτοι ρ εφορσον ερχουν πρωτοκολληθειρ
στο  πρωτορκολλο  της  αναθερτουσας  αρχηρς  που  διεξαργει  τον  διαγωνισμορ,  το  αργορτερο  μερχρι  την
ημερομηνιρα και ωρρα του διαγωνισμουρ,  ορπως οριρζονται στο αρρθρο 18 της παρουρσας. Η αναθερτουσα
αρχη ρ δεν φερρει ευθυρνη για τυχορν ελλειρψεις του περιεχομερνου των προσφορωρν που αποστερλλονται
ταχυδρομικα ρ ουρτε  για  καθυστερηρσεις  στην  αρφιξη ρ τους.  Δεν  θα  παραληφθουρν  φαρκελοι  η ρ αρλλα
εργγραφα απο ρ οποιοδηρποτε ταχυδρομικο ρ καταρστημα,  ακορμα  κι  αν η  αναθερτουσα αρχη ρ ειδοποιηθειρ
εγκαιρρως.
3.2. Οι προσφορερς υποβαρλλονται μερσα σε σφραγισμερνο φαρκελο (κυριρως φαρκελος), στον οποιρο πρερπει να
αναγραρφονται ευκρινωρς τα ακορλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του …...............................
για το έργο : «Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ.Αναργύρων -

Καματερού, μετά την πλημμύρα της 22-10-2015»
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 09/05/2017xiii

Ο κυριρως φαρκελος της προσφοραρς συνοδευρεται απορ αιρτηση υποβοληρς  προσφοραρς  στο διαγωνισμορ,  η
οποιρα  αναγραρφει  το  διαγωνισμο ρ τον  οποιρο  αφοραρ,  τα  στοιχειρα  ταυτορτητας  του  προσφερροντος
(μεμονωμερνου  η ρ  ερνωσης),  δηλαδη ρ επωνυμιρα  (η ρ ονοματεπωρνυμο  φυσικου ρ προσωρπου),  απαραιρτητα
στοιχειρα επικοινωνιρας (ταχυδρομικηρ διευρθυνση, αριθμορ τηλεφωρνου, fax, e-mail  ). 

3.3. Με την προσφοραρ υποβαρλλονται τα ακορλουθα:
α) ξεχωριστορς σφραγισμερνος φαρκελος, με την ερνδειξη αΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς  καταρ τα οριζορμενα
στο αρρθρο 24.2 και
β)  ξεχωριστορς  σφραγισμένος φαρκελος  (κλεισμερνος  με  τρορπο  που  δε  μπορει ρ να  ανοιχθει ρ χωριρς  να
καταστειρ τουρτο αντιληπτο ρ επί ποινή αποκλεισμού), με την ερνδειξη αΟικονομικηρ Προσφοραρ , ο οποιρος
περιερχει τα οικονομικαρ στοιχειρα της προσφοραρς, καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 24.3 της παρουρσας .
Οι δυρο ως αρνω ξεχωριστοι ρ σφραγισμερνοι φαρκελοι φερρουν επιρσης τις ενδειρξεις του κυριρως φακερλου της
παρ. 2.
3.4. Προσφορερς που περιερρχονται στην αναθερτουσα αρχηρ με οποιοδηρποτε τρορπο πριν απορ την ημερομηνιρα
υποβοληρς  του  αρρθρου  18  της  παρουρσας,  δεν  αποσφραγιρζονται,  αλλα ρ παραδιρδονται  στην  Επιτροπηρ
Διαγωνισμουρ καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 4.1 της παρουρσας.
3.5.   Για τυχορν  προσφορερς  που υποβαρλλονται  εκπρορθεσμα,xiv η  Επιτροπη ρ Διαγωνισμου ρ σημειωρνει  στο
πρακτικο ρ της την εκπρορθεσμη υποβολη ρ (ημερομηνιρα και    ακριβη ρ ωρρα που περιηρλθε η προσφοραρ στην
κατοχηρ της ηρ που παρεληρφθη η συστημερνη επιστοληρ απορ την αναθερτουσα αρχηρ ηρ που κατατερθηκε στο
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πρωτορκολλο της αναθερτουσας αρχηρς) και τις απορριρπτει ως μη κανονικερς. .

3.6.  Οι  προσφορερς  υπογραρφονται  και  μονογραρφονται  ανα ρ φυρλλο  απο ρ τον  οικονομικο ρ φορερα  ηρ,  σε
περιρπτωση νομικωρν προσωρπων, απορ το νορμιμο εκπρορσωπο αυτωρν.
3.7. Η ερνωση οικονομικωρν φορερων υποβαρλλει κοινηρ προσφοραρ, η οποιρα υπογραρφεται υποχρεωτικαρ, ειρτε
απο ρ ορλους  τους  οικονομικουρς  φορειρς  που  αποτελουρν  την  ερνωση,  ειρτε  απο ρ εκπρορσωπο ρ τους  νομιρμως
εξουσιοδοτημερνο.  Στην  προσφορα ρ απαραιτηρτως πρερπει  να  προσδιοριρζεται  η  ερκταση και  το  ειρδος  της
συμμετοχηρς του (συμπεριλαμβανομερνης της κατανομηρς αμοιβηρς μεταξυρ τους) καρθε μερλους της ερνωσης,
καθωρς και ο εκπρορσωπος/συντονιστηρς αυτηρς.

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών -  Κατακύρωση -  Σύναψη
σύμβασης- Ενστάσεις

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 
α)  Η  ερναρξη  υποβοληρς  των  προσφορωρν  που  κατατιρθενται  κατα ρ την  καταληκτικη ρ ημερομηνιρα  στην
Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ, σε δημορσια συνεδριραση, κηρυρσσεται απορ τον Προρεδρο αυτηρς, μισηρ ωρρα πριν απορ
την ωρρα ληρξης της προθεσμιρας του αρρθρου 18 της παρουρσας. Η παραλαβηρ μπορειρ να συνεχισθειρ και μεταρ
την ωρρα ληρξης, αν η υποβοληρ, που ερχει εμπρορθεσμα αρχιρσει, συνεχιρζεται χωριρς διακοπηρ λοργω του πληρθους
των προσελθορντων ενδιαφερομερνων οικονομικωρν φορερων. Η ληρξη της παραλαβηρς κηρυρσσεται επιρσης απορ
τον  Προρεδρο  της  Επιτροπηρς  Διαγωνισμουρ,  με  προειδοποιρηση  ολιργων  λεπτωρν  της  ωρρας  και  μετα ρ την
κηρρυξη της ληρξης δεν γιρνεται δεκτηρ αρλλη προσφοραρ.

Ο  Προρεδρος  της  Επιτροπηρς  Διαγωνισμου ρ επικοινωνει ρ εν  συνεχειρα  αμερσως  με  το  πρωτορκολλο  της
αναθερτουσας αρχηρς  για να διαπιστωρσει αν ερχουν υποβληθειρ προσφορερς καταρ την παρ. 1 του αρρθρου 3
της παρουρσας (σημειωρνεται ορτι, τορσο στο πρωτορκολλο, ορσο και στον κυριρως φαρκελο αναγραρφεται η ωρρα
και ημερρα υποβοληρς και η σχετικηρ καταχωρρηση στο φαρκελο μονογραρφεται απορ τον υπευρθυνο υπαρλληλο)
και σε καταφατικηρ περιρπτωση μεταβαιρνει μερλος της, κατ’ εντοληρ του Προερδρου της και παραλαμβαρνει τις
προσφορερς για να τηρηθειρ η υπορλοιπη διαδικασιρα του διαγωνισμουρ.
β) Οι προσφορερς που παραλαμβαρνονται καταχωριρζονται καταρ σειραρ καταρθεσηρς τους σε σχετικορ πρακτικορ
της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ, στο οποιρο ειδικορτερα αναφερρονται  η σειραρ προσερλευσης, η επωνυμιρα του
οικονομικου ρ φορερα,  η  ταρξη  και  κατηγοριρα  του  xv,  ο εξουσιοδοτημερνος  εκπρορσωπος,  καθωρς  και  τα
δικαιολογητικαρ συμμετοχηρς  του  αρρθρου  24.2xvi Όλοι  οι  φαρκελοι  αριθμουρνται  με  τον  αυρξοντα  αριθμορ
καταρθεσηρς τους, ορπως καταχωριρσθηκαν στο πρακτικορ και μονογραρφονται απορ τον Προρεδρο και τα μερλη
της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ.
γ) Αμερσως μεταρ την καταρ τα ανωτερρω ολοκληρρωση της παραλαβηρς των προσφορωρν και καταγραφηρς των
δικαιολογητικωρν συμμετοχηρς του αρρθρου 24.2, ακολουθειρ η αποσφραργιση των οικονομικωρν προσφορωρν,
η μονογραφηρ τους απορ τον Προρεδρο και τα μερλη της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ και η ανακοιρνωση των επιρ
μερρους στοιχειρων τους, τα οποιρα επιρσης καταχωριρζονται στο ιρδιο ως αρνω πρακτικορ. 
δ)  Στη  συνερχειαxvii,  xviii η  Επιτροπη ρ Διαγωνισμου ρ προβαιρνει  σε  ερλεγχο  της  ολοργραφης και  αριθμητικηρς
αναγραφηρς των επιμερρους ποσοστωρν ερκπτωσης και της ομαληρς μεταξυρ τους σχερσης.
Για την εφαρμογη ρ του  ελέγχου ομαλότητας,  χρησιμοποιειρται απορ την Επιτροπη ρ Διαγωνισμου ρ η μερση
ερκπτωση προσφοραρς (Εμ), συρμφωνα με τα οριζορμενα στα αρρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικερς προσφορερς καταχωριρζονται, μεταρ τις τυχορν αναγκαιρες διορθωρσεις, σε πιρνακα καταρ τη
σειρα ρ μειοδοσιρας  (αρχιρζοντας απο ρ τη  μικρορτερη  προσφοραρ),  ο  οποιρος  υπογραρφεται  απο ρ τα μερλη  της
Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ και αποτελειρ μερρος του πρακτικουρ της.
ε) Στη συνερχεια, η Επιτροπη ρ Διαγωνισμουρ ελεργχει τα δικαιολογητικαρ συμμετοχηρς του αρρθρου 24.2 της
παρουρσας  την  ιρδια  ημερρα  κατα ρ τη  σειρα ρ της  μειοδοσιρας,  αρχιρζοντας  απο ρ τον  πρωρτο  μειοδορτη.  Αν  η
ολοκληρρωση  του  ελεργχου  αυτου ρ δεν  ειρναι  δυνατη ρ την  ιρδια  μερρα,  λοργω  του  μεγαρλου  αριθμου ρ των
προσφορωρν και του ελεργχου των εγγυητικωρν επιστολωρν, ελεργχονται τουλαρχιστον οι δερκα (10) πρωρτες
κατα ρ σειρα ρ μειοδοσιρας  προσφορερς.  Στην  περιρπτωση  αυτη ρ η  διαδικασιρα  συνεχιρζεται  τις  επορμενες
εργαρσιμες  ημερρες,  εκτορς  αν  υφιρσταται  σπουδαιρος  λοργος  για την αναβολη ρ της  σε  ημερρα  και  ωρρα  που
κοινοποιειρται  εγγραρφως  στους  προσφερροντες,  ανακοινωρνεται  με  τοιχοκορλληση  στον  πιρνακα
ανακοινωρσεων της υπηρεσιρας και αναρταρται στην ιστοσελιρδα της αναθερτουσας αρχηρς, εφορσον διαθερτει. Ο
ερλεγχος των δικαιολογητικωρν συμμετοχηρς συνιρσταται στον ερλεγχο της ορθηρς συμπληρρωσης και υποβοληρς
τους.
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στ)  Η  Επιτροπη ρ Διαγωνισμουρ,  πριν  την  ολοκληρρωση  της  συρνταξης  και  ερκδοσης  του  πρακτικου ρ της,
επικοινωνειρ με τους εκδορτες που αναγραρφονται στις υποβληθειρσες εγγυητικερς επιστολερς, προκειμερνου να
διαπιστωρσει  την  εγκυρορτητα ρ τους. Αν  διαπιστωθει ρ πλαστορτητα  εγγυητικηρς  επιστοληρς,  ο  υποψηρφιος
αποκλειρεται απορ τον διαγωνισμορ, υποβαρλλεται μηνυτηρρια αναφοραρ στον αρμορδιο εισαγγελερα και κινειρται
διαδικασιρα πειθαρχικηρς διρωξης, συρμφωνα με τις διαταρξεις των αρρθρων 82 και επορμενα του ν. 3669/2008. 
ζ) Η περιγραφορμενη διαδικασιρα καταχωρειρται στο πρακτικορ της Επιτροπηρς Διαγωνισμουρ ηρ σε παραρρτημαρ
του που υπογραρφεται απορ τον Προρεδρο και τα μερλη της. 
Η Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ ολοκληρωρνει τη συρνταξη και ερκδοση του σχετικουρ πρακτικουρ με το αποτερλεσμα
της διαδικασιρας, με το οποιρο εισηγειρται την αναρθεση της συρμβασης στον μειοδορτη (ηρ τη ματαιρωση), και το
υποβαρλλει στην αναθερτουσα αρχηρ η οποιρα το εγκριρνειxix. 
Η αναθερτουσα αρχηρ κοινοποιειρ την απορφαση σε ορλους τους προσφερροντες με καρθε προρσφορο μερσο επιρ
αποδειρξει.  Κατα ρ της  απορφασης  αυτηρς  χωρει ρ ερνσταση  κατα ρ τα  οριζορμενα  στην  παραργραφο  4.3  της
παρουρσης.
η)  Επισημαιρνεται  ορτι  σε  περιρπτωση  που  οι  προσφορερς  ερχουν  την  ιρδια  ακριβωρς  τιμη ρ (ισορτιμες),  η
αναθερτουσα αρχηρ επιλεργει τον (προσωρινορ) αναρδοχο με κληρρωση μεταξυρ των οικονομικωρν φορερων που
υπερβαλαν ισορτιμες προσφορερς.  Η κληρρωση γιρνεται ενωρπιον της Επιτροπηρς Διαγωνισμου ρ και παρουσιρα
των οικονομικωρν φορερων που υπερβαλαν τις ισορτιμες προσφορερς. 

4.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

α) Μετα ρ την αξιολοργηση των προσφορωρν,  η αναθερτουσα αρχη ρ ειδοποιει ρ εγγραρφως τον προσφερροντα,
στον οποιρο προρκειται να γιρνει η κατακυρρωση (απροσωρινορ αναρδοχο ), να υποβαρλει εντορς προθεσμιρας,
ειρκοσι  (20)  ημερολογιακωρν ημερωρν,xx τα  δικαιολογητικα ρ που  καθοριρζονται  στο αρρθρο 23.2-23.10 της
παρουρσας. Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ να παρατειρνει την ως αρνω προθεσμιρα, εφορσον αιτιολογειρται αυτορ
επαρκωρς και κατ’ ανωρτατο ορριο για δεκαπερντε (15) επιπλερον ημερρες. Τα δικαιολογητικαρ προσκομιρζονται
στο πρωτορκολλο της αναθερτουσας αρχηρς σε σφραγισμερνο φαρκελο, ο οποιρος παραδιρδεται στην Επιτροπηρ
Διαγωνισμουρ. 
Αν δεν προσκομισθουρν τα παραπαρνω δικαιολογητικαρ ηρ υπαρρχουν ελλειρψεις σε αυταρ που υποβληρθηκαν,
παρερχεται προθεσμιρα στον προσωρινο ρ αναρδοχο να τα προσκομιρσει  η ρ να τα συμπληρωρσει εντορς  περντε
ημερωρν απορ την κοινοποιρηση σχετικηρς εργγραφης ειδοποιρησης σε αυτορν. Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ να
παρατειρνει  την  ως  αρνω  προθεσμιρα,  εφορσον  αιτιολογειρται  αυτο ρ επαρκωρς  και  κατ’  ανωρτατο  ορριο  για
δεκαπερντε (15) επιπλερον ημερρες.
i) Αν καταρ τον ερλεγχο των παραπαρνω δικαιολογητικωρν διαπιστωθειρ ορτι τα στοιχειρα που δηλωρθηκαν
με το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  ειρναι ψευδηρ ηρ ανακριβηρ, ηρ 
ii) αν  δεν  υποβληθουρν  στο  προκαθορισμερνο  χρονικο ρ διαρστημα  τα  απαιτουρμενα  πρωτορτυπα  ηρ
αντιργραφα, των παραπαρνω δικαιολογητικωρν, ηρ 
iii) αν απορ τα δικαιολογητικαρ που προσκομιρσθηκαν νομιρμως και εμπροθερσμως, δεν αποδεικνυρονται οι
ορροι και οι προυοποθερσεις συμμετοχηρς συρμφωνα με τα αρρθρα 21, 22 και 23 της παρουρσας, xxi

ο  προσωρινορς  αναρδοχος  κηρυρσσεται  ερκπτωτος,  καταπιρπτει  υπερρ  της  αναθερτουσας  αρχηρς  η  εγγυρηση
συμμετοχηρς του και η κατακυρρωση γιρνεται στον προσφερροντα που υπερβαλε την αμερσως επορμενη πλερον
συμφερρουσα απορ οικονομικηρ αρποψη προσφοραρ τηρουμερνης της ανωτερρω διαδικασιρας. 
Σε  περιρπτωση  εργκαιρης  και  προσηρκουσας  ενημερρωσης  της  αναθερτουσας  αρχηρς  για  μεταβολερς  στις
προυοποθερσεις τις οποιρες ο προσωρινορς αναρδοχος ειρχε δηλωρσει με το  Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης
Δηρλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ορτι πληροιρ, οι οποιρες επηρλθαν ηρ για τις οποιρες ερλαβε γνωρση ο προσωρινορς αναρδοχος
μετα ρ την  δηρλωση  και  μερχρι  την  ημερρα  της  εργγραφης  ειδοποιρησης  για  την  προσκορμιση  των
δικαιολογητικωρν κατακυρρωσης (οψιγενειρς  μεταβολερς),  δεν καταπιρπτει  υπερρ  της αναθερτουσας αρχηρς  η
εγγυρηση συμμετοχηρς του, που ειρχε προσκομισθειρ, συρμφωνα με το αρρθρο 15 της παρουρσας.
Αν  κανερνας  απο ρ τους  προσφερροντες  δεν  υπερβαλε  αληθη ρ η ρ ακριβη ρ δηρλωση,  η ρ αν  κανερνας  απο ρ τους
προσφερροντες δεν προσκομιρζει ερνα ηρ περισσορτερα απορ τα απαιτουρμενα δικαιολογητικαρ, ηρ αν κανερνας απορ
τους προσφερροντες δεν αποδειρξει ορτι πληροιρ τα κριτηρρια ποιοτικηρς επιλογηρς του αρρθρου 22, η διαδικασιρα
αναρθεσης ματαιωρνεται.
Η διαδικασιρα ελεργχου των παραπαρνω δικαιολογητικωρν ολοκληρωρνεται με τη συρνταξη πρακτικουρ απορ την
Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ και τη διαβιρβαση του φακερλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινορμενο
ορργανο αναθερτουσας αρχηρς) για τη ληρψη απορφασης, ειρτε για την κατακυρρωση της συρμβασης, ειρτε για την
κηρρυξη του προσωρινουρ αναδορχου ως εκπτωρτου, ειρτε για τη ματαιρωση της διαδικασιρας.
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β) Η Αναθερτουσα Αρχη ρ ειρτε  κατακυρωρνει,  ειρτε  ματαιωρνει τη συρμβαση,  συρμφωνα με τις  διαταρξεις  των
αρρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η  αναθερτουσα  αρχη ρ κοινοποιει ρ αμερσως  την  απορφαση  κατακυρρωσης,  μαζι ρ με  αντιργραφο  ορλων  των
πρακτικωρν της διαδικασιρας ελεργχου και αξιολοργησης των προσφορωρν, σε καρθε προσφερροντα εκτορς απορ
τον προσωρινορ αναρδοχο με καρθε προρσφορο τρορπο, ορπως με τηλεομοιοτυπιρα, ηλεκτρονικορ ταχυδρομειρο,
επι ρ αποδειρξει. Όσοι  υπερβαλαν  παραδεκτερς  προσφορερς  λαμβαρνουν  γνωρση  των  δικαιολογητικωρν  του
προσωρινου ρ αναδορχου  στα  γραφειρα  της  Τεχνικηρς  Υπηρεσιρας  του  Δηρμου  (Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  61,
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) εντορς  ΠΕΝΤΕ (5) εργαρσιμων ημερωρν απορ την ημερρα που κοινοποιηρθηκε σε αυτουρς επιρ
αποδειρξει η απορφαση κατακυρρωσης. xxii

Μεταρ την ολοκληρρωση του προσυμβατικουρ ελεργχου απορ το Ελεγκτικορ Συνερδριο,  συρμφωνα με τα αρρθρα 35
και 36  του ν. 4129/2013xxiiiεφορσον απαιτειρται, ο προσωρινορς αναρδοχος  υποβαρλει  επικαιροποιημερνα τα
δικαιολογητικα ρ του αρρθρου 23.3-23.10 της παρουρσας μετα ρ απο ρ σχετικη ρ προρσκληση της αναθερτουσας
αρχηρς.  Τα στοιχειρα ελεργχονται απορ την Επιτροπη ρ Διαγωνισμουρ και, εφορσον διαπιστωθει ρ ορτι,  δεν ερχουν
εκλειρψει οι προυοποθερσεις συμμετοχηρς του αρρθρου 21, τα κριτηρρια ποιοτικηρς επιλογηρς του αρρθρου 22 και
ορτι δεν συντρερχουν λοργοι αποκλεισμουρ, κοινοποιειρται η απορφαση κατακυρρωσης στον προσωρινορ αναρδοχο
και καλειρται να προσερλθει σε ορισμερνο τορπο και χρορνο για την υπογραφηρ του συμφωνητικουρ, εντορς ειρκοσι
(20)  ημερωρν  απο ρ την  κοινοποιρηση  σχετικηρς  εργγραφης  ειδικηρς  προρσκλησης,  προσκομιρζοντας,  και  την
απαιτουρμενη εγγυητικηρ επιστοληρ καληρς εκτερλεσης.          
Εαρν ο αναρδοχος δεν προσερλθει να υπογραρψει το συμφωνητικορ, μερσα στην προθεσμιρα που οριρζεται στην
ειδικη ρ προρσκληση,  κηρυρσσεται  ερκπτωτος,  καταπιρπτει  υπερρ  της  αναθερτουσας  αρχηρς  η  εγγυρηση
συμμετοχηρς του και η κατακυρρωση γιρνεται στον προσφερροντα που υπερβαλε την αμερσως επορμενη πλερον
συμφερρουσα απορ οικονομικηρ αρποψη προσφοραρ. Αν κανερνας απορ τους προσφερροντες δεν προσερλθει για
την υπογραφηρ του συμφωνητικουρ, η διαδικασιρα αναρθεσης ματαιωρνεται, συρμφωνα με την περιρπτωση  β
της παραγραρφου 1 του αρρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις
Σε περιρπτωση ερνστασης καταρ πραρξης της αναθερτουσας αρχηρς, η προθεσμιρα αρσκησηρς της ειρναι περντε
(5)  ημερολογιακερς  ημερρες απο ρ την κοινοποιρηση  της  προσβαλλορμενης  πραρξης  στον  ενδιαφερορμενο
οικονομικο ρ φορερα.  Για  την  αρσκηση ερνστασης κατα ρ της  διακηρρυξης,  η  ερνσταση υποβαρλλεται  μερχρι
περντε (5)  ημερολογιακερς ημερρες πριν απο ρ την καταληκτικη ρ ημερομηνιρα υποβοληρς  προσφορωρν του
αρρθρου 18 της παρουρσας.
Η ερνσταση υποβαρλλεται ενωρπιον της αναθερτουσας αρχηρς,  η οποιρα αποφασιρζει,  υρστερα απο ρ γνωρμη
της  Επιτροπηρς  Διαγωνισμου ρ για  τις  ενσταρσεις  του  πρωρτου  εδαφιρου  και  υρστερα  απο ρ γνωρμη  του
Τεχνικου ρ Συμβουλιρου  για  τις  ενσταρσεις  του  δευρτερου  εδαφιρου,  εντορς  προθεσμιρας  δερκα  (10)
ημερολογιακωρν  ημερωρν,  μετα ρ την  αρπρακτη  παρροδο  της  οποιρας  τεκμαιρρεται  η  απορρριψη  της
ερνστασης.  Για το παραδεκτο ρ της αρσκησης ερνστασης,  απαιτειρται,  με την καταρθεση της ερνστασης,  η
καταβολη ρ παραβορλου  υπερρ  του  Δημοσιρου,  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  127  του  ν.  4412/2016.  Το
παραρβολο  αυτο ρ αποτελει ρ δημορσιο  ερσοδο.  Το  παραρβολο  επιστρερφεται  με  πραρξη  της  αναθερτουσας
αρχηρς, αν η ερνσταση γιρνει δεκτηρ απορ το αποφασιρζον διοικητικορ ορργανο.
Διαφορερς που αναφυρονται απορ πραρξεις ηρ παραλειρψεις, οι οποιρες εκδιρδονται ηρ συντελουρνται μεταρ την
31.5.2017, διερπονται απορ τις διαταρξεις του Βιβλιρου Iυ του ν. 4412/2016 (αρρθρα 345 ερως 374).

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά 
ισχύος

Σχετικαρ με την υπογραφηρ της συρμβασης, ισχυρουν τα προβλεπορμενα στην παρ. 5 αρρθρου 105 και 135
του ν. 4412/2016.
Τα   εργγραφα  της  συρμβασης   με  βαρση  τα  οποιρα  θα  εκτελεσθει ρ το  ερργο  ειρναι  τα  αναφερορμενα
παρακαρτω. Σε περιρπτωση ασυμφωνιρας των περιεχομερνων σε αυταρ ορρων, η σειραρ ισχυρος καθοριρζεται
ως κατωτερρω. 

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

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

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

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

6.2. Οι προσφορερς  και τα περιλαμβανορμενα σε αυτερς  στοιχειρα,  καθωρς και τα αποδεικτικα ρ εργγραφα
συνταρσσονται  στην  ελληνικη ρ γλωρσσα  η ρ συνοδευρονται  απο ρ επιρσημη  μεταρφραση ρ τους  στην
ελληνικηρ γλωρσσα. Στα αλλοδαπαρ δημορσια εργγραφα και δικαιολογητικαρ εφαρμορζεται η Συνθηρκη
της Χαργης της 5.10.1961, που κυρωρθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικορτερα, ορλα τα δημορσια εργγραφα που αφορουρν αλλοδαπουρς οικονομικουρς φορειρς και που θα
κατατεθουρν απορ τους προσφερροντες στην παρουρσα διαδικασιρα, θα ειρναι νορμιμα επικυρωμερνα,  και
η μεταρφραση των εν λοργω εγγραρφων μπορει ρ να γιρνει ειρτε απορ τη μεταφραστικηρ υπηρεσιρα του
ΥΠ.ΕΞ., ειρτε απορ το αρμορδιο προξενειρο, ειρτε απορ δικηγορρο καταρ την ερννοια των αρρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωρδικας περιρ Δικηγορρων), ειρτε απορ ορκωτορ μεταφραστηρ της
χωρρας προερλευσης, αν υφιρσταται στη χωρρα αυτηρ τερτοια υπηρεσιρα.

6.3. Επιτρερπεται  αντιρστοιχα η  καταρθεση  οιουδηρποτε  δημορσιου εγγραρφου και  δικαιολογητικου ρ που
αφορα ρ αλλοδαπηρ Επιχειρρηση με τη μορφηρ επικυρωμερνης φωτοτυπιρας προερχορμενης ειρτε απορ το
νορμιμο επικυρωμερνο εργγραφο απορ το αρμορδιο Προξενειρο της χωρρας του προσφερροντος, ειρτε απορ
το πρωτορτυπο εργγραφο με την σφραγιρδα  ‘’Apostileφ  συρμφωνα με την  Συνθηρκη  της Χαργης  της
5.10.1961. Η επικυρρωση αυτηρ πρερπει να ερχει γιρνει απορ δικηγορρο καταρ την ερννοια των αρρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωρδικας περιρ Δικηγορρων). 

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

6.5. Η προφορικηρ επικοινωνιρα με την αναθερτουσα αρχηρ, καθωρς και μεταξυρ αυτηρς και του αναδορχου, θα
γιρνονται υποχρεωτικαρ στην ελληνικηρ γλωρσσα. Ο αναρδοχος ειρναι υποχρεωμερνος να διευκολυρνει την
επικοινωνιρα των αλλοδαπωρν υπαλληρλων του με την  αναθερτουσα αρχηρ,  με τον ορισμορ και την
παρουσιρα διερμηνερων.

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

οι διαταρξεις των παρακαρτω νομοθετημαρτων:
-  του ν.  4412/2016 αΔημόσιες Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)  (Α’ 147),
-  των παραγραρφων 4 και 5 του αρρθρου 20, των αρρθρων 80-110, της παραγραρφου 1α του αρρθρου
176   ν.  3669/2008 (Α’ 116) αΚύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων  (ΚΔΕ), 
-  του ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) αΔιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», xxiv

 -  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικορτερα  το  αρρθρο  59  αΆρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) αΑρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ορπως ισχυρει
- του ν. 4250/2014 αΔιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις  (Α’  74 ) και ειδικορτερα το αρρθρο 1 αυτουρ,-  του ν.  4129/2013 (Α’ 52) αΚύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ,
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- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) αΚυρρωση του Κωρδικα Νορμων για το Ελεγκτικορ Συνερδριο , 
- του αρρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) αΣυγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση ,xxv

-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  αΣύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…  ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) αΕνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις ,

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) αΚαταχωρριση δημοσιευρσεων των φορερων του Δημοσιρου στο νομαρχιακορ
και τοπικορ Τυρπο και αρλλες διαταρξεις ,

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικορ Τυπογραφειρο, Εφημεριρς της Κυβερνηρσεως και λοιπερς διαταρξειςφ,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςφ ορπως
ισχυρει ,
-  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχείαφ,
-  της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινηρς Υπουργικηρς  Απορφασης (Β’  3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxvi

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

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

λοιπερς διαταρξεις που αναφερρονται ρηταρ ηρ απορρερουν απορ τα οριζορμενα στα συμβατικαρ τευρχη της
παρουρσας  καθωρς και το συρνολο των διαταρξεων του ασφαλιστικουρ, εργατικουρ, περιβαλλοντικουρ
και  φορολογικου ρ δικαιρου και  γενικορτερα  καρθε  διαρταξη  (Νορμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτικηρ
εγκυρκλιος που διερπει την αναρθεση και εκτερλεση του ερργου της παρουρσας συρμβασης, ερστω και αν
δεν αναφερρονται ρηταρ. Προσθηρκες και εν γερνει προσαρμογερς αρρθρων της διακηρρυξης (περραν των
ορσων ηρδη προβλερπονται ρητωρς στο κειρμενο της προρτυπης διακηρρυξης) μπορουρν να προστιρθενται
και να περιλαμβαρνονται, μορνο εφορσον ειρναι απορλυτα συμβατερς με την ισχυρουσα καρθε φοραρ νομο-
θεσιρα.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1. Το ερργο χρηματοδοτειρται απορ τους ιρδιους πορρους της Περιφερρειας Αττικηρς (ΚΑΕ 9781.03.021 του

Π/Υ της Περιφερρειας Αττικηρς) (Κ.Α. 64.7333.0002 του Π/Υ του Δηρμου)  xxix

Το ερργο υπορκειται στις κρατηρσειςxxx που προβλερπονται για τα ερργα αυταρ,  περιλαμβανομερνης
της κραρτησης υρψους 0,06% υπερρ των λειτουργικωρν αναγκωρν της Ενιαιρας Ανεξαρρτητης Αρχηρς
Δημοσιρων Συμβαρσεων, συρμφωνα με το αρρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.  

8.2. Τα γενικαρ ερξοδα, ορφελος κ.λ.π. του Αναδορχου και οι επιβαρυρνσεις απορ φορρους, δασμουρς κ.λ.π.
καθοριρζονται στο αντιρστοιχο αρρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυρνει τον Κυρριο του Έργου.
8.3. Οι  πληρωμερς  θα  γιρνονται  συρμφωνα  με  το  αρρθρο  152  του  ν.  4412/2016  και  το
αντιρστοιχο αρρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηρ του εργολαβικουρ τιμηρματος θα γιρνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ να καλερσει τους οικονομικουρς φορειρς να συμπληρωρσουν ηρ να διευκρινιρσουν
τα πιστοποιητικαρ που ερχουν παραληφθειρ, συρμφωνα με το αρρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Απορφαση με αρ.πρωτ.  013/17-01-17/Ο.Ε. (Α.Δ.Α.6ΘΛΓΩ62-2ΒΦ) για την αναρληψη υποχρερωσης/εργκριση
δερσμευσης  πιρστωσης για  το  οικονομικο ρ ερτος  2017 και  με  Α.Α.Υ.  211/17 καταχωρρηση  στο  βιβλιρο
εγκριρσεων και εντολωρν πληρωμηρς της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρωρνεται και ο αριθμορς της απορφασης εργκρισης της
πολυετουρς αναρληψης σε περιρπτωση που η δαπαρνη εκτειρνεται σε περισσορτερα του ενορς οικονομικαρ ερτη,
συρμφωνα με το αρρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxxi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Ο τιρτλος του ερργου ειρναι: 
«Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού,

μετά την πλημμύρα της 22-10-2015».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
Ο προυοπολογισμορς δημοπραρτησης του ερργου ανερρχεται σε 1.340.813,00 Ευρωρ και αναλυρεται σε:
Δαπαρνη Εργασιωρν  781.423,93€
Γενικαρ ερξοδα και Όφελος εργολαρβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 140.656,31€
Απρορβλεπταxxxii (ποσοστου ρ 15%. επι ρ της  δαπαρνης  εργασιωρν  και  του  κονδυλιρου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
138.312,04€,  που  αναλωρνονται  συρμφωνα  με  τους  ορρους  του  αρρθρου  156  παρ.  3.(α)  του ν.
4412/2016. 
Στο ανωτερρω ποσορ προβλερπεται δαπαρνη απολογιστικωρν ποσουρ 20.000,00€ συρμφωνα με το αρρθρο
154 του ν. 4412/2016..xxxiii

Στο ανωτερρω ποσορ προβλερπεται αναθεωρρηση στις τιμερς ποσουρ 908,53€ συρμφωνα με το αρρθρο 153
του ν. 4412/2016.
Ρηρτρα προρσθετης καταβοληρς  (πριμ),  συρμφωνα με το αρρθρο 149 του ν.  4412/2016 .......  (εφορσον
προβλερπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δηρμος Αγιρων Αναργυρρων - Καματερουρ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το τεχνικο ρ αντικειρμενο  αυτηρς  της  εργολαβιρας  αφορα ρ στην  ανακατασκευη ρ οδωρν  του  Δηρμου,  οι
οποιρες  λοργω  των  φθορωρν  που  υπερστησαν  απο ρ τις  πλημμυρρες  της  22-10-15 ερχουν  καταστειρ
δυσλειτουργικερς,  στην  κατασκευη ρ τοιχειρων  τα  οποιρα  κατερρρευσαν  η ρ απαιτουρνται  για  λοργους
αντιστηρριξης πρανωρν, καθωρς και σε παρεμβαρσεις βελτιρωσης που αποσκοπουρν στην αρμβλυνση των
πλημμυρικωρν φαινομερνων.

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

Επιτρερπεται η χρηρση των αεπιρ ερλασσον  δαπανωρν με τους ακορλουθους ορρους και περιορισμουρς:
 Δεν  τροποποιειρται  το  αβασικο ρ σχερδιο  της  προκηρρυξης,  ουρτε  οι  προδιαγραφερς  του  ερργου,  ορπως

περιγραρφονται στα συμβατικαρ τευρχη, ουρτε καταργειρται ομαρδα εργασιωρν της αρχικηρς συρμβασης. 
 Δεν θιργεται η πληρορτητα, ποιορτητα και λειτουργικορτητα του ερργου. 
 Δεν χρησιμοποιειρται για την πληρωμηρ νερων εργασιωρν που δεν υπηρρχαν στην αρχικηρ συρμβαση. 
 Δεν υπερβαιρνει η δαπαρνη αυτηρ, καταρ τον τελικορ εγκεκριμερνο Ανακεφαλαιωτικορ Πιρνακα Εργασιωρν του

ερργου, ποσοστορ ειρκοσι τοις εκατορ (20%) της συμβατικηρς δαπαρνης ομαρδας εργασιωρν του ερργου ουρτε,
αθροιστικαρ, ποσοστορ δερκα τοις εκατορ (10%) της δαπαρνης της αρχικηρς αξιρας συρμβασης χωριρς Φ.Π.Α.,
αναθεωρρηση τιμωρν και απρορβλεπτες δαπαρνες. Στην αθροιστικηρ αυτηρ ανακεφαλαιρωση λαμβαρνονται
υπορψη  μορνο  οι  μεταφορερς  δαπαρνης  απο ρ μιρα  ομαρδα  εργασιωρν  σε  αρλλη.
Τα ποσαρ που εξοικονομουρνται, εφορσον υπερβαιρνουν τα ανωτερρω ορρια (20% ηρ και 10%), μειωρνουν
ισορποσα τη δαπαρνη της αξιρας συρμβασης χωριρς Φ.Π.Α., αναθεωρηρσεις και απρορβλεπτες δαπαρνες. Για τη
χρηρση των αεπιρ ερλασσον δαπανωρν  απαιτειρται σε καρθε περιρπτωση η συρμφωνη γνωρμη του Τεχνικουρ
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Συμβουλιρου, υρστερα απορ εισηργηση του φορερα υλοποιρησης.
Ο  προυοπολογισμορς  των  ερργων  στα  οποιρα  εφαρμορζεται  η  παραργραφος  αυτη ρ αναλυρεται  σε  Ομαρδες

εργασιωρν,  οι  οποιρες  συντιρθενται  απο ρ εργασιρες  που υπαργονται  σε ενιαιρα  υποσυρνολα του τεχνικουρ
αντικειμερνου  των  ερργων,  ερχουν  παρορμοιο  τρορπο  κατασκευηρς  και  επιδερχονται  το  ιρδιο  ποσοστορ
ερκπτωσης στις τιμερς μοναρδας τους. Με απορφαση του Υπουργουρ Υποδομωρν και Μεταφορωρν, η οποιρα
μεταρ την ερκδοσηρ της θα ερχει εφαρμογηρ σε ορλα τα ως αρνω ερργα, προσδιοριρζονται οι ομαρδες εργασιωρν
αναρ κατηγοριρα ερργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικηρ προθεσμιρα εκτερλεσης του ερργου, οριρζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες (οι
μηρνες  νοουρνται  παρντοτε  συρμφωνα  με  την  ημερολογιακη ρ διαδοχη ρ των  ημερωρν)  απο ρ την  ημερρα
υπογραφηρς της συρμβασηςxxxiv. 
Οι αποκλειστικερς και ενδεικτικερς τμηματικερς προθεσμιρες   του ερργου αναφερρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογηρ του Αναδορχου, θα γιρνει συρμφωνα με την αανοικτηρ διαδικασιρα  του αρρθρου 27 του ν.

4412/2016 και υπορ τις προυοποθερσεις του νορμου αυτουρ.
13.2 Η οικονομικη ρ προσφορα ρ των διαγωνιζομερνων,  θα συνταχθει ρ και υποβληθει ρ συρμφωνα με τα

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

13.4 Δεν επιτρερπεται η υποβοληρ εναλλακτικωρν προσφορωρν.xxxvi

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

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

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για  την  συμμετοχη ρ στον  διαγωνισμο ρ απαιτειρται  η  καταρθεση  απο ρ τους  συμμετερχοντες

οικονομικουρς  φορειρς,  κατα ρ τους  ορρους  της  παρ.  1  α)  του  αρρθρου  72  του  ν.  4412/2016,
εγγυητικηρς  επιστοληρς  συμμετοχηρς,  που  ανερρχεται  στο  ποσο ρ των  ειρκοσι  μιρα  χιλιαρδων
εξακοσιρων (21.600) ευρωρ. xxxvii

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

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

15.3 Η εγγυρηση συμμετοχηρς  πρερπει  να ισχυρει  τουλαρχιστον για τριαρντα (30) ημερρες μετα ρ τη ληρξη
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του χρορνου ισχυρος της προσφοραρς του αρρθρου 19 της παρουρσας, ηρτοι μερχρι 11/03/18, αρλλως
η προσφοραρ απορριρπτεται. Η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ, πριν τη ληρξη της προσφοραρς, να ζηταρ
απο ρ τον προσφερροντα να παρατειρνει,  πριν τη ληρξη τους,  τη διαρρκεια ισχυρος της προσφοραρς
και της εγγυρησης συμμετοχηρς.

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

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

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

16.1 ΔΕΝxxxix  προβλερπεται η χορηργηση προκαταβοληρς στον Αναρδοχοxl

16.2 ΔΕΝ προβλερπεται  η πληρωμηρ πριμ στην παρουρσα συρμβαση 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

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

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

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

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

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

17.2 Εγγυρηση καληρς λειτουργιρας 
..........................................xli

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικερς επιστολερς των αρρθρων 15, 16 και 17 εκδιρδονται απορ πιστωτικαρ ιδρυρματα που
λειτουργουρν  νορμιμα  στα  κραρτη-  μερλη  της  Ενωσης  η ρ του  Ευρωπαιοκου ρ Οικονομικου ρ Χωρρου  η ρ στα
κραρτη-μερρη της ΣΔΣ και ερχουν,  συρμφωνα με τις ισχυρουσες διαταρξεις,  το δικαιρωμα αυτορ.  Μπορουρν,
επιρσης,  να  εκδιρδονται  απο ρ το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η ρ να  παρερχονται  με  γραμμαρτιο  του  Ταμειρου
Παρακαταθηκωρν  και  Δανειρων  με  παρακαταρθεση  σε  αυτο ρ του  αντιρστοιχου  χρηματικου ρ ποσουρ.  Αν
συσταθει ρ παρακαταθηρκη  με  γραμμαρτιο  παρακαταρθεσης  χρεογραρφων  στο Ταμειρο  Παρακαταθηκωρν
και Δανειρων, τα τοκομεριρδια ηρ μεριρσματα που ληργουν καταρ τη διαρρκεια της εγγυρησης επιστρερφονται
μεταρ τη ληρξη τους στον υπερρ ου η εγγυρηση οικονομικορ φορερα.

17.Α.2 Οι  εγγυητικερς  επιστολερς  εκδιρδονται  κατ’  επιλογη ρ του  αναδορχου  απο ρ ερνα  η ρ περισσορτερους
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                                                                 ΣΕΛΙΣ 13



                                                                                                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  για Α.Μ. 95/2015                                                                                    Α.Δ.Α.Μ. .17PROC006051874

εκδορτες της παραπαρνω παραγραρφου,   ανεξαρτηρτως του υρψους των.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνιρα ληρξης της προθεσμιρας υποβοληρς των προσφορωρν xlii οριρζεται η 9η Μαιοου 2017 (09/05/17),
ημερρα Τριρτη. 

Ωρρα ληρξης της υποβοληρς προσφορωρν οριρζεται η 10:00 π.μ. 

Αν, για λοργους ανωτερρας βιρας, δεν διενεργηθειρ η αποσφραργιση καταρ την ορισθειρσα ημερρα ηρ αν μερχρι τη
μερρα  αυτη ρ δεν  ερχει  υποβληθει ρ καμιρα  προσφοραρ,  η  αποσφραργιση  και  η  καταληκτικη ρ ημερομηνιρα
αντιρστοιχα μετατιρθενται σε οποιαδηρποτε αρλλη ημερρα, με απορφαση της αναθερτουσας αρχηρς. Η απορφαση
αυτηρ κοινοποιειρται εγγραρφως, περντε (5) τουλαρχιστον εργαρσιμες ημερρες πριν τη νερα ημερομηνιρα, σε ορσους
οικονομικουρς φορειρς ερλαβαν τα εργγραφα της συρμβασης και αναρταρται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιρδα
της  αναθερτουσας  αρχηρς,  εφορσον  διαθερτει.  Αν  και  στη  νερα  αυτη ρ ημερομηνιρα  δεν  καταστει ρ δυνατη ρ η
αποσφραργιση των προσφορωρν  η ρ δεν υποβληθουρν  προσφορερς,  μπορει ρ να ορισθει ρ και  νερα ημερομηνιρα,
εφαρμοζομερνων καταρ τα λοιπαρ των διαταρξεων των δυρο προηγουρμενων εδαφιρων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καρθε υποβαλλορμενη προσφοραρ δεσμευρει τον συμμετερχοντα στον διαγωνισμορ καταρ τη διαρταξη του αρρθρου
97  του  ν.  4412/2016,  για  διαρστημα  εννερα  (9) μηνωρνxliii,  απο ρ την  ημερομηνιρα  ληρξης  της  προθεσμιρας
υποβοληρς των προσφορωρν.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

 Το πληρρες κειρμενο της παρουρσας Διακηρρυξης δημοσιευρεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προκηρρυξη  (περιρληψη  της  παρουρσας  Διακηρρυξης)  δημοσιευρεται,  στο  τευρχος  Διακηρυρξεων  Δημοσιρων
Συμβαρσεων της Εφημεριρδας της Κυβερρνησηςxliv και στον Ελληνικορ Τυρποxlv,  συρμφωνα με το αρρθρο 66 ν.
4412/2016, καθωρς και στην ιστοσελιρδα της αναθερτουσας αρχηρς (www.agan.gov.gr), συρμφωνα με το αρρθρο
2 της παρουρσας. 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

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

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

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

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής xlviii

Οι  μεμονωμερνοι  προσφερροντες  πρερπει  να  ικανοποιουρν  ορλα  τα  κριτηρρια  ποιοτικηρς  επιλογηρς.  Στην
περιρπτωση ερνωσης οικονομικωρν φορερων, η πληρρωση των απαιτηρσεων του αρρθρου 22 Α και Β πρερπει να
ικανοποιειρται απορ καρθε μερλος της ερνωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καρθε προσφερρων αποκλείεται απορ τη συμμετοχηρ σε διαδικασιρα συρναψης συρμβασης, εφορσον συντρερχει
στο προρσωπορ του (αν προρκειται για μεμονωμερνο φυσικορ ηρ νομικορ προρσωπο) ηρ σε ερνα απορ τα μερλη του (αν
προρκειται περιρ ερνωσης οικονομικωρν φορερων) ερνας απορ τους λοργους των παρακαρτω περιπτωρσεων:

22.A.1. Όταν υπαρρχει εις βαρρος του τελεσιρδικη καταδικαστικηρ απορφαση για ερναν απορ τους ακορλουθους
λοργους:

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικορς φορερας αποκλειρεται επιρσης ορταν το προρσωπο εις βαρρος του οποιρου εκδορθηκε τελεσιρδικη
καταδικαστικηρ απορφαση ειρναι μερλος του διοικητικουρ,  διευθυντικουρ η ρ εποπτικουρ οργαρνου του εν λοργω
οικονομικουρ φορερα ηρ ερχει εξουσιρα εκπροσωρπησης, ληρψης αποφαρσεων ηρ ελεργχου σε αυτορ.

Στις περιπτωρσεις εταιρειωρν περιορισμερνης ευθυρνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωρν εταιρειωρν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτι-
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κωρν Κεφαλαιουχικωρν Εταιρειωρν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρερωση του προηγουρμενου εδαφιρου, αφοραρ κατ’ ελαρχιστον
τους διαχειριστερς.

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

22.A.2 Όταν ο  προσφερρων ερχει  αθετηρσει  τις υποχρεωρσεις του ορσον αφορα ρ στην  καταβολη ρ φορρων ηρ
εισφορωρν κοινωνικηρς  ασφαρλισης και  αυτο ρ ερχει  διαπιστωθει ρ απο ρ δικαστικη ρ η ρ διοικητικη ρ απορφαση με
τελεσιρδικη και δεσμευτικηρ ισχυρ, συρμφωνα με διαταρξεις της χωρρας ορπου ειρναι εγκατεστημερνος ηρ την εθνικηρ
νομοθεσιρα ηρ/και η αναθερτουσα αρχηρ μπορειρ να αποδειρξει με τα καταρλληλα μερσα ορτι ο προσφερρων ερχει
αθετηρσει τις υποχρεωρσεις του ορσον αφοραρ την καταβοληρ φορρων ηρ εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης.

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

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

22.A.3  α)  Κατ’εξαιρρεση,  για τους πιο καρτω επιτακτικουρς λοργους δημορσιου συμφερροντος ............ xlix( συ-
μπληρωρνονται απορ την αναθερτουσα αρχηρ ) δεν εφαρμορζονται οι παραργραφοι  22.A.1 και 22.A.2 

β) Κατ’εξαιρρεση, ορταν ο αποκλεισμορς ειρναι σαφωρς δυσαναρλογος, ιδιρως ορταν μορνο μικραρ ποσαρ των φορρων
ηρ των εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης δεν ερχουν καταβληθειρ ηρ ορταν ο προσφερρων ενημερωρθηκε σχετικαρ
με το ακριβερς ποσορ που οφειρλεται λοργω αθερτησης των υποχρεωρσεωρν του ορσον αφοραρ στην καταβοληρ
φορρων η ρ εισφορωρν κοινωνικηρς ασφαρλισης σε χρορνο κατα ρ τον οποιρο δεν ειρχε τη δυνατορτητα να λαρβει
μερτρα, συρμφωνα με το τελευταιρο εδαρφιο της παρ. 2 του αρρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απορ την εκπνοηρ της
προθεσμιρας υποβοληρς προσφοραρς του αρρθρου 18 της παρουρσας, δεν εφαρμορζεται lη παραργραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:li

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

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

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

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

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

(στ) εαρν ο οικονομικορς φορερας ερχει επιδειρξει σοβαρηρ ηρ επαναλαμβανορμενη πλημμερλεια καταρ την εκτερλεση
ουσιωρδους  απαιρτησης  στο  πλαιρσιο  προηγουρμενης  δημορσιας  συρμβασης,  προηγουρμενης  συρμβασης  με
αναθερτοντα  φορερα  η ρ προηγουρμενης  συρμβασης  παραχωρρησης  που  ειρχε  ως  αποτερλεσμα  την  προρωρη
καταγγελιρα της προηγουρμενης συρμβασης, αποζημιωρσεις ηρ αρλλες παρορμοιες κυρωρσεις,
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(ζ)  εαρν  ο  οικονομικορς  φορερας  ερχει  κριθει ρ ερνοχος  σοβαρωρν  ψευδωρν  δηλωρσεων κατα ρ την  παροχη ρ των
πληροφοριωρν  που  απαιτουρνται  για  την  εξακριρβωση  της  απουσιρας  των  λοργων  αποκλεισμου ρ η ρ την
πληρρωση  των  κριτηριρων  επιλογηρς,  ερχει  αποκρυρψει  τις  πληροφοριρες  αυτερς  η ρ δεν  ειρναι  σε  θερση  να
προσκομιρσει τα δικαιολογητικαρ που απαιτουρνται κατ’ εφαρμογηρ του αρρθρου 23 της παρουρσας,

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

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

22.Α.5.   Αποκλειρεται  απο ρ τη  συμμετοχη ρ στη  διαδικασιρα  συρναψης  δημορσιας  συρμβασης  (διαγωνισμορ),
οικονομικορς  φορερας  εαρν  συντρερχουν  οι  προυοποθερσεις  εφαρμογηρς  της  παρ.  4  του  αρρθρου  8  του  ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lii

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

22.Α.7. Οικονομικορς  φορερας  που  εμπιρπτει  σε  μια  απο ρ τις  κατασταρσεις  που  αναφερρονται  στις
παραγραρφους 1 και 4 liiiμπορειρ να προσκομιρζει στοιχειρα προκειμερνου να αποδειρξει ορτι τα μερτρα που ερλαβε
επαρκουρν για να αποδειρξουν την αξιοπιστιρα του, παρορτι συντρερχει ο σχετικορς λοργος αποκλεισμουρ. Εαρν τα
στοιχειρα κριθουρν επαρκηρ,  ο εν λοργω οικονομικορς φορερας δεν αποκλειρεται απορ τη διαδικασιρα συρναψης
συρμβασης. Τα μερτρα που λαμβαρνονται απορ τους οικονομικουρς φορειρς αξιολογουρνται σε συναρρτηση με τη
σοβαρορτητα και τις ιδιαιρτερες περισταρσεις του ποινικουρ αδικηρματος ηρ του παραπτωρματος. Αν τα μερτρα
κριθουρν  ανεπαρκηρ,  γνωστοποιειρται  στον  οικονομικο ρ φορερα  το  σκεπτικο ρ της  απορφασης  αυτηρς.
Οικονομικορς  φορερας που ερχει  αποκλειστειρ,  με τελεσιρδικη απορφαση,  απο ρ τη  συμμετοχη ρ σε διαδικασιρες
συρναψης συρμβασης ηρ αναρθεσης παραχωρρησης δεν μπορειρ να καρνει χρηρση της ανωτερρω δυνατορτητας καταρ
την περιροδο του αποκλεισμουρ που οριρζεται στην εν λοργω απορφαση στο κραρτος - μερλος στο οποιρο ισχυρει η
απορφαση.

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

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

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

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

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαliv

(α1)Οι οικονομικοι ρ φορειρς  να πληρουρν  τις  απαιτηρσεις οικονομικηρς  και χρηματοοικονομικηρς  επαρρκειας
που οριρζονται στο αρρθρο 100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριρα/-ιες ερργου του αρρθρου 21 της παρουρσας.
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(α2)Καρθε εργοληπτικηρ επιχειρρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμερνου να αναλαρβει την εκτερλεση μερρους ηρ του συνορλου
δημοσιρου ερργου, ως αναρδοχος ηρ ως μερλος αναδορχου κοινοπραξιρας ηρ ως μερλος κατασκευαστικηρς κοινοπρα-
ξιρας ηρ ως αναγνωρισμερνος υπεργολαρβος, πρερπει να μην ερχει μερσα σε ολορκληρη τη χωρρα, πριν απορ τη συμ-
μετοχηρ της σε διαγωνισμορ, ανεκτερλεστο μερρος εργολαβιωρν δημοσιρων ερργων του δημορσιου τομερα, ανωρτερο
απορ τα πιο καρτω ορρια:

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

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

(β) ..........................................................................................

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlv

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

(β) ..........................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlvi

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

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραρ τα κριτηρρια της οικονομικηρς και χρηματοοικονομικηρς επαρρκειας και τα κριτηρρια σχετικαρ με
την  τεχνικη ρ και  επαγγελματικη ρ ικανορτητα,  ερνας  οικονομικορς  φορερας  μπορειρ,  να  στηριρζεται  στις
ικανορτητες αρλλων φορερων, ασχερτως της νομικηρς φυρσης των δεσμωρν του με αυτουρς.

Όσον αφοραρ τα κριτηρρια που σχετιρζονται με τους τιρτλους σπουδωρν και τα επαγγελματικαρ προσορντα που
οριρζονται στην περιρπτωση στ του Μερρους ΙΙ του Παραρτηρματος ΧΙΙ του Προσαρτηρματος Α ν. 4412/2016 ηρ
με την σχετικηρ επαγγελματικηρ εμπειριρα, οι οικονομικοι ρ φορειρς, μπορουρν να βασιρζονται στις ικανορτητες
αρλλων  φορερων  μορνο  εαρν  οι  τελευταιροι  θα  εκτελερσουν  τις  εργασιρες  η ρ τις  υπηρεσιρες  για  τις  οποιρες
απαιτουρνται οι συγκεκριμερνες ικανορτητες.

Όταν ο οικονομικορς  φορερας στηριρζεται  στις  ικανορτητες αρλλων φορερων ορσον  αφορα ρ τα κριτηρρια  που
σχετιρζονται  με  την  οικονομικη ρ και  χρηματοοικονομικηρ επαρρκεια,  ο  οικονομικορς  φορερας  και  αυτοι ρ οι
φορειρς ειρναι απορ κοινουρ υπευρθυνοι για την εκτερλεση της συρμβασης.

Στην  περιρπτωση  ερνωσης  οικονομικωρν  φορερων,  η  ερνωση  μπορει ρ να  στηριρζεται  στις  ικανορτητες  των
συμμετεχορντων στην ερνωση ηρ αρλλων φορερων (για τα κριτηρρια της οικονομικηρς και χρηματοοικονομικηρς
επαρρκειας και τα κριτηρρια σχετικαρ με την τεχνικηρ και επαγγελματικηρ ικανορτητα).

Η εκτερλεση των ......lvii γιρνεται υποχρεωτικαρ απο ρ τον προσφερροντα ηρ,  αν η προσφοραρ υποβαρλλεται απορ
ερνωση οικονομικωρν φορερων, απορ ερναν απορ τους συμμετερχοντες στην ερνωση αυτηρ.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατα ρ την  υποβολη ρ προσφορωρν  οι  οικονομικοι ρ φορειρς  υποβαρλλουν  το  Τυποποιημερνο  Έντυπο
Υπευρθυνης Δηρλωσης  (ΤΕΥΔ) του αρρθρου 79  παρ.  4 του ν. 4412/2016, το οποιρο αποτελειρ ενημερωμερνη
υπευρθυνη  δηρλωση,  με  τις  συνερπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη προς
αντικαταρσταση των πιστοποιητικωρν που εκδιρδουν δημορσιες αρχερς ηρ τριρτα μερρη, επιβεβαιωρνοντας ορτι ο εν
λοργω οικονομικορς φορερας πληροιρ τις ακορλουθες προυοποθερσεις:
α)δεν  βριρσκεται  σε  μιρα  απο ρ τις  κατασταρσεις  του  αρρθρου  22  Α  της  παρουρσας,
β)πληροι ρ τα σχετικα ρ κριτηρρια επιλογηρς τα οποιρα ερχουν καθοριστειρ,  συρμφωνα με το αρρθρο 22 Β-Ε της
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παρουρσας.
Σε  οποιοδηρποτε  χρονικο ρ σημειρο  κατα ρ τη  διαρρκεια  της  διαδικασιρας,  μπορει ρ να  ζητηθει ρ απο ρ τους
προσφερροντες να  υποβαρλλουν ορλα η ρ ορισμερνα  δικαιολογητικα ρ της επορμενης παραγραρφου,  ορταν αυτορ
απαιτειρται για την ορθηρ διεξαγωγηρ της διαδικασιρας.
Στην  περιρπτωση  υποβοληρς  προσφοραρς  απο ρ ερνωση  οικονομικωρν  φορερων,  το  Τυποποιημερνο  Έντυπο
Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ) υποβαρλλεται χωρισταρ απορ καρθε μερλος της ερνωσης. 
Στην περιρπτωση που προσφερρων οικονομικορς φορερας στηριρζεται στις ικανορτητες ενορς ηρ περισσορτερων
φορερων υποβαρλλει μαζιρ με το δικορ του, το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ),  για καρθε
φορερα στις ικανορτητες του οποιρου στηριρζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιρωμα συμμετοχηρς και οι ορροι και προυοποθερσεις συμμετοχηρς, ορπως οριρστηκαν στα αρρθρα 21 και 22
της παρουρσας,  κριρνονται κατα ρ την υποβολη ρ της προσφοραρς,  κατα ρ την υποβολη ρ των δικαιολογητικωρν,
συρμφωνα με το αρρθρο 4.2 (α) και κατα ρ τη συρναψη της συρμβασης,  συρμφωνα με το αρρθρο 4.2 (β) της
παρουρσας. Αν στις ειδικερς διαταρξεις που διερπουν την ερκδοσηρ τους, δεν προβλερπεται χρορνος ισχυρος των
δικαιολογητικωρν,  θεωρουρνται  εργκυρα  εφορσον  φερρουν  ημερομηνιρα  ερκδοσης  εντορς  ενενηρντα  (90)
ημερολογιακωρν  ημερωρν που  προηγουρνται  της  ημερομηνιρας  υποβοληρς  των  δικαιολογητικωρν  της
προρσκλησης. Οι ερνορκες βεβαιωρσεις που τυχορν προσκομιρζονται για αναπληρρωση δικαιολογητικωρν, πρερπει
επιρσης  να  φερρουν  ημερομηνιρα  εντορς τριαρντα  (30)  ημερολογιακωρν  ημερωρν που  προηγουρνται  της
ημερομηνιρας υποβοληρς των δικαιολογητικωρν της προρσκλησης.lviii

Στην περιρπτωση που προσφερρων οικονομικορς φορερας ηρ ερνωση αυτωρν στηριρζεται στις ικανορτητες αρλλων
φορερων, συρμφωνα με το αρρθρο 22.ΣΤ της παρουρσας, οι φορειρς στην ικανορτητα των οποιρων στηριρζεται ο
προσφερρων οικονομικορς φορερας ηρ ερνωση αυτωρν, υποχρεουρνται στην υποβοληρ των δικαιολογητικωρν που
αποδεικνυρουν ορτι δεν συντρερχουν οι λοργοι αποκλεισμουρ του αρρθρου 22 Α της παρουρσας και ορτι πληρουρν
τα σχετικαρ κριτηρρια επιλογηρς καταρ περιρπτωση (αρρθρου 22 Β Α Ε).

Ο  οικονομικορς  φορερας  υποχρεουρται  να  αντικαταστηρσει  ερναν  φορερα  στην  ικανορτητα  του  οποιρου
στηριρζεται, εφορσον ο τελευταιρος δεν πληροι ρ το σχετικορ κριτηρριο επιλογηρς η ρ για τον οποιρο συντρερχουν
λοργοι αποκλεισμουρ των παραγραρφων 1, 2 και 4 του αρρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοιρ φορειρς δεν υποχρεουρνται να υποβαρλλουν δικαιολογητικαρ ηρ αρλλα αποδεικτικαρ στοιχειρα, αν
και στο μερτρο που η αναθερτουσα αρχηρ ερχει τη δυνατορτητα να λαμβαρνει τα πιστοποιητικαρ ηρ τις συναφειρς
πληροφοριρες απευθειρας μερσω προρσβασης σε εθνικηρ βαρση δεδομερνων σε οποιοδηρποτε κραρτος - μερλος της
Ένωσης,  η  οποιρα  διατιρθεται  δωρεαρν,  ορπως  εθνικο ρ μητρωρο  συμβαρσεων,  εικονικο ρ φαρκελο  επιχειρρησης,
ηλεκτρονικορ συρστημα αποθηρκευσης εγγραρφων ηρ συρστημα προεπιλογηρς. Η δηρλωση για την προρσβαση σε
εθνικηρ βαρση δεδομερνων εμπεριερχεται στο Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιρ φορειρς δεν υποχρεουρνται να υποβαρλουν δικαιολογητικαρ, ορταν η αναθερτουσα αρχηρ που ερχει
αναθερσει τη συρμβαση διαθερτει ηρδη τα δικαιολογητικαρ αυταρ.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Για την απορδειξη της μη συνδρομηρς  των λοργων αποκλεισμου ρ του  άρθρου 22Α  οι  οικονομικοι ρ φορειρς
προσκομιζουν αντιρστοιχα τα παρακαρτω δικαιολογητικαρ:   

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

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

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

- ασφαλιστικη ρ ενημερορτητα που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο ασφαλιστικο ρ φορερα.  Η ασφαλιστικηρ
ενημερορτητα  καλυρπτει  τις  ασφαλιστικερς  υποχρεωρσεις  του  προσφερροντος  οικονομικου ρ φορερα  α)  ως
φυσικο ρ η ρ νομικο ρ προρσωπο για το προσωπικο ρ τους με  σχερση εξαρτημερνης εργασιρας,  β)  για ερργα που
εκτελειρ μορνος του ηρ σε κοινοπραξιρα καθωρς και γ)  για τα στελερχη του που ερχουν υποχρερωση ασφαρλισης
στο ΕΤΑΑ Α ΤΣΜΕΔΕ.    Οι  εγκατεστημερνοι  στην Ελλαρδα οικονομικοι ρ φορειρς  υποβαρλλουν αποδεικτικορ
ασφαλιστικηρς  ενημερορτητας  (κυρριας  και  επικουρικηρς  ασφαρλισης)  για  το  προσωπικο ρ τους  με  σχερση
εξαρτημερνης εργασιρας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμερνους Α μερλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπορ προσωπικορ).
Δεν  γιρνονται  αποδεκτα ρ ως  απορδειξη  ενημερορτητας  της  προσφερρουσας  εταιριρας,  αποδεικτικαρ
ενημερορτητας  για  τα  στελερχη  που  στελεχωρνουν  το  πτυχιρο  της  εταιριρας  ως  εταιρροι.  Οι  αλλοδαποιρ
προσφερροντες  (φυσικα ρ και  νομικα ρ προρσωπα),  που  δεν  υποβαρλουν  τα αρνω αποδεικτικαρ,  υποβαρλλουν
υπευρθυνη δηρλωση περιρ του ορτι δεν απασχολουρν προσωπικορ, για το οποιρο υπαρρχει υποχρερωση ασφαρλισης
σε ημεδαπουρς ασφαλιστικουρς οργανισμουρς.  Αν απασχολουρν τερτοιο προσωπικορ,  πρερπει  να υποβαρλλουν
σχετικορ αποδεικτικορ ασφαλιστικηρς ενημερορτητας. .

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ την αρμορδια αρχηρ του
οικειρου κραρτους - μερλους ηρ χωρρας. Για τους οικονομικουρς φορειρς που ειρναι εγκαταστημερνοι η ρ εκτελουρν
ερργα  στην  Ελλαρδα  το  πιστοποιητικο ρ ορτι  δεν  τελουρν υπο ρ πτωρχευση,  παυρση  εργασιωρν,  πτωχευτικορ
συμβιβασμορ, αναγκαστικη ρ διαχειρριση,  δεν  ερχουν  υπαχθει ρ σε  διαδικασιρα  εξυγιρανσης  εκδιρδεται  απο ρ το
αρμορδιο  πρωτοδικειρο  της  ερδρας  του  οικονομικου ρ φορερα  και  το πιστοποιητικο ρ ορτι  δεν ερχει  τεθει ρ υπορ
εκκαθαρριση εκδιρδεται απορ το οικειρο πρωτοδικειρο για τα νομικαρ προρσωπα εκτορς Α.Ε. και απορ το Γ.Ε.ΜΗ. ηρ
τις Περιφερειακερς Ενορτητες για τις Α.Ε.  συρμφωνα με τις κειρμενες διαταρξεις ορπως καρθε φοραρ ισχυρουν. Τα
φυσικαρ προρσωπα δε φερρουν πιστοποιητικορ περιρ μη θερσης σε εκκαθαρριση. 

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

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

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

(ε) Για τις λοιπερς περιπτωρσεις της  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22,  υποβαρλλεται επικαιροποιημερνη
υπευρθυνη  δηρλωση  ενωρπιον  αρμορδιας  δικαστικηρς  η ρ διοικητικηρς  αρχηρς,  συμβολαιογραρφου  η ρ αρμορδιου
επαγγελματικου ρ η ρ εμπορικου ρ οργανισμουρ του κραρτους Α μερλους η ρ της χωρρας καταγωγηρς η ρ της χωρρας
εγκαταρστασης του προσφερροντος ορτι δεν συντρερχουν στο προρσωπορ του οι οριζορμενοι λοργοι αποκλεισμουρ.

Ειδικαρ για την  περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικερς επιχειρηρσεις
που  ειρναι  εγγεγραμμερνες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  υποβαρλλονται  πιστοποιητικα ρ χορηγουρμενα  απο ρ τα  αρμορδια
επιμελητηρρια  και  φορειρς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο ρ τα  οποιρα  αποδεικνυρεται  ορτι  τα  προρσωπα  με
βεβαιρωση  του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχωρνουν  την  εργοληπτικη ρ επιχειρρηση,  δεν  ερχουν  διαπραρξει  σοβαρορ
επαγγελματικορ παραρπτωμα.

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

Για  την  απορδειξη  της  μη  συνδρομηρς  του  λοργου  αποκλεισμου ρ της  παραγραρφου  Α.5  του  αρρθρου  22
υποβαρλλονται, εφορσον ο προσωρινορς αναρδοχος ειρναι ανωρνυμη εταιριρα: 
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Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουρνται της υποχρερωσης αυτηρς οι εταιρειρες που
ειρναι  εισηγμερνες  στο  Χρηματιστηρριο  της  χωρρας  εγκαταρστασηρς  τους  και  υποβαρλλουν  περι ρ τουρτου
υπευρθυνη δηρλωση του νορμιμου εκπροσωρπου τους]. 

- Πιστοποιητικορ αρμορδιας αρχηρς του κραρτους της ερδρας, απορ το οποιρο να προκυρπτει ορτι οι μετοχερς ειρναι
ονομαστικερς

-  Αναλυτικη ρ καταρσταση με τα στοιχειρα των μετορχων της εταιρειρας και τον αριθμο ρ των μετοχωρν καρθε
μετορχου (μετοχολοργιο), ορπως τα στοιχειρα αυταρ ειρναι καταχωρημερνα στο βιβλιρο μετορχων της εταιρειρας, το
πολυρ τριαρντα εργαρσιμες ημερρες πριν απορ την ημερρα υποβοληρς της προσφοραρς. 

Ειδικορτερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιρζουν  μορνο  την  αναλυτικηρ
καταρσταση  με  τα  στοιχειρα  των  μετορχων  της  εταιρειρας  και  τον  αριθμο ρ των  μετοχωρν  καρθε  μετορχου
(μετοχολοργιο), ορπως τα στοιχειρα αυταρ ειρναι καταχωρημερνα στο βιβλιρο μετορχων της εταιρειρας,  το πολυρ
τριαρντα εργαρσιμες  ημερρες  πριν  απο ρ την  ημερρα  υποβοληρς  της  προσφοραρς  καθωρς  η  απαιρτηση  για  την
υποβοληρ του πιστοποιητικουρ απορ το οποιρο να προκυρπτει ορτι οι μετοχερς ειρναι ονομαστικερς, καλυρπτεται
συρμφωνα με τα οριζορμενα στο αρρθρο 23.9 της παρουρσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφορσον ερχουν καταρ το διρκαιο της ερδρας τους ονομαστικερς μετοχερς,
προσκομιρζουν : 

αα) Πιστοποιητικορ αρμορδιας αρχηρς του κραρτους της ερδρας, απορ το οποιρο να προκυρπτει ορτι οι μετοχερς
ειρναι ονομαστικερς. 

ββ) Αναλυτικηρ καταρσταση μετορχων, με αριθμορ των μετοχωρν του καρθε μετορχου, ορπως τα στοιχειρα αυταρ
ειρναι καταχωρημερνα στο βιβλιρο μετορχων της εταιρειρας με ημερομηνιρα το πολυρ 30 εργαρσιμες ημερρες πριν
την υποβοληρ της προσφοραρς. 

γγ)  Καρθε αρλλο στοιχειρο απορ το οποιρο να προκυρπτει η ονομαστικοποιρηση μερχρι φυσικουρ προσωρπου
των μετοχωρν, που ερχει συντελεστειρ τις τελευταιρες 30 (τριαρντα) εργαρσιμες ημερρες πριν την υποβοληρ της
προσφοραρς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν ερχουν καταρ το διρκαιο της χωρρας στην οποιρα ερχουν την ερδρα τους
ονομαστικερς μετοχερς, υποβαρλλουν : 

αα)  Βεβαιρωση περι ρ μη  υποχρερωσης ονομαστικοποιρησης των μετοχωρν απο ρ αρμορδια αρχηρ,  εφορσον
υπαρρχει σχετικηρ προρβλεψη, διαφορετικαρ προσκομιρζεται υπευρθυνη δηρλωση του διαγωνιζορμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμερνη καταρσταση μετορχων που κατερχουν τουλαρχιστον 1% των μετοχωρν. 

γγ)  Αν  δεν  τηρειρται  τερτοια  καταρσταση,  προσκομιρζεται  σχετικη ρ καταρσταση  μετορχων  (με  1%),
συρμφωνα με την τελευταιρα Γενικηρ Συνερλευση, αν οι μερτοχοι αυτοιρ ειρναι γνωστοιρ στην εταιρειρα. 

δδ)  Αν δεν προσκομισθει ρ καταρσταση καταρ τα ανωτερρω, η εταιρειρα αιτιολογει ρ τους λοργους που οι
μερτοχοι  αυτοι ρ δεν  της  ειρναι  γνωστοιρ.  Η  αναθερτουσα  αρχηρ δεν  υπεισερρχεται  στην  κριρση  της  ως  αρνω
αιτιολογιρας. Δυρναται ωστορσο να αποδειρξει τη δυνατορτητα υποβοληρς της καταρστασης μετορχων και μορνο
στην περιρπτωση αυτηρ η εταιρειρα αποκλειρεται απορ την παρουρσα διαδικασιρα.

Για την περιρπτωση του αρρθρου  22.Α.9. της παρουρσας διακηρρυξης, υπευρθυνη δηρλωση ενωρπιον αρμορδιας
δικαστικηρς ηρ διοικητικηρς αρχηρς, συμβολαιογραρφου ηρ αρμορδιου επαγγελματικουρ ηρ εμπορικουρ οργανισμουρ
του κραρτους Α μερλους ηρ της χωρρας καταγωγηρς ηρ της χωρρας εγκαταρστασης του προσφερροντος ορτι δεν ερχει
εκδοθειρ σε βαρρος του απορφαση αποκλεισμουρ, συρμφωνα με το αρρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Περαιτερρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαρλλεται η υπευρθυνη δηρλωση της κοινηρς απορφασης των
Υπουργωρν Αναρπτυξης και Επικρατειρας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) αΔικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005  .

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α)  Όσον  αφορα ρ την  καταλληλορτητα  για  την  αρσκηση  της  επαγγελματικηρς  δραστηριορτητας,  οι
προσφερροντες  που  ειρναι  εγκατεστημερνοι  στην  Ελλαρδα  υποβαρλλουν  βεβαιρωση εγγραφηρς  στο  Μ.Ε.ΕΠ lx
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στην 2η ταρξη και αρνω, για ερργα κατηγοριρας ΟΔΟΠΟΙΪΑ . 
(β)  Οι  προσφερροντες  που  ειρναι  εγκατεστημερνοι   σε  λοιπα ρ κραρτη  μερλη  της  Ευρωπαιοκηρς  Ένωσης
προσκομιρζουν  τις  δηλωρσεις  και  πιστοποιητικα ρ που  περιγραρφονται  στο  Παραρρτημα  XI  του
Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφερροντες που ειρναι εγκατεστημερνοι σε κραρτος μερλος του Ευρωπαιοκου ρ Οικονομικου ρ Χωρρου
(Ε.Ο.Χ)  η ρ σε  τριρτες  χωρρες που ερχουν υπογραρψει  και κυρωρσει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμο ρ που η  υπο ρ αναρθεση
δημορσια συρμβαση καλυρπτεται απορ τα Παραρτηρματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικερς σημειωρσεις του σχετικουρ
με την Ένωση Προσαρτηρματος I  της ως αρνω Συμφωνιρας,  η ρ σε τριρτες  χωρρες που δεν εμπιρπτουν στην
προηγουρμενη  περιρπτωση και ερχουν συναρψει διμερειρς ηρ πολυμερειρς συμφωνιρες με την Ένωση σε θερματα
διαδικασιωρν αναρθεσης δημοσιρων συμβαρσεων,  προσκομιρζουν πιστοποιητικορ αντιρστοιχου επαγγελματικουρ
η ρ εμπορικου ρ μητρωρου.  Στην  περιρπτωση  που  χωρρα  δεν  τηρει ρ τερτοιο  μητρωρο,  το  εργγραφο  η ρ το
πιστοποιητικορ μπορειρ να αντικαθιρσταται απορ ερνορκη βεβαιρωση ηρ, στα κραρτη - μερλη ηρ στις χωρρες ορπου δεν
προβλερπεται ερνορκη βεβαιρωση, απορ υπευρθυνη δηρλωση του ενδιαφερομερνου ενωρπιον αρμορδιας δικαστικηρς
ηρ διοικητικηρς αρχηρς, συμβολαιογραρφου ηρ αρμορδιου επαγγελματικουρ ηρ εμπορικουρ οργανισμουρ της χωρρας
καταγωγηρς ηρ της χωρρας ορπου ειρναι εγκατεστημερνος ο οικονομικορς φορερας ορτι δεν τηρειρται τερτοιο μητρωρο
και ορτι ασκειρ τη δραστηριορτητα του αρρθρου 21 της παρουρσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηρ και χρηματοοικονομικη επαρρκεια των οικονομικωρν φορερων αποδεικνυρεται 
(α) για τις εγγεγραμμερνες εργοληπτικερς επιχειρηρσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

(i) Για το 22.Γ(α1), απορ τη Βεβαιρωση εγγραφηρς του αρρθρου 23.4.(α) της παρουρσας.
Για το 22.Γ(α2), Υπευρθυνη δηρλωση για το ανεκτερλεστο μερρος των εργολαβικωρν συμβαρσεων,
συνοδευορμενη  απορ:  (1)πιρνακα  ορλων  των  υπο ρ εκτερλεση  ερργων  και  (2)τις  βεβαιωρσεις  των
αρμοδιρων υπηρεσιωρν για το ανεκτερλεστο μερρος καρθε εργολαβιρας που εκτελειρ ειρτε αυτοτελωρς
ειρτε σε κοινοπραξιρα   καταρ την ημερομηνιρα δημοπραρτησης του ερργου.

(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ lxi

(β)  Οι αλλοδαποιρ οικονομικοι ρ φορειρς που ειρναι εγγεγραμμερνοι σε  επίσημους καταλόγους η ρ διαθερτουν
πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  που  συμμορφωρνονται  με  τα  ευρωπαιοκα ρ προρτυπα
πιστοποιρησης, καταρ την ερννοια του Παραρτηρματος υII του Προσαρτηρματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουρν
να προσκομιρζουν στις αναθερτουσες αρχερς πιστοποιητικορ εγγραφηρς,  εκδιδορμενο απορ την αρμορδια αρχηρ ηρ
το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο οργανισμορ πιστοποιρησης, καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο
83 ν. 4412/2016 και στην παραργραφο 9 του παρορντος αρρθρου .
Οι αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που δεν ειρναι εγγεγραμμερνοι  σε επιρσημους καταλοργους η ρ διαθερτουν
πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  κατα ρ τα  ανωτερρω,  υποβαρλλουν  ως  δικαιολογητικαρ
τα........................lxii

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηρ και επαγγελματικηρ ικανορτητα των οικονομικωρν φορερων αποδεικνυρεται: 
(α) για τις εγγεγραμμερνες εργοληπτικερς επιχειρηρσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

(i) για το 22. Δ (α), απορ τη Βεβαιρωση εγγραφηρς του αρρθρου 23.4. (α)  της παρουρσας
(  ii  ) για το 22.Δ (β) .............................................................   lxiii

(β)  Οι  αλλοδαποι ρ οικονομικοι ρ φορειρς  που ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηρ
διαθερτουν  πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  που  συμμορφωρνονται  με  τα  ευρωπαιοκαρ
προρτυπα  πιστοποιρησης,  κατα ρ την  ερννοια  του  Παραρτηρματος  υII  του  Προσαρτηρματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουρν να προσκομιρζουν στις αναθερτουσες αρχερς πιστοποιητικορ εγγραφηρς εκδιδορμενο
απορ την αρμορδια αρχηρ ηρ το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο οργανισμορ πιστοποιρησης,
καταρ τα οριζορμενα στο αρρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραργραφο 9 του παρορντος αρρθρου .
Οι αλλοδαποιρ οικονομικοιρ φορειρς που δεν ειρναι εγγεγραμμερνοι σε επιρσημους καταλοργους ηρ διαθερτουν
πιστοποιητικο ρ απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  κατα ρ τα  ανωτερρω, υποβαρλλουν ως  δικαιολογητικαρ
τα........................................... lxiv

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

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

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
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Σε περιρπτωση νομικουρ προσωρπου, υποβαρλλονται τα νομιμοποιητικαρ εργγραφα απορ τα οποιρα να προκυρπτει
η εξουσιρα υπογραφηρς του νομιρμου εκπροσωρπου 
Εαρν ο προσφερρων ειρναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συρστασης,
2. Αντιργραφο του ισχυροντος καταστατικουρ με το ΦΕΚ στο οποιρο ερχουν δημοσιευτει ρ ορλες οι μερχρι
σηρμερα τροποποιηρσεις αυτουρ ηρ επικυρωμερνο αντιργραφο κωδικοποιημερνου καταστατικουρ (εφορσον
υπαρρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιρο ερχει δημοσιευτειρ το πρακτικορ ΔΣ εκπροσωρπησης του νομικουρ προσωρπου,
4.  Πρακτικο ρ Δ.Σ περι ρ εργκρισης συμμετοχηρς  στο διαγωνισμορ,  στο οποιρο  μπορει ρ να περιερχεται  και
εξουσιοδορτηση  (εφορσον  αυτο ρ προβλερπεται  απο ρ το  καταστατικο ρ του  υποψηφιρου  αναδορχου)  για
υπογραφηρ και υποβοληρ προσφοραρς σε περιρπτωση που δεν υπογραρφει ο ιρδιος ο νορμιμος εκπρορσωπος
του  φορερα  την  προσφορα ρ και  τα  λοιπα ρ απαιτουρμενα  εργγραφα  του  διαγωνισμου ρ και  οριρζεται
συγκεκριμερνα αρτομο, ως αντιρκλητος,
5. Πιστοποιητικορ αρμορδιας δικαστικηρς ηρ διοικητικηρς αρχηρς περιρ τροποποιηρσεων του καταστατικουρ /
μη λυρσης  της  εταιρειρας,  το  οποιρο  πρερπει  να  ερχει  εκδοθει ρ το  πολυ ρ τρειρς  (3)  μηρνες  πριν  απο ρ την
ημερομηνιρα υποβοληρς προσφορωρν.

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

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  που  ειρναι  εγγεγραμμερνοι  σε  επιρσημους  καταλοργους  η ρ διαθερτουν
πιστοποιρηση  απο ρ οργανισμουρς  πιστοποιρησης  που  συμμορφωρνονται  με  τα  ευρωπαιοκα ρ προρτυπα
πιστοποιρησης,  κατα ρ την  ερννοια  του  Παραρτηρματος  υII  του  Προσαρτηρματος  Α  του  ν.  4412/2016,
μπορουρν  να  προσκομιρζουν  στις  αναθερτουσες  αρχερς  πιστοποιητικο ρ εγγραφηρς  εκδιδορμενο  απο ρ την
αρμορδια αρχηρ ηρ το πιστοποιητικορ που εκδιρδεται απορ τον αρμορδιο οργανισμορ πιστοποιρησης.
Στα πιστοποιητικαρ αυταρ αναφερρονται τα δικαιολογητικαρ βαρσει των οποιρων εργινε η εγγραφηρ των εν
λοργω οικονομικωρν φορερων στον επιρσημο καταρλογο η ρ η πιστοποιρηση και η καταρταξη στον εν λοργω
καταρλογο.
Η  πιστοποιουρμενη  εγγραφη ρ στους  επιρσημους  καταλοργους  απο ρ τους  αρμορδιους  οργανισμουρς  η ρ το
πιστοποιητικορ,  που εκδιρδεται απορ τον οργανισμορ πιστοποιρησης, συνισταρ τεκμηρριο καταλληλορτητας
ορσον  αφορα ρ τις  απαιτηρσεις  ποιοτικηρς  επιλογηρς,  τις  οποιρες  καλυρπτει  ο  επιρσημος  καταρλογος  η ρ το
πιστοποιητικορ.
Οι  οικονομικοι ρ φορειρς  που ειρναι εγγεγραμμερνοι  σε επιρσημους καταλοργους απαλλαρσσονται απο ρ την
υποχρερωση υποβοληρς των δικαιολογητικωρν που αναφερρονται στο πιστοποιητικορ εγγραφηρς τους. 

(β) Οι οικονομικοιρ φορειρς που ειρναι εγγεγραμμερνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφορσον προσκομιρζουν αΕνημερορτητα
Πτυχιρου  εν ισχυρ, απαλλαρσσονται απορ την υποχρερωση υποβοληρς των δικαιολογητικωρν lxvi:
-  απορσπασμα  ποινικου ρ μητρωρου  του  αρρθρου  23.3.(α)  της  παρουρσας  για  τον  Προρεδρο  και
Διευθυρνοντα  Συρμβουλο  εργοληπτικηρς  επιχειρρησης.  Για  τα  λοιπα ρ μερλη  του  Δ.Σ  της  εταιρειρας,  θα
πρερπει  να  υποβληθει ρ αυτοτελωρς  απορσπασμα  ποινικου ρ μητρωρου,  καθορσον  τα  προρσωπα  αυτα ρ δεν
καλυρπτονται απορ την Ενημερορτητα Πτυχιρου. lxvii

- φορολογικηρ και ασφαλιστικηρ ενημερορτητα του αρρθρου 23.3.(β) της παρουρσας. lxviii

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

-  το πιστοποιητικο ρ της αρμορδιας αρχηρς  για την ονομαστικοποιρηση των μετοχωρν του αρρθρου 23.3.
(στ).
- τα  αποδεικτικαρ εργγραφα νομιμοποιρησης  της εργοληπτικηρς επιχειρρησης.
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Σε  περιρπτωση  που  καρποιο  απο ρ τα  ανωτερρω  δικαιολογητικα ρ ερχει  ληρξει,  προσκομιρζεται  το  σχετικορ
δικαιολογητικορ εν ισχυρ. Εφορσον στην Ενημερορτητα Πτυχιρου δεν αναφερρεται ρηταρ ορτι τα στελερχη του
πτυχιρου  του  προσφερροντα  ειρναι  ασφαλιστικωρς  ενηρμερα  στο  ΕΤΑΑ-  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  προσφερρων
προσκομιρζει επιπλερον της Ενημερορτητας Πτυχιρου, ασφαλιστικηρ ενημερορτητα για τα στελερχη αυταρ. 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
Στην περιρπτωση που οικονομικορς φορερας επιθυμει ρ να στηριχθει ρ στις ικανορτητες αρλλων φορερων, η
απορδειξη ορτι θα ερχει στη διαρθεσηρ του τους αναγκαιρους πορρους, γιρνεται με την προσκορμιση σχετικουρ
συμφωνητικουρ των φορερων αυτωρν για τον σκοπορ αυτορ.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φαρκελος προσφοραρς (προσφοραρ) των διαγωνιζομερνων περιλαμβαρνει, επιρ ποινηρ αποκλεισμουρ,
τα ακορλουθα:
(α) ξεχωριστορ σφραγισμερνο φαρκελο με την ερνδειξη αΔικαιολογητικαρ Συμμετοχηρς 
 (β) ξεχωριστορ σφραγισμερνο φαρκελο με την ερνδειξη αΟικονομικηρ Προσφοραρ 
συρμφωνα με τα κατωτερρω:

24.2 Ο  φαρκελος  αΔικαιολογητικα ρ Συμμετοχηρς  πρερπει,  επι ρ ποινη ρ αποκλεισμουρ,  να  περιερχει  τα
ακορλουθα: 

 - α) Το Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης Δηρλωσης  (ΤΕΥΔ)
- β) εγγυρηση συμμετοχηρς, του αρρθρου 15 της παρουρσας.

Οι ενωρσεις οικονομικωρν φορερων που υποβαρλλουν κοινη ρ προσφοραρ,  υποβαρλλουν  το ΤΕΥΔ για καρθε
οικονομικορ φορερα που συμμετερχει στην ερνωση.

24.3 Ο  φαρκελος  αΟικονομικη ρ Προσφοραρ  περιερχει  συμπληρωμερνο  το  χορηγηθερν  απο ρ την
αναθερτουσα αρχηρ ερντυπο Οικονομικηρς Προσφοραρς του αρρθρου 2 (δ)  της παρουρσας.

Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλειρονται απορ τον διαγωνισμορ προσφορερς, στις οποιρες δεν αναγραρφεται ερστω και ερνα επιμερρους
ποσοστορ ερκπτωσης ομαρδας εργασιωρν του εντυρπου της οικονομικηρς προσφοραρς στην περιπτ. (α) της παρ.
2 του αρρθρου 95 του ν.4412/2016 ηρ το ενιαιρο ποσοστορ ερκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του αρρθρου
95 του ν. 4412/2016, ολογραρφως και αριθμητικωρς. 
β) η ολοργραφη αναγραφηρ των επιμερρους ποσοστωρν ερκπτωσης υπερισχυρει της αντιρστοιχης αριθμητικηρς.
γ)  Αν  παρουσιαστουρν ελλειρψεις  στην  αναγραφη ρ των  στοιχειρων  της  οικονομικηρς  προσφοραρς  (πλην
εκειρνων  που  επιφερρουν  αποκλεισμορ),  διαφορερς  μεταξυ ρ της  ολοργραφης  και  της  αριθμητικηρς  τιμηρς  ηρ
λογιστικα ρ σφαρλματα  στα  αθροιρσματα,  τα  γινορμενα  η ρ τη  στρογγυλοποιρηση,  η  Επιτροπη ρ Διαγωνισμουρ
διορθωρνει τα σφαρλματα και αναγραρφει την ορθηρ οικονομικηρ προσφοραρ.  

24.4  Οι προσφορερς  υπογραρφονται και μονογραρφονται ανα ρ φυρλλο απο ρ τον οικονομικο ρ φορερα ηρ,  σε
περιρπτωση  νομικωρν  προσωρπων,  απο ρ το  νορμιμο  εκπρορσωπο  αυτωρν.  Η  ερνωση  οικονομικωρν  φορερων
υποβαρλλει κοινηρ προσφοραρ, η οποιρα υπογραρφεται υποχρεωτικαρ ειρτε απορ ορλους τους οικονομικουρς φορειρς
που αποτελουρν την ερνωση ειρτε απορ εκπρορσωπορ τους νομιρμως εξουσιοδοτημερνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

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

25.4. Η αναθερτουσα αρχηρ 
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α)  επαληθευρει υποχρεωτικαρ τη συνδρομηρ των λοργων αποκλεισμουρ του αρρθρου 22 Α της παρουρσας για
τους  υπεργολαρβους  και  ορτι  διαθερτουν  τα  αντιρστοιχα  προσορντα  για  την  εκτερλεση  του  ερργου  που
αναλαμβαρνουν συρμφωνα με το αρρθρο 165 του ν.  4412/2016,  με το  Τυποποιημερνο Έντυπο Υπευρθυνης
Δηρλωσης ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτειρ υποχρεωτικαρ απορ τον οικονομικορ φορερα να αντικαταστηρσει ερναν υπεργολαρβο, ορταν απορ την
ως  αρνω  επαληρθευση  προκυρπτει  ορτι  συντρερχουν  λοργοι  αποκλεισμου ρ του  και  ορτι  δεν  καλυρπτει  τα
αντιρστοιχα προσορντα για την εκτερλεση του ερργου που αναλαμβαρνει συρμφωνα με το αρρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η  εργκριση  κατασκευηρς  του  δημοπρατουρμενου  ερργου,  αποφασιρστηκε  με  τ ις  με αριθμ.  99/16

(ΑΔΑ ΩΘΔΙΩ62-8ΜΞ) και 225/16 (ΑΔΑ ΩΑ2ΧΩ62-ΙΥΥ) Αποφαρσεις Δ.Σ.
26.2  Ο Κυρριος του Έργου μπορει ρ να εγκαταστηρσει για το ερργο αυτορ Τεχνικορ Συρμβουλο. Ο Αναρδοχος
του  ερργου,  ερχει  την  υποχρερωση να διευκολυρνει  τις  δραστηριορτητες  του  Τεχνικου ρ Συμβουρλου,  που
πηγαρζουν απορ τη συμβατικηρ σχερση της Υπηρεσιρας με αυτορν.
26.3........................................................................................... lxxi

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 45/2017 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 717ΓΩ62-ΙΛΒ)

Αγ.Ανάργυροι, 07-04-2017

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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 Συμπληρωρνονται τα στοιχειρα της αναθερτουσας αρχηρς.
ii Αναγραρφεται ο κωδικορς ταυτοποιρησης της διατιθερμενης πιρστωσης (π.χ. κωδικορς εναρριθμου ερργου στο ΠΔΕ η ρ κωδικορς
πιρστωσης  του  τακτικου ρ προυοπολογισμου ρ του  φορερα  υλοποιρησης).  Σε  περιρπτωση  συγχρηματοδοτουρμενων  ερργων  απορ
πορρους  της  Ευρωπαιοκηρς  Ένωσης,  αναγραρφεται  και  ο  τιρτλος  του  Επιχειρησιακου ρ Προγραρμματος  του  ΕΣΠΑ  η ρ αρλλου
συγχρηματοδοτουρμενου απορ πορρους ΕΕ προγραρμματος στο πλαιρσιο του οποιρου ειρναι ενταγμερνο το δημοπρατουρμενο ερργο.
iii Συμπληρωρνεται η επωνυμιρα της αναθερτουσας αρχηρς.
iv Σε περιρπτωση που η αναθερτουσα αρχηρ διαθερτει γραφειρα σε περισσορτερες απορ μια ταχυδρομικερς διευθυρνσεις, θα πρερπει να
αναγραφει ρ στην Προκηρρυξη μορνο η ταχυδρομικηρ διευρθυνση στην οποιρα θα διενεργηθει ρ η αποσφραργιση των προσφορωρν
των υποψηφιρων, για την αποφυγηρ τυχορν συργχυσης.
vΤιρθεται ο τιρτλος της Υπηρεσιρας που θα διεξαργει το διαγωνισμορ.
vi Στο τευρχος Διακηρυρξεων Δημοσιρων Συμβαρσεων της Εφημεριρδας της Κυβερρνησης.
vii Η περιρπτωση ι) συμπληρωρνεται και περιλαμβαρνεται στη Διακηρρυξη, εφορσον η αναθερτουσα αρχηρ προβλερπει υποδειργματα
εγγραρφων προς υποβοληρ απορ τους οικονομικουρς φορειρς, π.χ εγγυητικωρν επιστολωρν.
viii Συμπληρωρνονται  τυχορν  αρλλα  εργγραφα  συρμβασης  η ρ τευρχη  που  η  αναθερτουσα  αρχη ρ κριρνει αναγκαιρα  με  σκοπο ρ να
περιγραρψουν ηρ να προσδιοριρσουν στοιχειρα της συρμβασης ηρ της διαδικασιρας αναρθεσης.
ix Σε  περιρπτωση  που  ειρναι  δυνατη ρ η  με  ηλεκτρονικο ρ μερσο  ελευρθερη,  αρμεση  πληρρης  και  δωρεαρν  προρσβαση  των

ενδιαφερομερνων στη συγγραφηρ υποχρεωρσεων  και στα λοιπα ρ εργγραφα της συρμβασης, θα πρερπει να προσδιοριρζεται
στην παρουρσα διακηρρυξη η ηλεκτρονικηρ διευρθυνση στην οποιρα διατιρθεται η εν λοργω τεκμηριρωση. Στην περιρπτωση αυτηρ
δεν  υπαρρχει προρβλεψη για δαπαρνη αναπαραγωγηρς των τευχωρν του διαγωνισμουρ.

x Όταν η αναθερτουσα αρχηρ προτιρθεται να εφαρμορσει την παρ. 2 του αρρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφερρονται, στο
παρορν  αρρθρο  της  διακηρρυξης,  τα  μερτρα  προστασιρας  του  εμπιστευτικου ρ χαρακτηρρα  των  πληροφοριωρν,  τα  οποιρα
απαιτουρνται,  και  τον  τρορπο  με  τον  οποιρο  ειρναι  δυνατη ρ η  προρσβαση  στα  σχετικα ρ εργγραφα.   Ενδεικτικαρ,  λ.χ.,  η
αναθερτουσα  αρχη ρ θα  μπορουρσε  να  αναφερρει  ορτι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους,  τους  υπεργολάβους  τους  και  κάθε  άλλο  τρίτο  πρόσωπο  που  χρησιμοποιούν  κατά  την  ανάθεση  ή  εκτέλεση της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρωφ. 

xi Συμπληρωρνεται απο ρ την Αναθερτουσα Αρχη ρ με σαφηρνεια συγκεκριμερνη ημερομηνιρα  (  “εγκαιρρως, ηρτοι  ως την...  ),  προς
αποφυγηρ οιασδηρποτε συργχυσης και αμφιβολιρας.
xii Συμπληρωρνεται ημερρα που καθοριρζει η αναθερτουσα αρχηρ καταρ τρορπο ωρστε ορλοι οι ενδιαφερορμενοι οικονομικοιρ φορειρς να
μπορουρν να λαρβουν γνωρση ορλων των αναγκαιρων πληροφοριωρν για την καταρρτιση των προσφορωρν.
xiii Συρμφωνα με το αρρθρο 18 της παρουρσας.
xiv Σκορπιμο ειρναι η επιστρoφηρ της σφραγισμερνης προσφοραρς να λαρβει χωρρα μεταρ την απορφαση εργκρισης του πρακτικουρ του
αρρθρου 4.1. (ζ) της παρουρσας και της παρερλευσης του δικαιωρματος υποβοληρς ερνστασης , συρμφωνα με τα οριζορμενα στο
αρρθρο 4.3 της παρουρσας. Μερχρι τορτε η προσφοραρ διακρατειρται σφραγισμερνη στην Επιτροπηρ Διαγωνισμουρ. 
xv Σημειωρνεται ορτι ο Αριθμορς πτυχιρου, η Κατηγοριρα και η Ταρξη του οικονομικουρ φορερα αναγραρφεται, ειρτε στο Μερρος ΙΙ :
Πληροφοριρες σχετικαρ με τον οικονομικορ φορερα (εγγραφηρ σε επιρσημο καταρλογο), ειρτε στο Μερρος Iυ : Κριτηρρια Επιλογηρς (Α'
Καταλληλορτητα)  του Τυποποιημερνου Εντυρπου Υπευρθυνης Δηρλωσης ( ΤΕΥΔ ).
xvi Συμπληρωρνονται αρλλες τυπικερς προυοποθερσεις που τυχορν απαιτει ρ η αναθερτουσα αρχηρ. Εαρν ορχι, διαγραρφεται η φραρση

“καθωρς καιφ.
xvii  Όταν εφαρμορζεται το αρρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωρτα ερλεγχος οικονομικωρν προσφορωρν Α ερλεγχος ομαλορτητας

και ακολουρθως ερλεγχος δικαιολογητικωρν συμμετοχηρς). Αν η αναθερτουσα αρχηρ επιλερξει να μην εφαρμορζει το αρρθρο 101
παρ. 1, προσαρμορζει αναλοργως την ακολουθουρμενη διαδικασιρα (αρρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).

xviii Όταν εφαρμορζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του αρρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμορζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2
του αρρθρου 95 ηρ τα αρρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γιρνονται οι αναγκαιρες προσαρμογερς στη Διακηρρυξη.

xix Επισημαιρνεται ορτι αν η αναθερτουσα αρχηρ θεωρηρσει ορτι προσφορερς φαιρνονται ασυνηρθιστα χαμηλερς, απαιτειρ απορ τους
οικονομικουρς φορειρς να εξηγηρσουν την τιμηρ ηρ το κορστος που προτειρνουν στην προσφοραρ τους, εντορς αποκλειστικηρς
προθεσμιρας, καταρ ανωρτατο ορριο δερκα ημερωρν απορ την κοινοποιρηση της σχετικηρς προρσκλησης. Στην περιρπτωση αυτηρ
εφαρμορζονται τα αρρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

xx Συρμφωνα με το αρρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμιρα δεν μπορει ρ να ειρναι μικρορτερη των δερκα ( 10 ) ουρτε
μεγαλυρτερη των ειρκοσι ( 20 ) ημερωρν απορ την κοινοποιρηση της σχετικηρς εργγραφης ειδοποιρησης στον προσωρινορ αναρδοχο.
xxi Με την επιφυρλαξη των παρ. 7 και 8 του αρρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληρψη επανορθωτικωρν μερσων ).
xxii Στο εν λοργω σημειρο της διακηρρυξης, πρερπει να προσδιοριρζεται ο τορπος (πχ. στα γραφειρα της αναθερτουσας αρχηρς), καθωρς
και  το χρονικο ρ διαρστημα εντορς  του οποιρου  ορσοι  υπερβαλαν παραδεκτερς  προσφορερς  μπορουρν  να λαμβαρνουν γνωρση  των
δικαιολογητικωρν κατακυρρωσης που κατατερθηκαν,  δηλ. εντορς ... εργαρσιμων ημερωρν απορ την ημερομηνιρα που κοινοποιηρθηκε
σε αυτουρς, επιρ αποδειρξει, η απορφαση κατακυρρωσης.
xxiii Η περιρπτωση αυτη ρ προστιρθεται στη Διακηρρυξη μορνο στις περιπτωρσεις εκειρνες, στις οποιρες προβλερπεται υποχρερωση
προσυμβατικουρ ελεργχου, συρμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αρλλως διαγραρφεται.

xxiv Τιρθεται μορνο εφορσον προρκειται για συγχρηματοδοτουρμενο ερργο απορ πορρους της Ευρωπαιοκηρς Ένωσης.
xxv Τιρθεται μορνο εφορσον επιλεγειρ η διενερργεια κληρρωσης για τη συγκρορτηση συλλογικωρν οργαρνων.



xxvi Απορ 1-1-2017 τιρθεται σε ισχυρ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιρο με το αρρθρο 13 καταργειρ το π.δ 113/2010.
xxvii Τιρθεται μορνο ορταν εκ του συμβατικουρ ποσουρ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριρς ΦΠΑ), προκυρπτει εφαρμογηρ των διαταρξεων για

τον ερλεγχο του ΕΣΡ.
xxviii Νορμοι,  ΠΔ  και  υπουργικερς  αποφαρσεις  που  εκδιρδονται  μετα ρ την  ερναρξη  της  διαδικασιρας  συρναψης  της  συρμβασης

συρμφωνα με το αρρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελουρν μερρος του εφαρμοστερου θεσμικουρ πλαισιρου της.
xxix Όταν  προρκειται  για  συγχρηματοδοτουρμενο  απο ρ την  Ε.Ε.  ερργο,  τουρτο  να  αναγραρφεται  στη
Διακηρρυξη και ειδικορτερα να αναγραρφεται ο τιρτλος της Πραρξης και του Επιχειρησιακου ρ Προγραρμματος στο πλαιρσιο του
οποιρου ειρναι ενταγμερνο το δημοπρατουρμενο ερργο, καθωρς και τα ποσοσταρ συγχρηματοδορτησης της δαπαρνης του ερργου απορ
εθνικουρς  και  ενωσιακουρς  πορρους (με αναφορα ρ στο διαρθρωτικο ρ ταμειρο).  Επιρσης,  η σχετικη ρ συμπληρρωση ακολουθει ρ τη
διακριτη ρ ορολογιρα  Συλλογικερς  Αποφαρσεις  (  ΣΑ )  ερργων   η ρ ΚΑΕ,  αναρλογα  την  πηγη ρ χρηματοδορτησης  (ΠΔΕ η ρ Τακτικορς
προυοπολογισμορς). Για το ζηρτημα της  αναρληψης δαπανωρν δημοσιρων επενδυρσεων,  βλ. και αρρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
xxx Οι κρατηρσεις προσαρμορζονται αναρλογα με τον φορερα εκτερλεσης του ερργου.
xxxi Συρμφωνα  με  το  αρρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ  80/2016  “Αναρληψη  υποχρεωρσεων  απο ρ τους  διαταρκτεςφ  (  Α΄  145  ):  “Οι
διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις ανάθεσης και  οι  συμβάσεις  που συνάπτονται  για λογαριασμό των φορέων Γενικής  Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".  Επιρσης, συρμφωνα με το αρρθρο 12 παρ. 2 γ) του ιρδιου π.δ :
“Διακηρύξεις,  όπου απαιτείται,  και  αποφάσεις  ανάθεσης  που  εκδίδονται  και  συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  της
Γενικής  Κυβέρνησης είναι  άκυρες,  εφόσον δεν έχει  προηγηθεί  αυτών  η έκδοση της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης του
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "
xxxii Το  ποσο ρ των  απρορβλεπτων  δαπανωρν  επαναυοπολογιρζεται  κατα ρ την  υπογραφη ρ της  συρμβασης,  αναρλογα  με  την

προσφερθειρσα ερκπτωση, ωρστε να διατηρειρται η εν λοργω ποσοστιαιρα αναλογιρα του 9% επιρ της δαπαρνης εργασιωρν με
ΓΕ&ΟΕ, συρμφωνα με την παραργραφο 3 του αρρθρου 156 ν. 4412/2016. 

xxxiii Πρβλ. αρρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxiv Μπορει ρ η  ερναρξη  της  προθεσμιρας  να οριρζεται  διαφορετικαρ,   αν  λοργου  χαρρη  δεν  προβλερπεται  η  αρμεση  ερναρξη  των

εργασιωρν (αρρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxvΜε την επιφυρλαξη της επορμενης υποσημειρωσης.
xxxvi Οι  αναθερτουσες  αρχερς  μπορει ρ να  επιτρερπουν  την  υποβολη ρ εναλλακτικωρν  προσφορωρν  και  στην  περιρπτωση  αυτηρ
προσαρμορζεται αντιστοιρχως το 13.4. ( πρβλ αρρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
xxxvii Το ποσοστορ της εγγυρησης συμμετοχηρς δεν μπορειρ να υπερβαιρνει το 2% της εκτιμωρμενης αξιρας της συρμβασης, χωριρς το
Φ.Π.Α., με αναρλογη στρογγυλοποιρηση (αρρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαρφιο πρωρτο του ν. 4412/2016).
xxxviiiΕφορσον  συντρερχει  περιρπτωση,  κατα ρ το  αρρθρο  149  του  ν.  4412/2016,  οπορτε  μνημονευρονται  και  οι  απαραιρτητες

λεπτομερρειες. 
xxxix Συμπληρωρνεται αν προβλερπεται ηρ ορχι η χορηργηση προκαταβοληρς.  Συρμφωνα με την παραργραφο 10 εδ. α του αρρθρου 25

του  ν.  3614/2007  (ορπως  προστερθηκε  με  την  παρ.  3  του  αρρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτωρσεις
συγχρηματοδοτουρμενων  δημορσιων  ερργων  στις  διακηρυρξεις  υποχρεωτικα ρ περιλαμβαρνεται  δυνατορτητα  χορηργησης
προκαταβοληρς. Η υποχρερωση αυτηρ εξακολουθειρ να ισχυρει και για τα προγραρμματα της περιορδου 2014-2020 δυναρμει της
παρ. 15 του αρρθρου 59 του ν. 4314/2014.

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

xli Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να ζητουρν απορ τους προσφερροντες να παραρσχουν αΕγγυρηση καληρς λειτουργιρας  για την
αποκαταρσταση των ελαττωμαρτων που ανακυρπτουν ηρ των ζημιωρν που προκαλουρνται απορ δυσλειτουργιρα των ερργων καταρ
την περιροδο εγγυρησης καληρς λειτουργιρας, εφορσον προβλερπεται στα εργγραφα της συρμβασης. Το υρψος της εγγυρησης καληρς
λειτουργιρας συμπληρωρνεται σε συγκεκριμερνο χρηματικορ ποσορ.  Οι εγγυητικερς επιστολερς καληρς λειτουργιρας περιλαμβαρνουν
κατ’  ελαρχιστον  τα  αναφερορμενα  στην  παραργραφο 15.2  της  παρουρσας  και  επιπρορσθετα,  τον  αριθμο ρ και  τον  τιρτλο  της
σχετικηρς συρμβασης.
xlii Η προθεσμιρα παραλαβηρς των προσφορωρν καθοριρζεται συρμφωνα με το αρρθρο 121 του ν. 4412/2016 .
xliii Οριρζεται ο χρορνος απορ την Αναθερτουσα Αρχηρ κατ΄ εκτιρμηση των ιδιαιτεροτηρτων της διαδικασιρας. Για τον καθορισμορ του

χρορνου ισχυρος της προσφοραρς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
xliv Συρμφωνα με την παρ. 4 του αρρθρου 376 του ν.  4412/2016, μερχρι την ερκδοση της απορφασης της παρ. 6 του αρρθρου 38,

εξακολουθει ρ να ισχυρει η δημοσιρευση των προκηρυρξεων στο Τευρχος Δημοσιρων Συμβαρσεων στην ΕτΚ (πρβλ και αρρθρο
377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016).

xlv Συρμφωνα με τις περ. (31) και  (35) παρ.  1 και  την παρ. 3 αρρθρου 377 καθωρς  και  τις παρ.  11 και  12 αρρθρου 379 ν.
4412/2016, εξακολουθειρ η υποχρερωση δημοσιρευσης προκηρρυξης συρμφωνα με τις παρ. 7 και 8 αρρθρου 15 ν. 3669/2008 μερχρι
την  31/12/2017 σε δυρο ημερηρσιες εφημεριρδες και στον περιφερειακορ και τοπικορ τυρπο μερχρι 31/12/2020 (πρβλ και την
ενορτητα Δ της εγκυκλιρου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
xlvi Κατ’ αντιστοιχιρα  με τα ουσιωρδη χαρακτηριστικα ρ του ερργου συρμφωνα με το αρρθρο 11 της παρουρσας (αναφερρεται  η
κατηγοριρα ηρ οι κατηγοριρες στις οποιρες εμπιρπτει το ερργο συρμφωνα με το αρρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικορτερους
ορρους του αρρθρου 76 ν. 4412/2016).
xlvii Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρρθρου 91 ν. 4412/2016.



xlviii Τα  κριτηρρια  επιλογηρς  σχεδιαρζονται  κατα ρ τρορπο,  ωρστε  να  μην  περιοριρζεται  δυσαναρλογα  η  συμμετοχη ρ των
ενδιαφερορμενων  οικονομικωρν  φορερων  στους  διαγωνισμουρς  δημοσιρων  ερργων.  Κατα ρ το  σταρδιο  του  προσδιορισμου ρ των
κριτηριρων  καταλληλορτητας  των  υποψηφιρων,  ειρναι  αναγκαιρο  να  τηρουρνται  απο ρ τις  αναθερτουσες  αρχερς,  οι  θεμελιωρδεις
ενωσιακερς αρχερς, ιδιρως η αρχηρ της ιρσης μεταχειρρισης των συμμετεχορντων, της αποφυγηρς των διακριρσεων, της διαφαρνειας
και της αναρπτυξης του ελευρθερου ανταγωνισμουρ.
xlix Επισημαιρνεται ορτι η εν λοργω προρβλεψη για παρερκκλιση απορ τον υποχρεωτικορ αποκλεισμορ  αποτελει ρ δυνατορτητα της
αναθερτουσας αρχηρς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιρπτωση που δεν επιθυμειρ να προβλερψει τη σχετικηρ δυ -
νατορτητα, η αναθερτουσα αρχηρ διαγραρφει την  παραργραφο αυτηρ.

l Επισημαιρνεται ορτι  η εν λοργω προρβλεψη για παρερκκλιση απορ τον υποχρεωτικορ αποκλεισμορ  αποτελειρ δυνατορτητα της ανα-
θερτουσας αρχηρς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιρπτωση που δεν επιθυμειρ να προβλερψει τη σχετικηρ δυνα -
τορτητα, η αναθερτουσα αρχηρ διαγραρφει την παραργραφος  αυτηρ.

li Οι  λοργοι  της  παραγραρφου  22.Α.4.  αποτελουρν  δυνητικουρς  λοργους  αποκλεισμου ρ συρμφωνα  με  το  αρρθρο  73  παρ.  4  ν.
4412/2016. Καταρ συνερπεια, η αναθερτουσα αρχηρ δυρναται να επιλερξει ερναν, περισσορτερους, ορλους ηρ ενδεχομερνως και κανερναν
απορ τους λοργους αποκλεισμουρ συνεκτιμωρντας τα ιδιαιρτερα χαρακτηριστικαρ της υπορ αναρθεση συρμβασης (εκτιμωρμενη αξιρα
αυτηρς,  ειδικερς  περισταρσεις  κλπ),  με  σχετικη ρ προρβλεψη  στο  παρορν  σημειρο  της  διακηρρυξης.  (αναλυτικα ρ βλ.  ΚΟ  για  τη
συμπληρρωση προρτυπης διακηρρυξης δημοσιρων συμβαρσεων ερργου).
lii Σημειωρνεται ορτι ο ανωτερρω εθνικορς λοργος αποκλεισμουρ συμπληρωρνεται στο Μερρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.

liii Υπενθυμιρζεται ορτι  αναφοραρ στην παραργραφο 4, θα γιρνει μορνο στην περιρπτωση που η Αναθερτουσα Αρχηρ επιλερξει καρποιον
απορ τους δυνητικουρς λοργους αποκλεισμουρ ( 22.Α. 4 ) .
liv Για τον τρορπο συμπληρρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικαρ ΚΟ για τη συμπληρρωση προρτυπης διακηρρυξης δημοσιρων συμβαρσεων
ερργου και τη σχετικηρ Εγκυρκλιο του Υπουργειρου Υποδομωρν και Μεταφορωρν που αναμερνεται να εκδοθειρ.
lv Για τον τρορπο συμπληρρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικαρ ΚΟ για τη συμπληρρωση προρτυπης διακηρρυξης δημοσιρων συμβαρσεων
ερργου και τη σχετικηρ Εγκυρκλιο του Υπουργειρου Υποδομωρν και Μεταφορωρν που αναμερνεται να εκδοθειρ.
lvi Προαιρετικηρ επιλογηρ: Η παρ. 22.Ε τιρθεται καταρ διακριτικηρ ευχερρεια της αναθερτουσας αρχηρς και συμπληρωρνεται συρμφωνα
με το αρρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιρνεται ορτι ορλες οι απαιτηρσεις πρερπει να σχετιρζονται και να ειρναι αναρλογες με το
αντικειρμενο της συρμβασης (αρρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lvii Προαιρετικη ρ επιλογηρ. Συρμφωνα  με  το  αρρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιρπτωση  συμβαρσεων  ερργων  οι
αναθερτουσες  αρχερς  μπορουρν  να  απαιτουρν  την  εκτερλεση  ορισμερνων κριρσιμων  καθηκορντων απευθειρας  απο ρ τον  ιρδιο  τον
προσφερροντα ( προαιρετικηρ σημειρωση του ανωτερρω εδαφιρου ).
lviii Η εν λοργω προθεσμιρα αποσκοπειρ στην υποβοληρ επιρκαιρων αποδεικτικωρν μερσων . Η αναθερτουσα αρχηρ δυρναται, εαρν στις
ειδικερς διαταρξεις που διερπουν την ερκδοσηρ τους, δεν προβλερπεται χρορνος ισχυρος τους, να θερσει με τη Διακηρρυξη συγκεκριμερνο
χρονικορ διαρστημα σε σχερση με την ημερομηνιρα υποβοληρς των δικαιολογητικωρν, εντορς του οποιρου πρερπει να εκδιρδονται ( π.χ
εντορς ενορς μηνορς ).
lix Συρμφωνα με το αρρθρο 73 παρ. 2 τελευταιρο εδαρφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

lx Εφορσον  συντρερχει  περιρπτωση  λοργω  του  προυοπολογισμου ρ της  συρμβασης,  πρερπει  να  προβλερπεται  και  η  δυνατορτητα
συμμετοχηρς επιχειρηρσεων εγγεγραμμερνων στα Νομαρχιακαρ Μητρωρα (βλερπετε αρρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην
περιρπτωση αυτηρ να τιρθεται η αντιρστοιχη προρβλεψη.
lxi   Για το 22.Γ (β), οι Αναθερτουσες Αρχερς οριρζουν, καταρ περιρπτωση τα καταρλληλα αποδεικτικαρ μερσα που αναφερρονται στο
Μερρος Ι του Παραρτηρματος ΧΙΙ  (Αποδεικτικαρ μερσα για τα κριτηρρια επιλογηρς) του Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016 ( βλ.
αναλυτικορτερα Κατευθυντηρρια Οδηγιρα συμπληρρωσης προρτυπης Διακηρρυξης ερργου της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετικηρ Εγκυρκλιο του
Υπουργειρο Υποδομωρν & Μεταφορωρν  ).
lxii Συμπληρωρνονται  τα  απαιτουρμενα  δικαιολογητικα ρ κατα ρ την  κριρση  της  αναθερτουσας  αρχηρς  σε  συναρρτηση  με  τη
δημοπρατουρμενη  συρμβαση  ερργου  (πρβλ  Μερρος  Ι  Παραρτηρματος  XII του  Προσαρτηρματος  Α  του  ν.  4412/2016 -  βλ.
αναλυτικορτερα  ΚΟ  για  τη  συμπληρρωση  προρτυπης  διακηρρυξης  δημοσιρων  συμβαρσεων  ερργου  και  σχετικη ρ Εγκυρκλιο  του
Υπουργειρο Υποδομωρν & Μεταφορωρν που αναμερνεται να εκδοθειρ ).
lxiii Για το 22.Δ (β), οι Αναθερτουσες Αρχερς οριρζουν καταρ περιρπτωση τα καταρλληλα αποδεικτικαρ μερσα που αναφερρονται στο
Μερρος ΙΙ του Παραρτηρματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικαρ μερσα για τα κριτηρρια επιλογηρς) του Προσαρτηρματος Α του ν. 4412/2016 (βλ.
αναλυτικορτερα βλ. ΚΟ για τη συμπληρρωση προρτυπης διακηρρυξης δημοσιρων συμβαρσεων ερργου και σχετικη ρ Εγκυρκλιο του
Υπουργειρο Υποδομωρν & Μεταφορωρν που αναμερνεται να εκδοθειρ).
lxivΣυμπληρωρνονται  τα  καταρλληλα  αποδεικτικα ρ μερσα κατα ρ την  κριρση  της  αναθερτουσας  αρχηρς  σε  συναρρτηση  με  τη
δημοπρατουρμενη  συρμβαση  ερργου  (πρβλ  Μερρος  ΙI Παραρτηρματος  XII του  Προσαρτηρματος  Α  του  ν.  4412/2016 -  βλ.
αναλυτικορτερα  ΚΟ  για  τη  συμπληρρωση  προρτυπης  διακηρρυξης  δημοσιρων  συμβαρσεων  ερργου  και  σχετικη ρ Εγκυρκλιο  του
Υπουργειρο Υποδομωρν & Μεταφορωρν που αναμερνεται να εκδοθειρ).
lxv Εφορσον ερχει αναφερθει ρ σχετικηρ απαιρτηση στο αρρθρο 22.Ε συμπληρωρνεται αναλοργως συρμφωνα με το αρρθρο 82  του ν.
4412/2016.
lxvi Συρμφωνα με τη διαρταξη του αρρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται  από την υπηρεσία τήρησης του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων



εργοληπτών»  [...] και  απαλλάσσει  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  από  την  υποχρέωση  να  καταθέτουν  τα  επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαιρνεται ορτι, συρμφωνα με το αρρθρο 22 ( Τροποποιηρσεις του Ν. 4412/2016 ) περ.
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176 .
lxvii Η σχετικηρ Υπουργικηρ απορφαση για την  Ενημερορτητα Πτυχιρου, αναμερνεται να επικαιροποιηθειρ .
lxviii Στην περιρπτωση ορμως που η Ενημερορτητα Πτυχιρου δεν καλυρπτει τις εισφορερς επικουρικηρς ασφαρλισης, τα σχετικαρ
δικαιολογητικαρ υποβαρλλονται ξεχωρισταρ.
lxix Μορνο στην περιρπτωση που ερχει επιλεγειρ απορ την αναθερτουσα αρχηρ ως λοργος αποκλεισμουρ.
lxx Οι αναθερτουσες αρχερς μπορουρν να προβλερπουν στα εργγραφα της συρμβασης ορτι, κατορπιν αιτηρματος του υπεργολαρβου και
εφορσον η φυρση της συρμβασης το επιτρερπει, η αναθερτουσα αρχηρ καταβαρλλει απευθειρας στον υπεργολαρβο την αμοιβηρ του για
την εκτερλεση προμηρθειας, υπηρεσιρας ηρ ερργου, δυναρμει συρμβασης υπεργολαβιρας με τον αναρδοχο. Στην περιρπτωση αυτηρ, στα
εργγραφα της συρμβασης καθοριρζονται τα ειδικορτερα μερτρα ηρ οι μηχανισμοιρ που επιτρερπουν στον κυρριο αναρδοχο να εγειρρει
αντιρρηρσεις ως προς αδικαιολοργητες πληρωμερς, καθωρς και οι ρυθμιρσεις που αφορουρν αυτορν τον τρορπο πληρωμηρς. Στην
περιρπτωση αυτηρ δεν αιρρεται η ευθυρνη του κυρριου αναδορχου. Συμπληρωρνεται αναλοργως. 
lxxi Εφορσον στη Διακηρρυξη τιρθενται  επιπλερον ορροι  τεχνικηρς  ικανορτητας,  αναφερρεται  η  σχετικη ρ απορφαση του Υπουργουρ
Υποδομωρν και Μεταφορωρν, ορπως απαιτειρται απορ το αρρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ηρ η αντιρστοιχη απορφαση του αρρθρου
53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [45233222-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC006051874]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 95/15

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

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

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

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

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

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

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

[……]
[……]

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

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

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

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

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

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

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

[]Ναι []Όχι

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv

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

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

Α: Καταλληλότητα

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

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

[…]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxv που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  yxxxvi -και  η  αντίστοιχη

15



διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

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

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:[……][…]νόμισμα
α1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxvii; του:
α2)  Ο  οικονομικός  φορέας  που  είναι
εγγεγραμμένος  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  να  μην  έχει
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων
ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

[……..........]

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

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

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

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

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

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

[……..........................]

[……]

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

[……]

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

[....……]

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

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

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

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

[……]

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

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

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

[……]

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

[....……]

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

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxliv

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

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

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις
οποίες  έχω  υποβάλλει  στ.......  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς  της κατασκευής του
έργου: Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού,
μετά την πλημμύρα της 22-10-2015, με Α.Μ. 95/15.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

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

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

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

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

ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

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

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxviΆρθρο 73 παρ. 5.

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



xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxixΠρβλ άρθρο 48.

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

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

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

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

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

xxxvΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

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

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

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

xliiiΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις
στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Αγ.Αναργύρων - Καματερού, μετά την 
πλημμύρα της 22-10-2015
(Α.Μ. 95/2015)

Λ.Δημοκρατίας 61
13561 Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.2132023613–617–618–625
fax  2132023626
Ιστοσελίδα www  .  agan  .  gov  .  gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Περιφέρεια Αττικής 
(ΚΑΕ 9781.03.021 του Π/Υ της Περιφέρειας 
Αττικής)
(Κ.Α. 64.7333.0002 του Π/Υ του Δήμου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.340.813,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
email: meletes@agankam.gov.gr

ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις
στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
Αγ.Αναργύρων - Καματερού, μετά την 
πλημμύρα της 22-10-2015
(Α.Μ. 95/2015)

Λ.Δημοκρατίας 61
13561 Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.2132023613–617–618–625
fax  2132023626
Ιστοσελίδα www  .  agan  .  gov  .  gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Περιφέρεια Αττικής 
(ΚΑΕ 9781.03.021 του Π/Υ της Περιφέρειας 
Αττικής)
(Κ.Α. 64.7333.0002 του Π/Υ του Δήμου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.340.813,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

με έδρα τ……………………………………οδός …………………………………………αριθμ……

Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………..…….……..………….Fax…………………………….……

Προς:

Το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

…………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης 
και για κάθε ομάδα αυτού.

---------------------------
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 
Ομάδα Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

1
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

4
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αγιοι Ανάργυροι, ……./……../...........

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 (Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας μετά
την έκπτωση σε

ευρώ

1
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 66.255,30

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 16.773,00

3

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 535.069,53

4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 163.326,10

Άθροισμα δαπανών εργασιών
κατά τη μελέτη Σσ= 781.423,93

Κατά τη
προσφορά

Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 140.656,31 18% Χ Σπ=

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη
μελέτη ΣΣ=

922.080,24
Κατά τη

προσφορά
ΣΔΕ=

                                      ΣΣ-ΣΔΕ           922.080,24 - ......................
Μέση έκπτωση Εμ=-------------------- = -------------------------------------------------------   =                 %
                                          ΣΣ                              922.080,24
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Από μεταφορά

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ=

922.080,24

138.312,04 15% Χ ΣΔΕ=

Σύνολο Σ1 1.060.392,28 Π1=

Πρόβλεψη απολογιστικών ΣΑ
20.000,00

Εφαρμόζεται 
έκπτωση επί του 
Γ.Ε. & Ο.Ε.
(1-0.18/1.18*Εμ)* ΣΑ

Σύνολο Σ2 1.080.392,28 Π2=

Αναθεώρηση Αν 908,53 (1-Εμ)* Αν= -
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά

τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ3= 1.081.300,81
Κατά τη

προσφορά
Π3=

…………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 

Εγκρίθηκε με την αριθμ. 45/2017  απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 717ΓΩ62-ΙΛΒ)

  Α/Α εντύπου: ……………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………….………………………...
  

Ημερομηνία χορήγησης:  ……………………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις
 στο  οδικό δίκτυο του Δήμου 
Αγ. Αναργύρων - Καματερού 

μετά την πλημμύρα της 22-10-15 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ  :   95/15
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 1.340.813,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

      Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ανακατασκευή  οδών του Δήμου, οι οποίες 
λόγω των φθορών που υπέστησαν από τις τελευταίες πλημμύρες έχουν καταστεί 
δυσλειτουργικές, στην κατασκευή τοιχείων τα οποία κατέρρευσαν ή απαιτούνται για λόγους 
αντιστήριξης πρανών,καθώς και σε παρεμβάσεις βελτίωσης που αποσκοπούν στην άμβλυνση 
των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι σκυροδετημένοι δρόμοι που αφορούν  την συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται στο 
πίνακα που ακολουθεί.

ΟΔΟΣ Α
Π

Ο

ΕΩ
Σ

ΚΑΡΥΣΤ ΟΥ ΑΙΟΛΟΥ Τ ΕΡΜΑ ΚΑΡΥΣΤ ΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤ ΟΥΣ

ΜΥΚΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Τ ΕΡΜΑ ΜΑΒΙΛΗ

Ι. ΜΕΤ ΑΞΑ (ΣΚΑΛΑ) ΑΝΩΤ ΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΚΟΣ 50Μ

Ι. ΜΕΤ ΑΞΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 50Μ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΤ ΕΡΟΥ

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤ ΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤ ΗΣ

ΑΒΕΡΩΦ ΓΛΗΝΟΥ ΡΟΪΔΗ

ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΚΑΜΑΤ ΕΡΟΥ ΧΑΡ. Τ ΡΙΚΟΥΠΗ

ΑΘΩΝΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΑΒΙΛΗ

ΠΑΡ.ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

ΑΙΜ.ΔΑΦΝΗΣ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΖΕΡΒΑ ΩΡΩΠΟΥ

ΦΑΙΑΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ Τ Ο ΜΗΚΟΣ

ΣΥΝΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ

ΚΛΕΟΠΑΤ ΡΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΚΛΕΟΠΑΤ ΡΑΣ(Κ.Π. 1085) ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ 66Μ

ΣΑΡΑΝΤ ΑΠΟΡΟΥ (Ο.Τ 26-Ο.Τ 24) ΑΡΡΙΑΝΟΥ Λ.ΚΑΜΑΤ ΕΡΟΥ

ΣΑΡΑΝΤ ΑΠΟΡΟΥ (Ο.Τ 42-Ο.Τ 43) Λ.ΚΑΜΑΤ ΕΡΟΥ ΜΗΚΟΣ 51Μ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΟΞΗΣ ΜΗΚΟΣ 50Μ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΟΞΗΣ ΜΗΚΟΣ 42Μ

ΒΥΖΑΝΤ ΙΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΒΑΛΕΣΤ ΝΟΥ&PARKING

ΨΑΡΩΝ ΔΟΞΗΣ ΜΗΚΟΣ 50Μ

ΠΕΛΛΗΣ ΠΑΤ ΜΟΥ(ΡΕΜΑ) Λ.ΦΥΛΗΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ ΑΙΜ. ΔΑΦΝΗΣ

(ΚΑΥΚΑΣΟΥ) 
ΣΥΝΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(ΑΥΣΙΜΑΧΟΥ)



Για  την  αποκατάσταση  των  βλαβών   των  δύσκαμπτων  οδοστρωμάτων  θα  γίνει 
αντικατάσταση της  επίστρωσης του σκυροδέματος, των συγκεκριμένων οδών. Μετά 
την καθαίρεση των  κατεστραμμένων τμημάτων και τη μεταφορά και απομάκρυνση 
των προϊόντων της εκσκαφής, ακολουθεί η διαδικασία διάστρωσης με  σκυρόδεμα.

Στους νέους δρόμους θα προηγηθεί διάστρωση  βάσης  πάχους 10 εκ

Οι δρόµοι θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C16/20. H πλάκα του σκυροδέµατος 
πάχους 12 εκ θα εδρασθεί στη βάση πάχους 10 εκ. O οπλισµός της θα είναι δοµικό 
πλέγµα  T131. Το πολύ κάθε 10 µέτρα θα κατασκευαστούν αρµοί διαστολής πλάτους 
2 εκ. και βάθους 12 εκ. Στη συνέχεια οι αρµοί θα σφραγιστούν µε ασφαλτοµαστίχη.

Στα άκρα των οδών θα κατασκευαστεί  εγκάρσια ενισχυμένη ζώνη 060*0,30, προς 
αποφυγή φαινομένων ερπυσμού και παραμορφώσεων.

Η  ανάγκη  παρέμβασης  στις  ασφαλτοστρωμένους  οδούς  κρίνεται  επιτακτική,  λόγω 
ρηγματώσεων και αποκολλήσεων τμημάτων των οδών συνεπεία της πλημμύρας,καθώς 
επίσης της αδυναμίας απορροής των ομβρίων υδάτων σε τμήματα οδών με λανθασμένη 
κλίση.
 Οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι που αφορούν  στην συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται 
στο πίνακα που ακολουθεί.

 
    Οι εργασίες συνίστανται στην εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών που πρέπει να 
γίνουν με απόλυτη ακρίβεια ως προς τα υψόμετρα ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  απορροή ομβρίων 
 Θα ακολουθήσει ισοπέδωση της σκάφης  και η κατασκευή από σκυρόδεμα των 
ρείθρων εγκιβωτισμού σε διαστάσεις 0.25 χ 0.25 . Αφού επαναληφθεί η ισοπέδωση και 
καθαρισμός της σκάφης θα γίνει η κατασκευή της βάσης από θραυστό υλικό (3Α) σε 
πάχος 10 εκ. 
Η συμπίεση του υλικού θα γίνει με μεγάλη προσοχή αφού με την εργασία αυτή θα 
εξασφαλισθούν οι κατά μήκος και πλάτος κλίσεις της οδού και το τελικό πάχος του 
ασφαλτικού τάπητα που καθορίζεται σε 5 εκατοστά.
 Μετά την κατασκευή της βάσης θα ακολουθήσει η ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος η 
τελική ασφαλτική επίστρωση για την οποία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή  ώστε να 
εξασφαλισθεί η ομαλή και χωρίς ρωγμές επιφάνεια του οδοστρώματος.
Οι δρόμοι μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδονται καθαροί και απαλλαγμένοι από 
τυχόν προϊόντα εκσκαφών ή καθαιρέσεων και πλήρως αποκαταστημένοι στα σημεία που 
πιθανώς προκλήθηκαν κάποιες ζημιές από τις παραπάνω παρεμβάσεις.  

ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Αργυροκάστρου Παραμυθιάς
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Αττάλου τερμα
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ Βούρβαχη Χαρ. Τρικούπη
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Λ. Δημοκρατίας Κων/πόλεως
Σ.ΤΡΙΚΟΎΠΗ Σπ. Λούη Παπαρηγοπούλου 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Σπ. Λούη Παπαρηγοπούλου 



Τα πεζοδρόμια που αφορούν στην συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται στο πίνακα που 
ακολουθεί.

Οι  εργασίες  συνίστανται  στην  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών,  θα 
ακολουθήσει ισοπέδωση της σκάφης και η τοποθέτηση των προχύτων κρασπέδων από 
σκυρόδεμα,  όπου  δεν  υπάρχουν  ,  που  θα  στερεωθούν  και  θα  αρμολογηθούν  με 
σκυρόδεμα.
Αφού επαναληφθεί η ισοπέδωση και καθαρισμός της σκάφης θα γίνει η επίχωση με 
θραυστό υλικό 3Α και  η κατασκευή της βάσης με άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ. 
Μετά την κατασκευή της βάσης θα ακολουθήσει η πλακόστρωση  των πεζοδρομίων με 
τοποθέτηση πλακών και αρμολόγησης τους
 Σε  όλα  τα  υπό  κατασκευή  πεζοδρόμια  θα  γίνει  η  τοποθέτηση  πλακών  τύπου 
΅καρεδάκι΅χρώματος  ανοικτό  γκρί  και  οδεύσεις  τυφλών  σε  απόσταση  τουλάχιστον 
0,50μ  από  τη  ρυμοτομική..Ειδικότερα  δε  οι  διασταυρώσεις  θα  διαμορφωθούν  για 
πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες .

 Τέλος η Τεχνική Περιγραφή αφορά  και στην κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην
      Δ. Κ Καματερού.

Συγκεκριμένα  στην  οδό  Δαιδάλου  στο  Ο.Τ.  254  (όριο  του  Δήμου) παρουσιάζεται 
κατάπτωση χωμάτινων όγκων από την επικλινή  υπερκείμενη δασική έκταση, κατά την 
απορροή των ομβρίων υδάτων,  προκαλώντας καταστροφές στις όμορες κατοικίες και 
αδύνατη την πρόσβαση.
 Στην οδό Β. Γεωργίου Ο.Τ 37  προκλήθηκε κατάρρευση τμήματος τοίχου από την 
γωνία της οδού Καματερού και για μήκος 15,00 μέτρα, με παράλληλη κατάρρευση  του 
πεζοδρομίου στο ανάντι τμήμα ύψους 3,00 μέτρων, επί της οδού Β. Γεωργίου 
Η συγκεκριμένη κατασκευή συνίστανται   σε τμηματική εκσκαφή και σκυροδέτηση 
τμημάτων τοιχίου, με ταυτόχρονη κατάλληλη αντιστήριξη των πρανών .
Αρχικά θα  γίνει   κατασκευή  των ξυλοτύπων τέτοιας  αντοχής  ώστε  να  μπορούν να 
παραλάβουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία (ακόμη και καταιγίδας), 
χωρίς καμιά παραμόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.
Συγχρόνως θα  τοποθετηθεί χαλύβδινος οπλισμού κατηγορίας Β500c, και θα γίνει άμεση 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25. 

ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Αργυροκάστρου Παραμυθιάς
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Αττάλου τερμα
ΠΑΠΑΓΟΥ Σκουφά Ο.Τ4 ΓρΛαμπράκηΟΤ6α
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ Βούρβαχη Χαρ. Τρικούπη
Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. Καματερού 15Μ
Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύμης Γούναρη
Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λογοθέτη Γούναρη 

Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  Φλωρίνης  Θάσου
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Λ. Δημοκρατίας Κων/πόλεως
Σ.ΤΡΙΚΟΎΠΗ Σπ. Λούη Παπαρηγοπούλου 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Σπ. Λούη Παπαρηγοπούλου 



Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.340.813,00€ συμπεριλαμβανομένου 
      του φ.π.α. 24% .

Άγιοι Ανάργυροι   01 Ιουλίου 2016

H  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ
πολιτικός μηχανικός 
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ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�Ƞ�țĮșȠȡȚıȝȩȢ�ĲȚȝȫȞ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ȑȞĲİȤȞȘ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȉİȪȤȘ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ǻȚĮțȒȡȣȟȘ�

���ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȠȞȐįİȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ʌĮȡĮțȐĲȦ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�İțĲİȜİıĲȠȪȞ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩıİȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȉİȪȤȘ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
ȀĮȝȚȐ�ĮȟȓȦıȘ�Ȓ�ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�șİȝİȜȚȦșİȓ��ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�İȓįȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲȚȢ
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ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȚįȚțȠĲȒĲȦȞ��ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȖȡĮĳİȓȦȞ��ȠįȘȖȫȞ�țĮȚ�ȤİȚȡȚıĲȫȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲİȤȞȚĲȫȞ
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ĮȜȜȠȪ�
����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��įȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ��İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ
ĲȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȣțȠȜȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
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ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȅȡȠȣȢ�
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ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȩȡȠȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�țĮȚ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�
�Į��ǵĲĮȞ�Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ�ȑȤİȚ�ȖȓȞİȚ�ıİ�ȤȫȡȠ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ�Įʌȩ�ĲȠ�ǻȘȝȩıȚȠ
�ȕ��ǵĲĮȞ�ȠȚ�ȝȠȞȐįİȢ�ȑȤȠȣȞ�ĮȞİȖİȡșİȓ�ȝİȞ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�İȟĮıĳĮȜȓıİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ĮȜȜȐ�ȑȤİȚ�įȠșİȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ȐįİȚĮ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
����ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ�ȖȚĮ�ĲȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ĲȚȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ�ȝȑıĮ��ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ
ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȜȠȚʌȑȢ�ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ�țĮȜȪȥİȚȢ�ȩʌȦȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ǼȚįȚțȒ�ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
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ȤȐȡĮȟȘ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�ȠȡȚıĲȚțȒȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ıĲȠ�ĮțȡȚȕȑȢ�ĮȞȐȖȜȣĳȠ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�Ȓ�ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȤİįȓȦȞ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ�țĮȚ�İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�İȝʌȠįȓȦȞ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ
İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�İțʌȩȞȘıȘȢ�ȝİȜİĲȫȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��Ȝ�Ȥ��ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�șİȝȑȜȚĮ��ȣȥȘȜȩȢ�ȠȡȚȗȠȞĲĮȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
ȣįȐĲȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ�>ȅȀȍ@���țĮșȫȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȠȣ�ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ȆȠȚȩĲȘĲȠȢ�ĲȠȣ
ǲȡȖȠȣ��ȆȆǼ���ĲȠȣ�ȈȤİįȓȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ��ĲȠȣ�ĭĮțȑȜȠȣ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȈǹȊ�ĭǹȊ��
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�İʌĮȜȒșİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȒȥȘȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲ¶�ĮȞĲȚʌĮȡȐıĲĮıȘ�ȝİ�İʌȡȩıȦʌȠ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�
ʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�
�����Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ıȪȞĲĮȟȘȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȩĲĮȞ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘ
ȝİȜȑĲȘ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȞȘȝȑȡȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȦȞ�İȞĲȠʌȚȗȠȝȑȞȦȞ�ȝİ�İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ�ĲȠȝȑȢ�Ȓ
țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�įȚțĲȪȦȞ�ȅ�Ȁ�ȍ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ĮȞĲȜȒıİȦȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲİȤȞȚțȫȞ�İȞĲȩȢ�țȠȓĲȘȢ�ʌȠĲĮȝȫȞ�Ȓ�ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȠȣ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ�ʌȡȠȢ�ĳȣıȚțȩ�Ȓ�ĲİȤȞȘĲȩ�ĮʌȠįȑțĲȘ�ȣįȐĲȦȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�įȚİȣșİĲȒıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȚ�ʌȘȖĮȓȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȫıĲİ�ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲȩıȠ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ�ȩıȠ�țĮȚ�ĲĮ�ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ȑȡȖĮ�țĮȚ�ĲȠ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮĲȒȡȘıȘȢ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡȓȠįȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣ�Įʌȩ�ȟȑȞĮ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ���țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩįȠıȘ�
ȝİĲȐ�ĲȠ�ĲȑȜȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�țĮșĮȡȠȪ�țĮȚ�İȜİȪșİȡȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�țĮȚ�ȩʌȦȢ
ıĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�
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ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�țĮȚ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲĮ�įȚȐĳȠȡĮ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��țĮȚ
ȖİȞȚțȐ�țȐșİ�ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ʌȠȣ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșİȓ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȐįȚȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ��ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ț�Ȝ�ʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ
ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
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ǲȡȖȠȣ�
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ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ʌ�Ȥ��ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȝİȖȐȜȘȢ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȘ
ĲȒȡȘıȘ�ĲȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ��ĲȦȞ�ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ĲȦȞ�ȚıȤȣȠȣıȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ıİ�ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȐșİıȘȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȣțȠȜȚȫȞ�ıĲȘȞ�ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ�ȊʌȘȡİıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ȩıĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�����Ǽĳ¶�ȩıȠȞ�įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ��ȅȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ
ȠįȠȪȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮıĳĮȜȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȣȜȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȝȓıșȦıȘ�Ȓ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ�įȚȑȜİȣıȘȢ�Įʌȩ�ȚįȚȦĲȚțȒ�ȑțĲĮıȘ��țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȠįȫȞ�Ȓ�ȕİȜĲȓȦıȘ�ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��ıȒȝĮȞıȘ��ıȣȞĲȒȡȘıȘ��
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ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ�Ȓ�İʌȑțĲĮıȘ�Ȓ�ȕİȜĲȓȦıȘ�ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��țĮȚ�Ș�ĲİȜȚțȒ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
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ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�įȚțĲȪȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȐȡįİȣıȘȢ��ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��ĲȐĳȡȠȚ��įȚȫȡȣȖİȢ�
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����ĲĮ�įȓțĲȣĮ�İȓȞĮȚ�ıȤİĲȚțȐ�ĮȞİʌĮȡțȒ�țĮȚ�İȣĮȓıșȘĲĮ�ıİ�įȣıȝİȞȒ�ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ�
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ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ���ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������Ȓ�İȓțȠıȚ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������ĲȠȣ
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İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĮȣĲȑȢ�İȓȞĮȚ�įȣȞĮĲȩȞ�ȞĮ�ĮȞĮȤșȠȪȞ�ıİ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȝİ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȦȞ�ȝİȖİșȫȞ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ĮțȩȜȠȣșȠ�ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ�
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������

ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȐȠʌȜȠ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ʌȐȤȠȣȢ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ĲĮ
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ĲȠȝȒȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ�

Ǽȃǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

����ȂȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�ĲȪʌȠȣ�)/(;&(//�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ

īȚĮ�ʌȐȤȠȢ�'1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ʌȜȐțĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
����PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ʌȜȐțĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ���
PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�

' 1 � � � � �

�����������ȩʌȠȣ�'1��ȉȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıİ�PP�

����ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲĮȚȞȓİȢ�ĲȪʌȠȣ�+<'52)2,/�39&

īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�Ǻ1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
�����PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�ȝȒțȠȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP�
ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�

Ǻ 1 � � � � � �

������������ȩʌȠȣ�Ǻȃ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�PP

ȆĮȡİȝĳİȡȒȢ�ʌȡĮțĲȚțȒ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�țĮȚ�ıİ�ȐȜȜİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ����

�

� ǹʌȠȟȘȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
ȝȡ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ������ǹ������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ȤȡȒıȘ��ʌȡȠȦșȘĲȒ�ȖĮȚȫȞ�
ĳȠȡĲȦĲȒ�Ȓ�İțıțĮĳȑĮ��ȝİ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȢ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ�Ȓ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĮʌȩșİıȘ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȞİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��İȞȫ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�Ș
ĮȞĮțȪțȜȦıȒ�ĲȠȣȢ�

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

ǻǼȀǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ��

�

� īİȞȚțȑȢ�ǼțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ������ǹ������

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��İįĮĳȫȞ�ȖĮȚȦįȫȞ�țĮȚ
ȘȝȚȕȡĮȤȦįȫȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ıȣıĲȐıİȦȢ��ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ȕȐșȠȣȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�țĮȚ�țȜȓıİȦȢ
ʌȡĮȞȫȞ��ıİ�ȞȑȠ�ȑȡȖȠ�Ȓ�ȖȚĮ�İʌȑțĲĮıȘ�Ȓ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�Ȓ�įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�șȑıȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠțĮȜİȓ��țȠȞĲȐ�Ȓ�ȝĮțȡȚȐ�
ȤĮȝȘȜȐ�Ȓ�ȣȥȘȜȐ�ıȤİĲȚțȐ�ȝİ�ĲȠ�ȣʌȐȡȤȠȞ�ȑȡȖȠ���ȖȚĮ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıțȠʌȩ�țĮȚ�ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�İțıțĮʌĲȚțȩ�ȝȑıȠ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�ȝİ�ʌĮȡȠȣıȓĮ�ȞİȡȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
������������

Ȃİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȣĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ��İʌȓıȘȢ�ȠȚ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�İįȐĳȘ�ĮȞȐȜȠȖȘȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ�

��ĮȞȠȚȤĲȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ȝİĲȐ�ĲȘȢ
ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣȢ�

��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȖțȪȡȦıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�

��ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ��ȩĲĮȞ�ĮȣĲȑȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�

��ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ȠȤİĲȫȞ�ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������P�

��ĲİȤȞȚțȫȞ�&XW�DQG�&RYHU�ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�țĮȚ�ȝȩȞȚȝȘȢ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ�ĲȦȞ
ʌȡĮȞȫȞ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�İĳȩıȠȞ�įİȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȣĲȠȪ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ıĲȠȝȓȦȞ�ıȘȡȐȖȖȦȞ�țĮȚ�&XW�DQG�&RYHU

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��Ș�İțıțĮĳȒ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ
țĮȚ�ȣʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ıȣȞșȒțİȢ�

��Ș�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ��ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ
ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�țĮȚ�Ƞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ��ĳȪȜĮȟȘ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ�ȝȑıȠ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ıĲȠ
ȑȡȖȠ��ʌ�Ȥ��țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��Ȓ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ĲȦȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�Ȓ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ıİ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�ĲİȜȚțȑȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�șȑıİȚȢ

��Ș�İȞĮʌȩșİıȘ�ıİ�ĲİȜȚțȑȢ�Ȓ�İȞįȚȐȝİıİȢ�șȑıİȚȢ��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȦıȘ�Įʌȩ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĲȦȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮʌȠșȑıİȦȞ�țĮȚ�Ș�İțĳȩȡĲȦıȘ�ıİ�ĲİȜȚțȑȢ�șȑıİȚȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ĮʌȩșİıȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ

��Ș�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�İțıțĮĳȒ�ȩʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮȣĲȒ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș
İțșȐȝȞȦıȘ�țȠʌȒ��İțȡȓȗȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�įȑȞįȡȦȞ��ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�țȠȡȝȠȪ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ

��Ș�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ıȪȖȤȡȠȞȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ��ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ�ȝȑĲȦʌĮ�țĮȚ�ȩȖțȠȚ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ�

��Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�ĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȘ��ıĲȡȫıȘ�ȑįȡĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�
ȝȑȤȡȚ�ĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ�ʌȠȣ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�ıĲȠȞ�țĮșȠȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�ĭȑȡȠȣıĮȢ�ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ǲįȡĮıȘȢ��ĭ�ǿ�Ǽ���ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ıİ�ȕĮșȝȩ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�ʌȠȣ�ȞĮ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ�ıİ�ȟȘȡȐ�ĳĮȚȞȩȝİȞȘ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�ȓıȘ�țĮĲ
�İȜȐȤȚıĲȠ�ȝİ�ĲȠ�����ĲȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�ʌȠȣ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�įȠțȚȝȒ�3URFWRU
�3URFWRU�0RGLILHG�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1����������

��ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȠȣ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

��Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��ĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�İțĲȩȢ�ĲȠȣ�ıȫȝĮĲȠȢ
ĲȘȢ�ȠįȠȪ��ʌȠȣ�ȠȚ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȠȣȢ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȣĲȩ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ
ĮʌĮȓĲȘıȘ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�Ș�ĲȚȝȒ�İȓȞĮȚ�ȖİȞȚțȒȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ
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İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȝȚĮ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ĳȐıİȚȢ�ʌȠȣ�ȣʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ȐȜȜȠȣȢ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�

Ǿ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ��įĮʌȑįȦȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ�țĮȚ�ıĲİȡİȫȞ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ
İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�ĲȠȣȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ʌȠȣ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ
ȩȖțȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�țĮȚ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲĮ�ȩȡȚĮ�İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ�
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ�ȩĲȚ�ȠȣįİȝȓĮ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�İʌȓ�ʌȜȑȠȞ
ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�İțıțĮĳȑȢ�İțĲȩȢ�İȐȞ�ȑȤİȚ�įȠșİȓ�İȚįȚțȒ�İȞĲȠȜȒ�Įʌȩ
ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ����

�

� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȕȡĮȤȫįİȢ��ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ������ǹ������

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ��ȕȡĮȤȦįȫȞ�İįĮĳȫȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȖȡĮȞȚĲȚțȫȞ�țĮȚ�țȡȠțĮȜȠʌĮȖȫȞ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ȕȐșȠȣȢ��ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�țȜȓıİȦȢ�ʌȡĮȞȫȞ��ıİ�ȞȑȠ�ȑȡȖȠ�Ȓ�ȖȚĮ�İʌȑțĲĮıȘ�Ȓ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ��ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�șȑıȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�įȣıȤİȡİȚȫȞ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ��ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�İțıțĮʌĲȚțȩ�ȝȑıȠ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�țĮȞȠȞȚțȒ�Ȓ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ
ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�ȑȖțȡȚıȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ȝİ�İȣșȪȞȘ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȚıȤȣȩȞĲȦȞ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ�ȤȡȒıȘȢ�İțȡȘțĲȚțȫȞ
ȜȩȖȦ�ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ�ȝİ�țĲȓıȝĮĲĮ��ʌȣȜȫȞİȢ��țĮȚ�ȣʌȠıĲĮșȝȠȪȢ�ĲȘȢ�ǻǼǾ��İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȅ�Ȁ�ȍ���ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�țȜʌ���ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

Ȃİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȣĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ȠȚ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�ȕȡĮȤȫįİȚȢ�İțıțĮĳȑȢ�

��ĮȞȠȚȤĲȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������P��ȝİ�ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣȢ�

��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȖțȪȡȦıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ

��ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ��ȩĲĮȞ�ĮȣĲȑȢ�įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ

��ĲİȤȞȚțȫȞ�&XW�	�&RYHU

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ȩȡȣȟȘ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ�Ȓ�țĮȚ�ȣʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ıȣȞșȒțİȢ�

��Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�țĮȚ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ��ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ
țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�țĮȚ�Ƞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ

��Ș�įȚȐȞȠȚȟȘ�įȚĮĲȡȘȝȐĲȦȞ�ȖȩȝȦıȘȢ�

��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ʌȣȡȠįȩĲȘıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�ȝİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ȖȚĮ�ĮıĳĮȜȒ�ȑțȡȘȟȘ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȣȜȚțȐ��İțȡȘțĲȚțȑȢ
ȪȜİȢ��șȡȣĮȜȓįİȢ��ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ��İʌȚȕȡĮįȣȞĲȑȢ�ț�Ȝ�ʌ��

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ��ĳȪȜĮȟȘ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ�ȝȑıȠ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ʌ�Ȥ�
țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��Ȓ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ıİ�İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�ĲİȜȚțȑȢ�

��Ș�İȞĮʌȩșİıȘ�ıİ�ĲİȜȚțȑȢ�Ȓ�İȞįȚȐȝİıİȢ�șȑıİȚȢ��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȦıȘ�Įʌȩ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮʌȠșȑıİȦȞ�țĮȚ�Ș�İțĳȩȡĲȦıȘ�ıİ�ĲİȜȚțȑȢ�șȑıİȚȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĮʌȠșȑıİȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ

��Ș�țĮșĮȓȡİıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌȠȣ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�ȗȫȞȘȢ�ĲȦȞ
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ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ

��Ș�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�İțıțĮĳȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İțșȐȝȞȦıȘ�
țȠʌȒ��İțȡȓȗȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�įȑȞįȡȦȞ��ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ

��Ș�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȘ�ıȪȖȤȡȠȞȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ��ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ�ȝȑĲȦʌĮ�țĮȚ�ȩȖțȠȚ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ�

��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��Ș�ĮʌȠțȩȝȚıȘ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȠȣ�ĮʌȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

��Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�İțĲȩȢ�ĲȠȣ�ıȫȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ
ȠįȠȪ��ʌȠȣ�ȠȚ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȠȣȢ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ĮȣĲȩ��ȩĲĮȞ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ
ĮʌĮȓĲȘıȘ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ĮțȩȝȘ�ȩĲȚ�Ș�ĲȚȝȒ�İȓȞĮȚ�ȖİȞȚțȒȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ȝȚĮ�ĳȐıȘ�Ȓ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ��ʌȠȣ�ȣʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ȐȜȜȠȣȢ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�

ȋȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�ȣʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠȨʌȩșİıȘ�ȩĲȚ�ȑȤȠȣȞ�ȜȘĳșİȓ�ȠȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȖțȡȓıİȚȢ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�țĮȚ�įİȞ�ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲĮ�ȩȡȚĮ�İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ��ǵʌȦȢ
țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȖĮȚȫȞ�ȘȝȚȕȡȐȤȠȣ��ȠȣįİȝȓĮ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�İʌȓ�ʌȜȑȠȞ�İțıțĮĳȑȢ�İțĲȩȢ�İȐȞ�ȑȤİȚ�įȠșİȓ�İȚįȚțȒ
İȞĲȠȜȒ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�

�īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȕȡĮȤȫįİȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�
ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ǹ����

�

� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȐĳȡȠȣ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ���ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȐĳȡȠȣ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�țĮȚ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
Įʌȩ�ĲȚȢ�ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ��Ȓ�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��țĮȚ�ȖȚĮ�ĲĮ�ĲȝȒȝĮĲȐ
ĲȘȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ�Ȓ�ȓıȠȣ�ĲȦȞ������P��ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�Ȓ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮșĮȓȡİıȘȢ�ıȣȡȝĮĲȠțȚȕȦĲȓȦȞ��ȝĮȞįȡȩĲȠȚȤȦȞ�țȜʌ��ʌȠȣ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�İȞĲȩȢ
ĲȠȣ�İȪȡȠȣȢ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�İțıțĮĳȒ�ȝİ�ȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�

��Ș�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ��Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��İȓĲİ�ȖȚĮ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȩșİıȘ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ�țȡȚșȠȪȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�Ȓ�ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�ĲȣȤȩȞ�İȞĮʌȩșİıȘȢ�Ȓ
ĲȦȞ�İȞįȚĮȝȑıȦȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�

��Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�țĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȦȞ�ȠȡȓȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ĲȦȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�
ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ����

�

� ǼʌȚȤȫȝĮĲĮ��Įʌȩ�țȠțțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ������

.ĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȝİĲĮȟȪ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ��ıĲȡȫıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�
țĮȚ�ĲȘȢ�ıĲȐșȝȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜĮțȫȞ�Ȓ�ȐȜȜȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�
ȝİ�ȕĮșȝȩ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����ĲȘȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��ʌȠȣ�İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�įȠțȚȝȒ�3URFWRU��3URFWRU�PRGLILHG�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1
���������
ǼțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ��țĮȚ�Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�

��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��ȝȩȡĳȦıȘ��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�șȡĮȣıĲȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ıĲȠȞ�ȦȢ�ȐȞȦ
ȕĮșȝȩ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȖȓȞİĲĮȚ�İʌȓ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ
țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�
ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��

�

� ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ������P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ǼțıțĮĳȒ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����P��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȣȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�șİȝİȜȓȦıȘ
ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ��ȕȐșȡȦȞ��ĳȡİĮĲȓȦȞ�țȜʌ���țĮȚ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮȖȦȖȫȞ�țĮȚ
ȠȤİĲȫȞ��ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��ȅ�Ȁ�ȍ��țȜʌ����ıİ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȑįĮĳȠȢ
�ȖĮȚȠȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�Ȓ�ȕȡĮȤȫįİȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȖȡĮȞȚĲȚțȫȞ�țĮȚ�țȡȠțĮȜȠʌĮȖȫȞ
ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ���ȝİ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�İȟȠʌȜȚıȝȠ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȅȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȜȒıİȚȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�țĮȚ
ȣʌȩȖİȚȦȞ�ȞİȡȫȞ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ș�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ
ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ

��ȅȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ʌĮȡİȚȫȞ��ȝİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ȟȣȜȠȗİȪȟİȚȢ�Ȓ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ʌİĲȐıȝĮĲĮ�țȜʌ���İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ș�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ

��Ǿ�țȠʌȒ��İțȡȓȗȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�įȑȞįȡȦȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ

��Ǿ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ʌȜİȣȡȚțȫȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��ʌ�Ȥ��șİȝȑȜȚĮ
ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ�ĮȖȦȖȫȞ�țȜʌ�

��Ǿ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȪ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ

��Ǿ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�Ȓ�ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ

��Ǿ�įȚĮȜȠȖȒ��Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ
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��Ǿ�ĮʌȩșİıȘ�ʌĮȡȐ�ĲȠ�ıțȐȝȝĮ��İțĲȩȢ�ĲȠȣ�ıȫȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ��ĲȦȞ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȒȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�ĲȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĲİȤȞȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��ȠȤİĲȠȪ�Ȓ�ĮȖȦȖȠȪ

��Ǿ�İʌĮȞȩȡșȦıȘ�ĲȣȤȩȞ�ȗȘȝȚȫȞ�ıİ�ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Ȓ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ�ȜȩȖȦ
țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ

��Ǿ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ��ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�țĮȚ�ĮȩʌȜȦȞ
ĲıȚȝİȞĲȠıĲȡȫıİȦȞ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ

��ȅȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȖİĳȣȡȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚȑȜİȣıȘ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ�ĲȘȞ�İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡȩįȚȦȞ�ȚįȚȠțĲȘıȚȫȞ��ȜĮȝĮȡȓȞİȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�Ȓ�ȐȜȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ�ȖİĳȪȡȦıȘȢ�

��Ǿ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�

Ǿ�țȠʌȒ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩĳĲȘ�țĮȚ�Ș�țĮșĮȓȡİıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ıĲȘȞ�ȗȫȞȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�İțıțĮĳȫȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ
ȠȡȪȖȝĮĲĮ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑȦȢ�����P���Ȓ�ıİ�İʌȚȝȒțȘ�ȠȡȪȖȝĮĲĮ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ������P
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐĲȠȥȘȢ��ȅȚ�ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ
țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ıȪȞȠȜȩ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

īȚĮ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ȦȢ�ĮĳİĲȘȡȓĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıĲȐșȝȘ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȩĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��țĮȚ�ȠȚ�șİȦȡȘĲȚțȑȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȜȐĲȠȢ�ʌȣșȝȑȞĮ��țȜȓıİȚȢ�ʌĮȡİȚȫȞ��ȕĮșȝȓįȡİȢ
țĮș
�ȪȥȠȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�
ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �
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�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�İțȡȘțĲȚțȫȞ��İțĲȩȢ
Įʌȩ�ĮİȡȩıĳȣȡİȢ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ������P�Ȓ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P�ĮȜȜȐ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȕȐıİȦȢ�ȑȦȢ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ
ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�İțıțĮĳȒȢ��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�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ
țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ
ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ıȪĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�

�Ȉİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�

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�

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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� ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ�ȤȫȡȦȞ�Ȓ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�İȟĮȖȦȖȒȢ�ĲȦȞ�ȐȞȦ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�ȑȦȢ
������P��ȝİ�ĲȘȞ�ȑțȡȚȥȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȑȦȢ����FP��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ
ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��

ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣ��İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�Ƞ
ĮıĲİȡȓıțȠȢ������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ıİ�ĮȞĲȓșİĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘįİȞȓȗİĲĮȚ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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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
�����P�Įʌȩ�ĲȠ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ�ȤİȓȜȠȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�İțıțĮĳȒȢ��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�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ
ıʌȠȡĮįȚțȒ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�

�Ȉİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�

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�

ǻȍǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

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

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

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

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

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠȞ
țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�

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

ȅ�ȤȐȜȣȕĮȢ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ�ȕȐıİȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ǼȐȞ�ȠȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�șĮ�ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�țĮȚ�șİȫȡȘıȘ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ
ȠʌȜȚıȝȠȪ�
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ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȒțȘ�ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ��ĲĮ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲȐ�įȚȐȝİĲȡȠ��ĲĮ
İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȠȜȚțȐ�ȝȒțȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĲĮ�ȝİȡȚțȐ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ĲȠ
ȠȜȚțȩ�ȕȐȡȠȢ��ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȆȓȞĮțİȢ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��șĮ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ
ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ�

ȉȠ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȕȐȡȠȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ
����ĲȠȣ�Ȁȉȋ�������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȠįİțĲȩȢ�Ƞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȕȐıİȚ
ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�
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ȈĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȠıȩĲȘĲȢı��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ�ȝİ�ıȪȡȝĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ��țĮĲȐ�,62�����������İțĲȩȢ�ĮȞ�ıĲĮ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
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ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��țĮȕȓȜȚİȢ��ĮȞĮȕȠȜİȓȢ��țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ��

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

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

Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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� ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ
ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
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ȆĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
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�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��

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

Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�

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

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

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

Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
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į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ī����

�

� ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ
Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİȖȓıĲȠȣ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘȢ������P��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡR[Ȓ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�ȤȦȡȠıĲȐșȝȘıȘ�țĮĲȐ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ʌȡȚȞ�țĮȚ�ȝİĲȐ
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?ī����

�

� ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����Ǻ������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ
ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȡȫıİȚȢ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ
ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡR[Ȓ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�
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ǼȄǿ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ������

�

� ȀĮĲĮıțİȣȒ�ʌȜĮțȫȞ�ʌȜȒȡȦȞ��ȠȜȩıȦȝȦȞ�ȕȐșȡȦȞ��ȜİʌĲȠĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�țȚȕȦĲȚȠİȚįȫȞ
ȠȤİĲȫȞ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������
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ĳȪıİȦȢ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȝȠȡĳȒȢ�įȚĮĲȠȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠȞ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǼțĲȑȜİıȘ
İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�

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

ȅ�ȤȐȜȣȕĮȢ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ��ĮȞȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȠʌȜȚıȝȠȪ��ȤȐȜȣȕĮȢ�%���$��%���&�țĮȚ�įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ��ȕȐıİȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ�ȆȚȞȐțȦȞ
ȅʌȜȚıȝȠȪ�

ǼȐȞ�ȠȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�șĮ
ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ�țĮȚ�șİȫȡȘıȘ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�

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

ȉȠ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȕȐȡȠȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ
����ĲȠȣ�Ȁȉȋ�������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȠįİțĲȩȢ�Ƞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȕȐıİȚ
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ȈĲȠȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ȝȠȞȐįİȢ��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
��Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ�įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ
țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ��ȝİ�ıȪȡȝĮ�ʌȐȤȠȣȢ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȘ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ĲȘ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ
Ȓ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İȖȤȪĲȦȞ�ʌĮııȐȜȦȞ�

��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�

��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮʌȠıĲĮĲȒȡȦȞ��VSDFHUV��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ʌȐȤȠȣȢ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��țĮșȫȢ�țĮȚ
ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ��țĮĲȐ�,62���������

��ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ

��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��țĮȕȓȜȚİȢ��ĮȞĮȕȠȜİȓȢ��țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�

��Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�

�ȋĮȜȪȕįȚȞȠ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ�%���&

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ�ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�Ǻ��ȃ

�

� ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�țĮȚ�İıȠȤȫȞ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțȠʌȫȞ�İȖțĮȡıȓȦȞ�ȡĮȕįȫıİȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĲȐȕȜĮȢ��İʌȓ�ĲȘı�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
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ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ����

�

� ȈĳȡȐȖȚıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ
İȞ�șİȡȝȫ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����������

ȈĳȡȐȖȚıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ȝȚțȡȒȢ�țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��ȠȤİĲȫȞ�
İʌİȞįİįȣȝȑȞȦȞ�ĲȐĳȡȦȞ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�țȜʌ��ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ
�ȝȓȖȝĮ�İȟİȣȖİȞȚıȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ıȣȞșİĲȚțȫȞ�İȜĮıĲȚțȫȞ��ȡȘĲȚȞȫȞ��ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȫȞ
țĮȚ�ĮįȡĮȞȫȞ��UXEEHU�DVSKDOW��İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�İȞ�șİȡȝȫ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ�Ȓ�ıȣȡȝĮĲȩȕȠȣȡĲıĮ�

��Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȕİȜĲȚȦĲȚțȠȪ�ʌȡȩıĳȣıȘȢ��SULPHU��ıȣȝȕĮĲȠȪ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ�

��Ș�șȑȡȝĮȞıȘ�țĮȚ�Ș�ʌȡȠıİțĲȚțȒ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȘȢ�ȝĮıĲȓȤȘȢ�ȤȦȡȓȢ�ȣʌİȡȤİȚȜȓıȘ�İțĲȩȢ�ĲȠȣ
įȚĮțȑȞȠȣ�ĲȠȣ�ĮȡȝȠȪ��ıİ�ĲȡȩʌȠ�ȫıĲİ�Ș�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚȐ�ĲȘȢ�ȞĮ�įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ�����PP
țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǿ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ȝİ�șİȡȝȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ȝĮıĲȓȤȘ�ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ�ĮʌȩȜȣĲĮ�ıĲİȖȞȑȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�Įʌȩ��&�
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İȜĮıĲȚțȒȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ��ZDWHUVWRS���ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĮȣĲȑȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠȣ�ĮȡȝȠȪ�
ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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�
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȩȞȚȝȠ�Ȓ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��ȝİ
șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țȠțțȠȝȑĲȡȘıȘȢ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȝȑȖȚıĲȠȣ�țȩțțȠȣ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ĮȞĲȠȤȒȢ�țĮȚ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��ȦȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ
ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȣʌİȡȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ĮİȡĮțĲȚțȐ��ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ�țȜʌ��ʌȡȩıȝȚțĲĮ�

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȫȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȘȞ�İțȐıĲȠĲİ�șȑıȘ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�İĲȠȓȝȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȤȡȒıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȝİĲȐ�ĲȠ�ĲȑȜȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȦȞ
ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȠĲȪʌȦȞ��İʌȚʌȑįȦȞ��țĮȝʌȪȜȦȞ
Ȓ�ıĲȡİȕȜȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���țĮșȫȢ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ıȣıĲȒȝĮĲĮ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȡȠȫșȘıȘȢ��ʌȡȠȕȠȜȠ�įȩȝȘıȘȢ�
ĮȞĮȡȡȚȤȩȝİȞȠȚ�ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȚ�țȜʌ��

��ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�ȝȑıĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȒ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ȐȞĲȜȘıȘ��ĮȞȪȥȦıȘ��țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩ��ĮȞȐȝİȚȟȘ��įȩȞȘıȘ�țȜʌ��ĲȠș�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ

��Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��ĲȦȞ�ĳȠȡİȓȦȞ�ȖȚĮ�ʌȡȠȫșȘıȘ�țĮȚ



ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘ�țĮșȫȢ

��Ș�ȝİȡȚțȒ�Ȓ�ȠȜȚțȒ�ĮʌȫȜİȚĮ�ĲȦȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țȚȕȦĲȚȠȝȩȡĳȦȞ��țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ�Ȓ
ȐȜȜȘȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țİȞȫȞ�

��Ș�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ

��Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ȜȚȞȐĲıİȢ��ȤȘȝȚțȐ�ȣȖȡȐ�ț�Ȝ�ʌ��
ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıțȜȒȡȣȞıȒ�ĲȠȣ

ǼʌȓıȘȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ�ȝİșȩįȠȣ��ĲȦȞ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ıĲȚȢ
ȝİșȩįȠȣȢ�ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘȢ��ʌȡȠȫșȘıȘȢ�țĮȚ�ʌȡȠȦșȠȣȝȑȞȦȞ�ĮȣĲȠĳİȡȠȝȑȞȦȞ�įȠțȫȞ��

��Ș�įĮʌȐȞȘ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ��İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�

��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�ĳȠȡȑĮ
ȖİĳȣȡȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ������[�������P�ĮȞȐ�țȜȐįȠ�ȖȚĮ�ĲȘ�įȚȑȜİȣıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
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ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ʌȠȣ�İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȪʌȠ�ĲȠȣ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Ș�ĮʌȠįȠȤȒ�Ȓ�Ș�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȠȣ�İțĲİȜȑıșȘțİ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�
ʌȡȠıșȒțȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�țȜʌ��

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ıİ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪȢ�ȩȖțȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ�ʌȡȠİȞĲȐıİȦȢ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȡȠİȞĲİĲĮȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ȓ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ
įȚȑȜİȣıȘȢ�ĮȖȦȖȫȞ��ĲȦȞ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�ıțȠĲȚȫȞ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȝȑȤȡȚ����FP��țĮȚ�ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�İıȠȤȫȞ�ȕȐșȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ���FP��ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ȩȝȦȢ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ʌȠȣ
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ıțȠʌȩ�ĲȘ�ȝİȓȦıȘ�ĲȠȣ�ȩȖțȠȣ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�Ƞ
ĲȣȤȩȞ�İʌȚʌȜȑȠȞ�ȩȖțȠȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫșȘțİ�ȜȩȖȦ�ȑȜȜİȚȥȘȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�

ǵʌȠȣ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȞȠİȓĲĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ
ĲȠȣ�țȐĲȦ�ʌȑȜȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡȑĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ĳȣıȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�ĲȘȞ�ĲȣȤȩȞ
įȚĮȝȠȡĳȠȪȝİȞȘ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�İțıțĮĳȒ�

ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�ȖİȞȚțȒȢ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�įİȞ�İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ȝȑȖİșȠȢ�ĮȣĲȫȞ��ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȝȓĮ�Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ĳȐıİȚȢ��ĲȝȘȝĮĲȚțȒ�İțĲȑȜİıȘ��Ȓ�ĲȣȤȩȞ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�țĮȚ
įȣıȤȑȡİȚİȢ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
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ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�șĮ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�ǼȉǼȆ��ıĲȠ�ȝȑĲȡȠ�ʌȠȣ�İțȐıĲȘ
ĮĳȠȡȐ�ĲȠȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ
�������������ǿțȡȚȫȝĮĲĮ
�������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ�
�������������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıİ�ȑȖȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ
İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�țȡĮıʌȑįȦȞ��ȡİȓșȡȦȞ��İʌİȞįİįȣȝȑȞȦȞ�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�țĮȚ�ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ�
țȠȚĲȠıĲȡȫıİȦȞ��İʌİȞįȡȪıİȦȞ�țȠȓĲȘȢ�ȡİȝȐĲȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ�ʌȠȣ�įİȞ�ĮȞȒțȠȣȞ�ıĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ
�ȜİʌĲȠĲȠȓȤȦȞ���ıĲȡȫıİȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�ȖİĳȣȡȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&�����
ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��

�

� ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������įȚĮĲȠȝȒȢ
ʌȜȐĲȠȣȢ������P�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ������ȑȦȢ������P��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��ȝİ�ĮʌȩĲȝȘıȘ��İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȦȞ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ʌȡȠȢ�țĮĲĮıțİȣȒ
ȞȘıȓįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��țȩȝȕȦȞ�ț�Ȝ�ʌ���ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıİ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�įȩȞȘıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȓİıȘ��ĮʌȠțȜİȚȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�ĲȠȣȢ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĮȣĲȠıȤȑįȚȠȣȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣȢ�

ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀȡȐıʌİįĮ��ȡİȓșȡĮ�țĮȚ�ĲȐĳȡȠȚ
ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȠįȫȞ�İʌİȞįİįȣȝȑȞİȢ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȞ
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ�

��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�İȣșȣȖȡĮȝȝȓĮ�Ȓ�țĮȝʌȪȜȘ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ�Įʌȩ�ĲĮ
ıȤȑįȚĮ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚțȐ�țĮȚ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȐ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȩȤȚ�ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ
ĲȦȞ������P��ȝİ�ȜİȓĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�ȝİ�țĮĲĮıțİȣȒ�ʌȓıȦ�Įʌȩ
ĮȣĲȐ�ıȣȞİȤȠȪȢ�ʌȡȓıȝĮĲȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�����[�����P�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������Ƞ
İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�Ș�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�����NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P��ȐȝȝȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�țȡĮıʌȑįȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ȕȐıȘ�ȑįȡĮıȒȢ�ĲȠȣ�
Ș�ȠʌȠȓĮ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP�
țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ���PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�
Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P��ĮıȕȑıĲȠȣ��ȝİ�ĲĮ
ȣȜȚțȐ��ʌȜȐțİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�țȜʌ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ������ȃ���

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ���������

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ����FP�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ���ȑȦȢ���FP�ȝİ�ĮȡĮȚȑȢ
ȡĮȕįȫıİȚȢ�����FP��ĲȪʌȠȢ�ǹ�ȠįȘȖȩȢ���ȝİ�ĮȡȝȠȪȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ���PP��İʌȓ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ʌȐȤȠȣȢ���FP��Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ������P�
ĮıȕȑıĲȠȣ�

�Ȝ�
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ������ȃ���

�

� ���ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȡĮȝʌȫȞ�Įʌȩ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚİȢ�ʌȜȐțİȢ�ȝİ�ĳȠȜȚįȦĲȑȢ�ĮȡĮȚȑȢ�İȟȐȡıİȚȢ
�����FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

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

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮțȫȞ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ����FP�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹ?Ǻ��

�

� ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ıĲȐșȝȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�İʌȓ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȃȅǻȅ�����������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȘȞ
ʌȡȠıțȜȘșȠȪȞ�ȗȘȝȚȑȢ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ĲȘȢ�ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȝİ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�Ȓ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȡȫıİȦȢ�ȚıȤȣȡȠȪ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝȐĲȠȢ��ʌȐțĲȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ
ȑįȡĮıȘȢ�ıĲȘȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ıĲȐșȝȘ�ȝİ�ĮțȡȓȕİȚĮ����PP�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮ�ȞȑĮ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ��ȅȚ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓİȢ�ĲİȜȚțȒȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�ȖȪȡȦ�Įʌȩ�ĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ�ȑįȡĮıȘȢ�șĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȐȝȝȠ�șĮȜȐııȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ȡȘȖȝĮĲȫıİȦȞ�
Ȓ��İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ��șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�İʌȠȟİȚįȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την 

εκτέλεση των παντός  είδους  δημοτικών και  κοινοτικών έργων,  η δαπάνη της κατασκευής των 
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους 
όρους  των  υπόλοιπων  τευχών  δημοπράτησης  και  των  άλλων  στοιχείων  της  μελέτης  του 
συγκεκριμένου έργου.

1.2   Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του  Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

1.3   Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
 Επιπρόσθετα,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  ισχύουν  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές  που 
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί  και  δημοσιευθεί  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» ή ως «Κείμενα 
εναρμόνισης».
ii.Οι  Κοινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  δηλαδή  εκείνες  που  έχουν  εκπονηθεί  με  διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας 
εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.
iii.  Οι  «Ευρωπαϊκές  Τεχνικές  Εγκρίσεις»  (ΕΤΑ)  οι  οποίες  δημοσιεύονται  από  τους  Οργανισμούς 
Εγκρισης,  του  Κράτους  Μέλους  και  οι  οποίοι  τους  κοινοποιούν  σε  όλους  τους  άλλους 
αναγνωρισμένους οργανισμούς.
iv.  Οι  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ),   Ελληνικές Προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ),  οι  Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση 
που οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε 
ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα, 
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως  αν  τυχόν  στις  προδιαγραφές  αυτές  της  §2  υπάρχουν  όροι,  διατάξεις,  περιορισμοί  ή  και  
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο 
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται 
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις 
των Ελληνικών Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(όπως  ο  Κανονισμός  Ωπλισμένου  Σκυροδέματος,  ο  Αντισεισμικός  Κανονισμός,  ο  Κανονισμός 
Φόρτισης Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν 
υπάρχουν  ελληνικοί  κανονισμοί  ή  είναι  ελλιπείς,  συμπληρώνονται  από  τους  αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς ή τους διεθνείς κανονισμούς.
4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα 
πρέπει  να είναι  στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη 
έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα 
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα 
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης  (Βεβαιώσεις  Πιστότητας  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές). 



Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η 
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 της Γ.Σ.Υ.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Αντικείμενο του έργου
2.1.1) Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
 «Αποκαταστάσεις και βελτιώσεις στο  οδικό δίκτυο του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού
  μετά την πλημμύρα της 22-10-15  »προϋπολογισμού 1.340.813,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., με Ανοικτή Δημοπρασία.   
Το προβλεπόμενο έργο αφορά στην ανακατασκευή  οδών του Δήμου, οι οποίες λόγω των φθορών 
που υπέστησαν από τις τελευταίες πλημμύρες έχουν καταστεί δυσλειτουργικές, καθώς επίσης στην
 κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης τα οποία κατέρρευσαν ή απαιτούνται για λόγους αντιστήριξης.

2.1.2)Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά 
το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και 
τις τυχόν απολογιστικές.

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η  υποβολή  προσφοράς,  αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  ο  ανάδοχος  έχει  επισκεφθεί  και  ελέγξει 
πλήρως τη  φύση  και  την  τοποθεσία  του  έργου  και  έχει  πλήρη  γνώση των  γενικών  και  τοπικών 
συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι  αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις 
θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  απόθεσης των προϊόντων  εκσκαφών,  τις  μεταφορές,  τη  διάθεση, 
διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικών,  την  δυνατότητα  εξασφάλισης  εργατοτεχνικού  ή  άλλου 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες 
που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα 
παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος,  την ποιότητα και  την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου,  το είδος και  τα μέσα,  
μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 
κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  και  θα  συμμορφωθεί  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια, 

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με 
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της 
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις.

3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει  από τις παρ.3α και  3εε  του άρθρου 156 του 
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα, 
που  έγιναν  χωρίς  έγγραφη  διαταγή  έστω  και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Σε  επείγουσες 
περιπτώσεις  η διαταγή για  τροποποιήσεις  ή συμπληρώσεις  δίνεται  προφορικά στον τόπο των 
έργων  και  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο.  Αν  τη  διαταγή  αυτή  δίδει  ο  επιβλέπων,  οφείλει  να 
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του 

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και 
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες 
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης 
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται 



ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,.
3. Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε   δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες 

και  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  (Οι  μήνες  νοούνται  πάντοτε  σύμφωνα  με  την 
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.) Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει 
όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί 
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες 
Εργασιών με  καθορισμένη  προθεσμία  περάτωσης εργασιών,  που θα επέχει  θέση συμβατικής 
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 
147 παρ.10 του Ν.4412/16.

2.5  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση, 
λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  που  ορίζεται  στα 
έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες 
και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,  σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα 
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με 
βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό, 
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, 
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στα  άρθρα  138  και  139  του 
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει  οποιαδήποτε  αποζημίωση  σε  περίπτωση  που  για  να 
τηρήσει  τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να 
πραγματοποιήσει  υπερωρίες,  εργασίες  σε  ημέρες  αργίας  κ.λ.π.  πέρα  από  αυτές  που  είχε 
προβλέψει  κατά τη  σύνταξη της  προσφοράς του ή  και  μετά  την  υπογραφή της  σύμβασης σε 
οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει  
στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε 

άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν δεν  προβεί  μέσα στην  προθεσμία,  που του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση βλάβης ή 

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα 
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του 
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων 
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε  δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του 
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

2.7  Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 

170 και 172 του Ν.4412/16



2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής 

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις 
ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει 
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού 
ανταλλάγματος  και  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.

2. Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση  το  έργο  ή  αυτοτελή  τμήματα  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής 
παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου 
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση 
σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της 
υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  και  δεν  παραστεί  ή  αρνηθεί  την  υπογραφή  του 
πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και  του 
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται 
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την 
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την 
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,  

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός 
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος 
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς, 
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

3. Όλοι  οι  παραπάνω  πρέπει  να  είναι  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.   Η  Διευθύνουσα  το  έργο 
Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να διατάξει  την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 
απασχολούμενου  σ’  αυτό,  στην  περίπτωση  που  τον  θεωρήσει  ακατάλληλο  για  οποιονδήποτε 
λόγο.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι  τιμές  μονάδας  του  ισχύοντος  συμβατικού  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  πλήρως 

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους 

του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη 
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση 
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για  την  εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών 
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου 
και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 
από εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  ειδικευμένους και  ανειδίκευτους 
εργάτες,  για  τα  ημερομίσθια  τους,  τις  ημιαργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες  εργασίας,  έκτακτες 
χρηματικές παροχές κ.λ.π.



iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους 
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των 
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη 
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή 
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία 
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε 
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και  
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

4.2  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων 

και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής 
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων 
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την 

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα κίνησης  του  διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης 

επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα  ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  αναδόχου  και  κάθε 

φύσης αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων 

σε θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη 

και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την εκτέλεση 
των  έργων  από  κάθε  πλευρά  σε  σχέση  με  τις  κείμενες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  είδους 
επισφαλή έξοδα.

ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.

4.3   Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
2. Κατ’  εξαίρεση  αυξομειώσεις  στις  διάφορες  κρατήσεις  ή  άλλους  φόρους  του  Δημοσίου  που 

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν, 
κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις 
έναντι του φόρου αυτού.

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου, 

περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους 

ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και 
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και  
λιπαντικά  ή  από  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  (όπως  π.χ.  για  διάφορα  ταμεία,  ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα 



γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.
3. Σε  όσες  περιπτώσεις  επιτευχθεί  απαλλαγή  (ατέλεια)  από  δασμούς,  φόρους  κ.λ.π.,  τα 

απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ 
του εργοδότη.

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 

152  του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152 

του Ν.4412/16
3. Προ  της  πληρωμής  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  αποδείξεις  των 

υποχρεωτικών  καταβολών  του  στα  οικεία  ταμεία  καθώς  και  βεβαιώσεις  εξόφλησης  των 
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., 
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). 

4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο 

της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται  

και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152  του Ν.4412/16.

4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών - 
Υπερσυμβατικές εργασίες

1. Όλα  τα  όρια  ή  ποσοστά  του  άρθρου  156  του  Ν.4412/16  αναφέρονται  στην,  κατά  τον 
προϋπολογισμό  προσφοράς,  δαπάνη  του  όλου  έργου,  μειωμένη  κατά  το  ποσόν  της 
αναθεώρησης. Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές εργασίες 
και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου 
και  του άρθρου 155 του Ν.4412/16

2.Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους 
εργασιών,  ύστερα  πάντοτε  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας,  θα  συντάσσεται  αντίστοιχα 
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών,  σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).

3.Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει 
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε ότι 
αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο 
για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (δηλαδή  του  μικρού  ή  μεγάλου  αριθμού  μηχανημάτων,  του 
γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών 
μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.). 

4.8 Αναθεώρηση τιμών
1. Για  την  αναθεώρηση  των  τιμών  θα  εφαρμόζονται,  γενικά,  οι  διατάξεις  του  άρθρου  153  του 

Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται  εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να 
καταθέσει  εγγύηση  από πιστωτικό  ίδρυμα  για  την  “καλή  εκτέλεση”  γραμμένη  στα  Ελληνικά  ή 
τουλάχιστον  συνοδευόμενη  από επίσημη  μετάφραση (δηλαδή  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ή 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το 
άρθρο Αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται  σε πέντε τοις εκατό (5%)επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.



3. Σύμφωνα  με  την  παρ.  1.β  του  άρθρου  72  του  Ν.4412/16,  σε  κάθε  τυχόν  συμπληρωματική 
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται 
στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3 
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι  εγγυήσεις  της  παραγράφου  5.1  της  παρούσας  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  χωρίς  καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση 
του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα 
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.

3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την 
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές 
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις 
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική 
επιστολή.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα 

147  και  148  (περί  προθεσμιών  -  ποινικής  ρήτρας)  και  160  (περί  έκπτωσης  αναδόχου)  του 
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 
του Ν.4412/16.

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται 
οι  ποινικές ρήτρες που ορίζονται  στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/16 και  στα χρονικά 
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα 
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των 

μελετών,  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  την  αντοχή  του  έργου,  μοναδικός  υπεύθυνος  είναι  ο 
ανάδοχος,  οι  δε  έλεγχοι,  που τυχόν ενεργούνται  από την  Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν 
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών, 
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας, 
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων 
συμβατικών τευχών και σχεδίων.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει  δε  να  ανακοινώνει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και 

εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  του  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1  Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη 

του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, 
στην  εφαρμογή  της  μελέτης  πάνω  στο  χώρο  του  έργου  (έδαφος,  κτίριο  κ.α.),  στις  πιθανές 
πασσαλώσεις  και  χωροσταθμήσεις  των  αξόνων του  έργου  (όπου  αυτές  απαιτούνται)  και  στη 
σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.

2. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στον  έλεγχο  και  στη  λήψη   των 
συμπληρωματικών  στοιχείων,  που  απαιτούνται  για  την  προσαρμογή  και  συμπλήρωση  των 
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.



8.2   Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει  ο εργοδότης έναντι  του αναδόχου 

πλην της  παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως,  στην  περίπτωση καθυστερήσεως,  του έργου 
ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

3. Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  την  προθεσμία  του  άρθρου  147  του 
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.

8.3  Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και 

στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται 
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.

2. Σε  περίπτωση  που  οποιοσδήποτε  εργαζόμενος  δεν  υπάγεται  στις  περί  Ι.Κ.Α.  διατάξεις,  ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από 
το Κράτος.

4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική 
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης 
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.

6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων 
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται 
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα 
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν 
καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιεί  στο  έργο,  η 
διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων,  καλεί  τον  ανάδοχο να 
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους 
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων 
και  πληρώνει  απ’  ευθείας τους  δικαιούχους από τις  πιστώσεις  του έργου για  λογαριασμό του 
αναδόχου και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να 
πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 

προδιαγραφών των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης 
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 
πάρει  κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και  εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που 
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα  
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της 
Υπηρεσίας,  κάθε  απλό  ή  σύνθετο  τμήμα  του  έργου  (όπως  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια, 
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή 
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή  
γειτονικά) τμήματα του έργου.

3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με 
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με 
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό 
και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει  
έγκαιρα  και  έγγραφα  από  τον  εργοδότη  την  σχετική  διόρθωση,  χωρίς  να  έχει  δικαίωμα  να 
τροποποιεί  τα  στοιχεία  αυτά,  χωρίς  την  έγγραφη εντολή  του  εργοδότη  γιατί  σύμφωνα  με  την 
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα 
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.



8.5   Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία 
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε 
μη  χρήση  των  κατάλληλων μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από τις  περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 
του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τις βλάβες 
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να 

εκτελέσει τις  δοκιμές που προβλέπουν οι  ισχύοντες κανονισμοί,  με δικά του μέσα, όργανα και 
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής.

2. Ο ανάδοχος οφείλει  μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και  πριν από την παραλαβή 
τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της 
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  τέλος,  πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει  στο 
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

8.7  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την 

πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται 
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και 
στα  Π.Δ.  778/80  και  1073/81  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  κ.λ.π.», 
εκπονώντας  με  ευθύνη  του  και  υποβάλλοντας  αρμοδίως  κάθε  σχετική  μελέτη,  όπως  στατική 
μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  των  έργων,  Φάκελο  Ασφαλείας  και  Υγείας 
(Φ.Α.Υ.)  και  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  της  απόφασης  ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του 
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει  τα 
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης 
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται 
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του 
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί 
ατύχημα σ’ αυτό.

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και 
στις  θέσεις  όπου  εκτελούνται  οι  εργασίες,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  έργου  (οικοδομικό, 
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και 
για τη συντήρησή τους. 

6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  πάρει,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  τα  απαραίτητα  μέτρα  κατά  την 
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται 
η ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του 
μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής. 
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου 
πριν  ολοκληρωθεί  τελείως  και  εγκριθεί  αρμόδια  η  κατασκευή  από  τον  ανάδοχο  προσωρινής 
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας 
των  οχημάτων  ως  και  νυχτερινά  φωτεινά  σήματα  κ.λ.π.  Επίσης  οφείλει  με  δαπάνες  του  να 
περιφράξει  κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και  πεζών θέση και  να επισημαίνει  
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά 
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.



8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα 
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι 
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του 
εργοταξίου.

9. Ο εργολάβος πρέπει  να έχει  υπόψη του,  ότι  για  κάθε  καθολική διακοπή της  κυκλοφορίας σε 
οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την 
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να 
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.

11. Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Γενικά  δε  επιπρόσθετα,  τα  ορύγματα  μέσα  σε 
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και 
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα 
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  τη  λήψη  όλων των  αναγκαίων  μέτρων  προστασίας  του 
περιβάλλοντος.  Επίσης  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και 
καλλιεργημένες  εκτάσεις  της  περιοχής  του  εκτελουμένου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή 
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

8.8  Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες  

ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.

2. Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  στην  εκτέλεση  των  εργασιών 
μεταφοράς  αυτών  των  εγκαταστάσεων,  οφείλει  όμως  να  διευκολύνει  χωρίς  προσκόμματα  την 
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου 
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138 
του Ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας, 
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών 
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες 
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής 
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται 
με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος.

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές 
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται 
για  την  κατασκευή  του  έργου.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  όλα  τα  έξοδα  σύνδεσης,  χρήσης  και 
αποσύνδεσης των παροχών.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές 

δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό 
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την 

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της 

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων 
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα 
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού 
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

iv. Η  σύνταξη  τελικών  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  η  λήξη  φωτογραφιών  όπως  αυτά 
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.



8.10  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  και  πριν  από  την 

προσωρινή παραλαβή να συντάξει  με δαπάνες του και να παραδώσει δύο (2) αντίγραφα στην 
Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και 

οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές 

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των 
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π. 
των φρεατίων.

2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του,  έγχρωμες 
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά 
το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα 
με  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας.  Οι  φωτογραφίες  αυτές  πρέπει  να  είναι  ευκρινείς.  Θα 
εκτυπώνονται  δε  σε  τρία  (3)  αντίτυπα  η  κάθε  μία  από  αυτές  που  θα  υποδειχθούν  από  την 
επίβλεψη, σε μέγεθος 13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα 
αρνητικά τους ή τα αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν 

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να 
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια, 

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα, 
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την 
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  να  προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση  και  αποκομιδή,  μετά  την 
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, 
που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική 
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα 
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’  
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο τις 
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν 
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει στα χέρια του, όπως 
επίσης και τις εργασίες που    εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση  τα  μέτρα 

φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν 
τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η 
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται 
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.



9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου 

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με 
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις 
προσωρινές εγκαταστάσεις,  που προβλέπονται  από το προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., 
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα 
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η 
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους 
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις 
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω  χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας, 
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη 
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική 
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για 
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, 
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά 
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του 
εργοταξίου.

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν αρχίσει 
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε  
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή 
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος, 
που αφορούν.

9.5 Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,  

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, 
τα  συμβατικά  δεδομένα,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων 
Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου 
της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, 
κ.λ.π.

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα, 
καθώς  και  εκείνα  που  προδιαγράφονται  και  αναφέρονται  ρητά,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του 
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται 
για  έγκριση  στην  Υπηρεσία  πριν  να  χρησιμοποιηθούν.  Υλικά  και  λοιπά  είδη  που 
χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς  έγκριση  θα  απορρίπτονται,  εφ’  όσον  διαπιστωθεί  η  ακαταλληλότητα 
τους.

4. Όταν απαιτείται  τα  δείγματα  θα  αποστέλλονται  για  εξέταση σε  κατάλληλο  κρατικό  εργαστήριο 
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα 
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο 
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή 
άλλων υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη 
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη 
διευθύνουσα  υπηρεσία  που  μπορεί  να  απαγορεύσει  τη  χρήση  ακαταλλήλων  ή  απρόσφορων 
πηγών. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από 
τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος 
ερεύνησε  και  εξασφάλισε την  προμήθεια από την  αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και 
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να 
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας 
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση 
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί  
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.



9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την 
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια 
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης 
του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο  ανάδοχος  οφείλει,  σύμφωνα  με  την  παρ.13  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/16,  να  μην 

παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα 
που  είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  του  και  που  δεν 
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και 
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα 
εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις 
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή 
να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
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