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TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η μελέτη αυτή προβλέπει εργασίες στους διαδρόμους του κοιμητηρίου για βελτίωση της 
επισκεψιμότητας, χρήσης και  λειτουργίας του χώρου. 
 
Προβλέπονται οι παρακάτω κατασκευαστικές παρεμβάσεις: 
 
α. διευθέτηση της επιφανειακής ροής των όμβριων υδάτων με συλλέκτες σχάρες                                  
και αποδέκτες δευτερεύοντες αγωγούς-οδηγούς προς τον κεντρικό συλλέκτη της οδού Απ. 
Παύλου. 
β. υψομετρική διαμόρφωση και επίστρωση των διαδρόμων μεταξύ των τμημάτων χώρων 
ταφής του κοιμητηρίου. 
γ. κατασκευή w.c. στην ανατολική πλευρά του κοιμητηρίου με τον ανάλογο εξοπλισμό. 
 
Οι τιμές μονάδας που καθορίζουν την δαπάνη του έργου είναι από τις επίσημες Ισχύουσες  
τιμαριθμικές και αναφερόμενες στα αναλυτικά τιμολόγια. 
 
Η δαπάνη σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 96.634,00€ (συμπ. ΓΕ&OE 18%, 
απρόβλ. 15% και ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από έσοδα υπηρεσιών νεκροταφείου. (ΚΑ: 45-
7326.001 προϋπολογισμού του Δήμου ετών 2021 και επομένων). 
 
 

Ηράκλειο Αττικής, Φεβρουάριος 2021 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Χρήστος Παπαλάμπρος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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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�
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ıĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�
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ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
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ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�
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ȝȘ�ıȣȞȒșȘ�ĳșȠȡȐ�İʌȓ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�ĲȘȞ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ȕĮȡȑȦȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĲȠȣ
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ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ȝİȜİĲȫȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ȞĮ�İțʌȠȞȘșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ
ȤȦȡȓȢ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĮȝȠȚȕȒ��ȩʌȦȢ�ȝİȜȑĲİȢ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȝİȜȑĲİȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ�
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İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȠıȓİȣıȘȢ�ĲȘȢ�įȚĮțȒȡȣȟȘȢ�țĮȚ�țĮĲȐȡĲȚıȘȢ�ĲȠȣ�ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȠȪ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ȣʌȩȜȠȚʌİȢ�İȚįȚțȑȢ
įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ȕĮȡȪȞȠȣȞ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�
�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�
�������Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�ȝİ�ĲĮ�ȕĮıȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�

����ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�īİȞȚțȫȞ�ǼȟȩįȦȞ��ī�Ǽ���țĮȚ�ȅĳȑȜȠȣȢ�ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ��ȅ�Ǽ����ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țȡĮĲȒıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĮȣĲȠȪ��ȩʌȦȢ�įĮʌȐȞİȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ�țĮȚ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ıȒȝĮȞıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ĳȩȡȠȚ��įĮıȝȠȓ��ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ��ĲȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�
ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ��ȑȟȠįĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝʌ���ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ
ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
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������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȘȢ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ
ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ
įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ
İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�İȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ
Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĳȦȞȓĮȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ıȣȞȠʌĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȚȝȫȞ��ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ�ȠȚ�ȩȡȠȚ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

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

������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ

ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ
ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ��ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȠʌȒ�ȖȚĮ�țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ��įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ���įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ
įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���įȐʌİįȠ��
ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�ȤȦȡȓȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȣ��ȝİ�ıȣıțİȣȒ
ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ

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

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

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

Į�Į����������������ǼȓįȠȢ���������������������������������ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
��ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
Ȗ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

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

������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

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

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

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

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

�ǼȡȑĲȡȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
�ȈĲȪȡȦȞ�ȆȡȐıȚȞȠ
�ȁȐȡȚıĮȢȆȡȐıȚȞȠ
�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȂʌİȗ
�ĭĮȡıȐȜȦȞīțȡȚ
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

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

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
�ȋȓȠȣȉİĳȡȩ
�ȋȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
�ȉȒȞȠȣȆȡȐıȚȞȠ
�ȇȩįȠȣȂʌİȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ�ȂĮȪȡȠ
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮȩʌȜȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌĮȞĲȩȢ
İȓįȠȣȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ
įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ
țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ĲȦȞ
İȣȝİȖȑșȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��

�Ȃİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�

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

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

�ǺȣĲȓȞĮȢ�ȂĮȪȡȠ
�ȂȐȞȘȢǼȡȣșȡȩ
�ȃĮȣʌȜȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜȓȠȣȀȓĲȡȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ

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

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

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������
Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ
ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�
ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĲȪʌȠȣ�ȂȐȜĲĮȢ��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��ȝȦıĮȧțȠȪ��țİȡĮȝȚțȫȞ���ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ�țȜʌ���ȝİ�ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İįȐĳȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�

�ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�
��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹ�ȉ� �
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�

� ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�ȝİ�ȝȠȞȩĲȡȠȤȠ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ȝȠȞȩĲȡȠȤȠ�İȞȩȢ�ĲȩȞȠȣ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ�ĮȞȐ�įİțȐȝİĲȡȠ�ĮʌȠıĲȐıİȦȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ�țĮȚ�įİțȐȝİĲȡȠ��WRQ�[����P�

ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����

�

� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ȤİȚȡȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȓ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȝȑıȠȣ
įȚĮțȚȞȠȣȝȑȞȠȣ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ��ʌ�Ȥ��ıİ�ȤİȚȡȐȝĮȟĮ��ȗİȝʌȓȜȚĮ�țȜʌ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ��WRQ��

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚȐ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ��ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ�ĮʌȠıĲȐıİȦȢ�

�ǻȚȐ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ�
�Ǽʌȓ�ȠįȠȪ�ȝȘ�İʌȚĲȡȑʌȠȣıĮȢ�ĲĮȤȪĲȘĲĮ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����NP�K�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȠȞȠȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ��WRQ�NP��

Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

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

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ȈțȣȡȠįȑȝĮĲĮ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȆĮȡĮȖȦȖȒ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ȝİ�ĳȠȡȘĲȠȪȢ�ĮȞĮȝȚțĲȒȡİȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞİȢ�ȝʌİĲȠȞȚȑȡİȢ��ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ�&�������ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ�İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȐȝȚȟȘȢ��ȠȚ
ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ
țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ��ȍȢ�ȝȚțȡȐ�ȑȡȖĮ�șİȦȡȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�ȑȡȖĮ�ȝİ�ȘȝİȡȒıȚĮ�ĮʌĮȓĲȘıȘ
ȝȑȤȡȚ����P��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��īȚĮ�ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�ʌȠıȩĲȘĲİȢ��Ș�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘ
ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������

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

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������

�

� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȖȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȐȞȦ
ĲȦȞ������P�țĮȚ�ȑȦȢ������P

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ī������

ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȪȜĮțȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ
İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�

�īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P�țĮȚ�ȑȦȢ������P

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��

ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ǻ?��������

�

� ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ
ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ������P��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ
Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ��������

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ȩĲĮȞ�Ș
ıȣȞȠȜȚțȒ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�țĮĲȘȖȠȡȓİȢ�Ȓ�ʌȠȚȩĲȘĲİȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ
įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�������P���ȜȩȖȦ�ȣʌȠĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�

Ǿ�ĲȚȝȒ�ĮȣĲȒ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȖȚĮ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ʌȠȣ�Ƞ�ȩȖțȠȢ�ĲȠȣȢ�įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�������P��ıĲȘȞ�ıȣȞȠȜȚțȒ�ʌȡȠȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠ
İʌȓʌİįȠ�Ȓ�ıĲȠȚȤİȓȠ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȤ�įȫȝĮ�țȜʌ��ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ
ȝĮȗȓ�ȝİ�ȐȜȜĮ�

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���
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ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȊǻȇ�ǹ?��������

�

� ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8�ıȣȝʌĮȖȠȪȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�ǹȖȦȖȠȓ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��6'5������'1�����PP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������������

ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�ȝİ�ıȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ȝȘ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�39&�8ıȣȝʌĮȖȠȪȢ
ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�����"���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ǻȓțĲȣĮ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��

ȅȚ�ıȦȜȒȞİȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ�'1��ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ
İȟȦĲİȡȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ���ĲȠȞ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�ȜȩȖȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�6'5��6WDQGDUG�'LPHQVLRQ
5DWLR��ȜȩȖȠȢ�ĲȘȢ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȠȣ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�
țĮȚ�ĲȠȞ�įİȓțĲȘ�įĮțĲȣȜȚȠİȚįȠȪȢ�ĮțĮȝȥȓĮȢ�61�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȩıȠ�ȖȚĮ�ıȦȜȒȞİȢ�ȝİ�ĮʌȩȜȘȟȘ�ĲȪʌȠȣ�țĮȝʌȐȞĮȢ�ȝİ
İȜĮıĲȚțȩ�įĮțĲȪȜȚȠ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ȩıȠ�țĮȚ�ȖȚĮ�ıȦȜȒȞİȢ�ȝİ
İȣșȪȖȡĮȝȝĮ�ȐțȡĮ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ıȣȖțȠȜȜȠȪȝİȞȠ�įĮțĲȪȜȚȠ��ȝȠȪĳĮ��

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�įĮțĲȣȜȓȦȞ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�Ȓ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��țĮȚ�ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�țȩȜȜĮȢ��
ȕ��Ǿ�įȚȐșİıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ȤİȚȡȚıȝȩ�țĮȚ�ĲȘȞ
ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�
Ȗ��Ǿ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȠȚ�ıȣȞįȑıİȚȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ
ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ��ȠȚ�ıȣȞįȑıİȚȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ȝİ�ĲĮ�ĳȡİȐĲȚĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������������

ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�ȝİ�ıȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ȝȘ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�39&�8ıȣȝʌĮȖȠȪȢ
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ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ
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Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�įĮțĲȣȜȓȦȞ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�Ȓ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��țĮȚ�ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�țȩȜȜĮȢ��
ȕ��Ǿ�įȚȐșİıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ȤİȚȡȚıȝȩ�țĮȚ�ĲȘȞ
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ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ��ȠȚ�ıȣȞįȑıİȚȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ȝİ�ĲĮ�ĳȡİȐĲȚĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș
įȠțȚȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�țĮĲȐ�ĲȝȒȝĮĲĮ�

ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ
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ȤȫȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȞȐȜȚĮ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
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Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ȀĮȞȐȜȚĮ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�ıİ�ȗȫȞİȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ıȤȘȝȐĲȦȞ��
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ��ıȤİįȚĮıȝȩȢ�țĮȚ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�įȠțȚȝȫȞ��ıȒȝĮȞıȘ�țĮȚ�ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ�ĲȘȢ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ���ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&Ǽ�ĲȘȢ�ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ�ǲȞȦıȘȢ�
��ȈĲȠȚȤİȓĮ�ĲȦȞ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�ĮʌȠȜȒȟİȚȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ
ıĲİȖĮȞȒ�ıȪȞįİıȘ�țĮȚ�ȞĮ�ʌĮȡȑȤȠȣȞ�ĲȘȞ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȑȜȟȘȢ���ȫșȘıȘȢ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ
ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠȣ�țĮȞĮȜȚȠȪ�
��ȆȡȠıȘȝȚȦȝȑȞİȢ�șȑıİȚȢ�ıĲȠ�ıȫȝĮ�ĲȠȣ�țĮȞĮȜȚȠȪ�Įʌȩ�ĲȠȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ȖȚĮ�ĲȚȢ
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ĮȞĮȜȩȖȦȢ�ĲȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıȣıĲȐıİȦȢ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș
ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȝȝȠıȣȜȜİțĲȫȞ�
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ȉĮ�țĮȞȐȜȚĮ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�țĮșĮȡȩ�ʌȜȐĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĳȠȡĲȓȠȣ�țĮĲȐ�Ǽȃ������

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�ǹ��ȖȚĮ�ʌİȡȚȠȤȑȢ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȝȩȞȠȞ�Įʌȩ�ʌİȗȠȪȢ�țĮȚ�ʌȠįȘȜȐĲİȢ
��������������İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�ǹ����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ����N1�
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�Ǻ��ȖȚĮ�ʌİȗȠįȡȩȝȠȣȢ�țĮȚ�ȤȫȡȠȣȢ�ıĲȐșȝİȣıȘȢ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
��������������İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�Ǻ�����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ�����N1�
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�&��ȖȚĮ�țȡȐıʌİįĮ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�țĮȚ�ȜȦȡȓįİȢ�ȑțĲĮțĲȘȢ�ĮȞĮȗȒĲȘıȘȢ�ȠįȫȞ
��������������İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�&�����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ�����N1�
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�'��ȖȚĮ�ĮȝĮȟȚĲȑȢ�ȠįȠȪȢ��ȁǼǹ��ȤȫȡȠȣȢ�ıĲȐșȝİȣıȘȢ�ȕĮȡȑȦȞ�ıȤȘȝȐĲȦȞ
��������������İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�&�����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ�����N1�
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�Ǽ��ȖȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ʌȠȣ�İțĲȓșİȞĲĮȚ�ıİ�ȕĮȡȚȐ�ĳȠȡĲȓĮ��ȩʌȦȢ�țȡȘʌȚįȫȝĮĲĮ�
�������������ĮʌȠȕȐșȡİȢ�țȜʌ��İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�Ǽ�����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ�����N1�
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ�)��ȖȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ʌȠȣ�įȑȤȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȕĮȡȚȐ�ĳȠȡĲȓĮ��ȩʌȦȢ�įȚȐįȡȠȝȠȚ
�������������ĮİȡȠįȡȠȝȓȦȞ��İȜȐȤȚıĲȘ�țȜȐıȘ�)�����ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�ĳȠȡĲȓȠ�����N1�

�ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�țĮȞȐȜȚ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ĳȠȡĲȓȠȣ�'����ȝİ�İıȤȐȡĮ
Įʌȩ�İȜĮĲȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�

�ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�țĮȞĮȜȚȠȪ�ȝİ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮĲȐ�ĲȠȞ
ȐȟȠȞȐ�ĲȠȣ�

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ��������Ȉ�

�

� ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȑȦȢ������ȋ������P

ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ��ʌȜĮĲİȚȫȞ
țȜʌ���ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ıȤİįȓȠȣ��ȝİ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚİȢ�ʌȜȐțİȢ�ȕĮȡȚȐȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǿ��ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���İț��įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜĮțȫȞ�İȦȢ������ȋ
����P�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ʌȜȒȡȦȢ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�Ĳ��Ȋ�ǻ�Ǽ���Ȇ�ȉ�Ȇ��ǻ�ȉ�
�������������������������ĭǼȀ��țĮȚ�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�țȠȞȓĮȝĮ�ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ȉ����țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
ĲȦȞ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȫȞ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țȜʌ�țĮȚ
ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠʌȜĮțȫȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����ȑȦȢ�����İț��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�Įʌȩ�ȑȞĮ
ȝȑȡȠȢ�ĮıȕȑıĲȘ��ʌȑȞĲİ�ȝȑȡȘ�țĮșĮȡȒȢ�ȐȝȝȠȣ�țĮȚ�����ȤȖȡ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�ȝ���Ș�įĮʌȐȞȘ
ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�İȖȤȫȡȚȠ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ�����ȤȖȡ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�ȝ��ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȢ��Ș�įĮʌȐȞȘ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ
įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

��������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȢ

ǼǿȀȅȈǿ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�Ǻ?��Ȉ

�

� ȉȠʌȚțȑȢ�İʌȚıțİȣȑȢ�İʌİȞįȪıİȦȞ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

ȉȠʌȚțȑȢ�İʌȚıțİȣȑȢ�İʌİȞįȪıİȦȞ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ��ȕȐıİȦȞ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ
ıʌȠȡĮįȚțȫȞ�İȞȚĮȓȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ĮįȡȐ�țĮȚ�ıțȜȘȡȐ�ȣȜȚțȐ�ȝȐȡȝĮȡĮ��ȜȚșȩʌȜĮțİȢ�
ȤȠȞįȡȩʌȜĮțİȢ��ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ȝȩȡĳȦıȘ�ĮʌȠȜȑʌȚıȘ�țĮȚ�Ƞ�İʌȚȝİȜȒȢ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ
țĮȚ�ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ�ʌȜİȣȡȚțȐ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦıȒ
ĲȠȣȢ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
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��������Ȃȉĭ
ıĮȡȐȞĲĮ�İȞȞȑĮ

Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǻȅ�ǹǺ����ȃȃ�

�

� ĭȡİȐĲȚĮ��ȠȝȕȡȓȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

īȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�İʌȓıțİȥȘȢ�ĮȖȦȖȠȪ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�șĮ�İȓȞĮȚ�ʌȜȒȡȦȢ�Ȓ�İȞ
ȝȑȡİȚ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Ȓ�șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ�ȝİ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȑȖȤȣıȘ��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�țĮȚ
ıĲİȡİȦȝȑȞȠ�ıĲȘȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�șȑıȘ�ĲȠȣ��ıȣȞįİįİȝȑȞȠ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ĮȖȦȖȠȪȢ�İȚıȡȠȒȢ�Ȓ
İțȡȠȒȢ��ȑĲȠȚȝȠ�ȖȚĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ȈĲȘ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȘ�įĮʌȐȞȘ
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚȘ�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�İțıțĮĳȒ
ĲȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĲȦȞ�ĳȡİĮĲȓȦȞ
įȚĮıĲĮıİȚȢ�ȑȦȢ����������P
ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĲİȝȐȤȚȠ�ĳȡİĮĲȓȠȣ
�������
İțĮĲȩȞ�ȠȖįȩȞĲĮ�ʌȑȞĲİ

ǼȀǹȉȅȃ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�����ȃ��

�

� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ȝȓĮ�ʌĮȡȠȤȒ�ȪįȡİȣıȘȢ�ȝȓĮ
ʌĮȡȠȤȒ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țĮȚ�ȑȦȢ�įȪȠ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ȜİțĮȞȫȞ�ȞİȡȠȤȣĲȫȞ�țȜʌ�
���Ĳİȝ�

���������������������������������������K�������[������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǹșȡȠȚıȝĮ������������������
ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�Ĳİȝ�İȣȡȫ�������
įȚĮțȩıȚĮ�ȠȖįȩȞĲĮ

ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǾȁȂ���ȃȈ

�

� ǾȜİțĲȡȚțȒ��İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȆȜȒȡȘȢ�ȘȜİțĲȡȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ��ȚıȤȣȡȐ�ĮıșİȞȒ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȐ�țĮȜȫįȚĮ�ȑȦȢ������P�įȚȐȞȠȚȟȘ�țĮȞĮȜȚȫȞ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ʌȜĮıĲȚțȫȞ�ȖȚĮ�įȚȑȜİȣıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�ıİ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ȘȜİțĲȡȚțȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��

���Ĳİȝ�

����[������������� ��������������
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ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș
įĮʌȐȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�țȣȕȩȜȚșȦȞ�țĮȚ�ȖİȝȓıȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�șĮȜȐııȘȢ�
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ǻİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ȕȐıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįĮȓĲİȡĮ�

������ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ

ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�Ǽȃǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȊǻȇ���������

�

� ȀĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ȇǼ�Ȓ�ıȪȞįİıȘ�ȞȑȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ȝİ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�ĮȖȦȖȩ�Įʌȩ�ȇǼ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ȝİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�İȚįȚțȠȪ
ĲİȝĮȤȓȠȣ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������������

īȚĮ�ȝȚĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲĮȣ��țĮĲȐ�ĲȘ�įȚĮįȚțĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ��Ȓ�ıȪȞįİıȘ�ȞȑȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ȝİ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�ȇǼ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ȝİ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ
ȪįȡİȣıȘȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��

Į��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ
İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ��ĲĮȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıȣȞįȑıȝȦȞ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĮȖȦȖȠȪȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ

ȕ��ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ��Ș�ȐȞĲȜȘıȘ�ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ�İȚȢ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȞİȡȠȪ�įȚĮ�ȣįȡĮȞĲȜȓĮȢ�����Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�țĮȚ�Ș�ıȪȞįİıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ĲȠ�ȞȑȠ�ĮȖȦȖȩ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȖȚĮ
ıȦȜȒȞİȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�

Ȗ�
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ
İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȝȘȤĮȞȫȞ�țĮȚ�ıȣıțİȣȫȞ�ʌȠȣ�șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�ĲȠȣ�İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȅȚ
ıȣıțİȣȑȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�ȖȚĮ�ȤȡȒıȘ�ıİ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȝȓĮ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ�ıȪȞįİıȘ��Ĳİȝ��ĮȖȦȖȠȪ�ȇǼ�ȝİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�țĮȚ�ıȣȞįȑıȝȦȞ�țĮȚ�ıȪȞįİıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ĮȖȦȖȩ�ȇǼ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�

�Ȝ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�țĮȚ�įȚȐȝİĲȡȠ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�
ǻǿǹȀȅȈǿǹ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ������Ȉ

�

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

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

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ
țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İʌȓȤȦıȘ�
���������Ȃȉĭ
įȑțĮ�ȑȟȚ
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ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����

ǹ�ȉ� ��

ǱȡșȡȠ ǾȁȂ����Ȉ

�

� ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�İȣȡȦʌĮȚțȠȪ��țĮșȘȝȑȞȠȣ��ĲȪʌȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������

ȁİțȐȞȘ��ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�İț��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ���ȣȥȘȜȒȢ��ʌȚȑıİȦȢ��İȣȡȦʌĮȚțȠȪ���țĮșȘȝȑȞȠȣ�
ĲȪʌȠȣ�ȒĲȠȚ��ȜİțȐȞȘ��țĮȚ��ȣȜȚțȐ��ıĲİȡİȫıİȦȢ��țĮȚ��ıȣȞįȑıİȦȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ�

��Ĳİȝ
��������[��������� ������������
�������������������������������������������������
�İȣȡȫ�������������������������ǹșȡȠȚıȝĮ�������������
�������
İțĮĲȩȞ�İȕįȠȝȒȞĲĮ

ǼȀǹȉȅȃ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ

������

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

ǼȊȇȍ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

ȋȇǾȈȉȅȈ�ȆǹȆǹȁǹȂȆȇȅȈ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

��
2�ȝİȜİĲȘĲȒȢ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

��

ȅ�ǼȜİȖțĲȒȢ

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǹȀȁǾȈ
ȂǾȋǹȃȅȁȅīȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

ǼīȀȇǿĬǾȀǼ

��

ȅ�ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ǹĬǹȃǹȈǿȅȈ�ȆǹȆǹĬǹȃǹȈǿȅȊ
ȉȅȆȅīǹĭȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ



ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻǾȂȅȈ�ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǻ�ȃȈǾ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ǹȡȚșȝȩȢ�ȂİȜȑĲȘȢ������������ȉȊ������

ǼȡȖȠ�� ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾ�ȋȍȇȅȊ�ȀȅǿȂǾȉǾȇǿȅȊ��Ȁ�ȁ�Ȇ�

ǹȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ�ȐȡșȡȦȞ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ǼȉǼȆ

ǼȖțȪțȜȚȠȢ��������������

ȉȓĲȜȠȢ�ǹȡșȡȠȣȀȦįȚțȩȢ�ǱȡșȡȠȣ
�Ǽȁȅȉ�ȉȆ�������

Ȁȍǻ��ǼȉǼȆ$�7�

ǹȡșȡĮ�ȂİȜȑĲȘȢ

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�ȤȦȡȓȢ
ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �

ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�ȝİ�ȝȠȞȩĲȡȠȤȠȃǹȅǿȀ�ǹ?����� � �

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ȤİȚȡȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞȃǹȅǿȀ�ǹ?����� � �

ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚȐ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �

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

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �����������

ȈțȣȡȠįȑȝĮĲĮ�ȝȚțȡȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �

ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȖȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȐȞȦ�ĲȦȞ
�����P�țĮȚ�ȑȦȢ������P

ȃǹȅǿȀ�ǹ?�������� � �

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ������P��ȖȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� � �

ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8�ıȣȝʌĮȖȠȪȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�ǹȖȦȖȠȓ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��6'5������'1�����PP

ȃǹȊǻȇ�ǹ?�������� �� �����������

ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8�ıȣȝʌĮȖȠȪȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�ǹȖȦȖȠȓ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��6'5�����'1�����PP
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ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α. Μ.: 07ΤΥ/2021 
Προϋπολογισμός: 96.634,00€  
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

 Άρθρο 1 -  Αντικείμενο Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
1. Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) αφορά τους γενικούς 
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, 
το έργο: «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ», προϋπ.δαπάνης 96.634,00€ (με ΓΕ & OE 
18%, απρόβλ. 15% και ΦΠΑ 24%). 
2. Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση, στην 
Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που τη συνοδεύουν. 

 

 Άρθρο 2 -  Ορισμοί – Συντομογραφίες 
Ορισμοί  
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο 
Ν.4412/2016. 
α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου 
τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο. (Στην 
παρούσα ο  Δήμος Ηρακλείου Αττικής) 
β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
υλοποίησης του έργου. (Στην παρούσα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής) 
γ) «Προϊσταμένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα 
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε 
μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον 
παρόντα Κώδικα. (Στην παρούσα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής) 
δ) «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα 
κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της 
κατασκευής του έργου. (Στην παρούσα η Δ/νση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής) 
ε) «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο 
γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Κώδικας αυτός. (Στην παρούσα το Τεχνικό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας Αττικής) 
στ) «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η 
κατασκευή του έργου. 
ζ) «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του 
έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, 
σχέδια και προδιαγραφές, και επί πλέον:  
η) «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται 
να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. 
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θ) «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι 
εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου. 
ι) «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα 
εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
ια) «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και 
πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 
ιβ) «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη 
φάση δημοπράτησης του έργου. 
ιγ) «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του 
και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την 
ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" 
ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. 
ιδ) «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα 
με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Συντομογραφίες 
Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 
ΓΣΥ:     Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΕΣΥ:     Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΤΣΥ:     Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΤΠ:       Τεχνική Περιγραφή  
ΤΜ:      Τιμολόγιο Μελέτης 
DIN :      Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 
ΕΛΟΤ:  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΕΤΑ:     Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 
ISO :      Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 
ΚΤΣ:     Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
ΚΤΧ:     Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 
ΟΜΟΕ: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
ΠΤΠ:     Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 
ΥΠΕΣΔΔΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  
ΥΠΕΚΑ:      Υπουργείο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
ΓΓΔΕ:   Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
ΔΕΗ:   Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
ΔΕΚΟ:   Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
ΕΕ:    Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΟΚ:   Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα   
ΕΟΧ:   Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  
ΙΚΑ :   Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΚΕΔΕ:   Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 
ΝΠΔΔ: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ:  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
ΝΣΚ:    Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ΟΚΩ:   Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 
ΠΕΔΕ:  Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 
ΠΕΠ:    Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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ΤΕΕ:     Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
 
 
Άλλες Συντομογραφίες 
ΑΠΕ:          Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
ΗΠΑ:         Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
ΚΥΑ:         Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν:               Νόμος 
ΠΔ:            Προεδρικό Διάταγμα 
ΠΚΤΜΝΕ: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 
ΦΕΚ:          Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
ΦΠΑ:         Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΥΑ:            Υπουργική Απόφαση 

 Άρθρο 3 -  Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2016/24/ ΕΕ και 2016/25/ΕΕ)». 

 Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)», όπως ισχύει.   

 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463, ΦΕΚ 114Α/08-06-2006), όπως ισχύει.. 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως ισχύει.. 

 Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) «Κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος», όπως ισχύει.   

 Τις διατάξεις Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 125Α/-21-08-1986), όπως ισχύει.    

 Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 137Α/24-08-1993), 
όπως ισχύει.    

 Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» , όπως ισχύει.    

 Του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.    

 Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως 
ισχύει.    

 Του ΠΔ 171/1987 (ΦΕΚ 84Α/02-06-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις», 
όπως ισχύει.    

 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις»,  όπως ισχύει.     

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας»  

 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204Α/25-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
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 Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».  

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

 Της υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012) και  

 Της υπ’ αρ. ΥΑ Δ11γ/0/9/7 (ΦΕΚ 363Β/19.02.2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση 
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών». 

 Του Ν. 4270 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 Άρθρο 4 -  Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων 
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αναφερόμενες στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο ή στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 Άρθρο 5 -  Γλώσσα 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα 
συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι 
η Ελληνική Γλώσσα. 

 Άρθρο 6 -  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, 
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

- Το εργολαβικό συμφωνητικό. 
- Η Διακήρυξη. 
- Η Οικονομική Προσφορά. 
- Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  

- Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 
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Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 
1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
2. Οι Ευρωκώδικες. 
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
 Άρθρο 7 -  Σύμβαση 

«Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του 
έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, 
σχέδια και προδιαγραφές. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
Ν.4412/2016 με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

 Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης, 

 Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, που θα 
προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

 Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 Άρθρο 8 -  Παροχή και μέριμνα των τευχών 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στη 
Διακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ.,  στα 
γραφεία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με 
μέριμνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν.  
Στοιχεία των μελετών, που υπάρχουν, μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από 
την Υπηρεσία. 

 Όμοια με τα ανωτέρω για τις μελέτες, οι  διαγωνιζόμενοι μπορούν να μελετήσουν, και 
ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα, με μέριμνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές 
ή/και  άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, μέσω της Υπηρεσίας. 

 Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται 
με μέριμνά της.  Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθούν δύο 
σειρές θεωρημένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών μελετών, καθώς και 
των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται.  Ο Ανάδοχος 
μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με 
μέριμνα και δαπάνες του. 

 Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά 
στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα 
φυλάσσονται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία.  Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με 
μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο 
των συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και 
προτύπων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος 
συνέταξε κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου.  Η 
Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα 
ανωτέρω εργάσιμες. 

 Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή 
ελάττωμα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται 
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για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο 
μέρος σχετικά. 

 Άρθρο 9 -  Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

 Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά 
δικαιώματα των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 
που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη.  Με την 
υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους 
νομίμους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη 
εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, 
καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων 
εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της 
πραγματικής ζωής του έργου. 

 Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να 
τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια 
και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

 Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 Άρθρο 10 -  Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των ΤΣΥ, 
των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που 
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα 
και δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις 
ανάγκες της σύμβασης.  Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή 
χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των 
υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της 
Υπηρεσίας. 

 Άρθρο 11 -  Εγγύηση - Προθεσμία αποπεράτωσης 
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Διακήρυξη. 

 Άρθρο 12 -  Επίβλεψη 
Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική 
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία 
ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, 
προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο 
τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και 
έγκαιρη εκτέλεση των έργων. 
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά 
του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα 
με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του 
προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως 
αυτά ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Δεν αποκλείεται η άσκηση της 
επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
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3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον 
ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν 
ανάλογες ευθύνες. (Ν 4412/2016) 
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους  
Οδηγίες του Επιβλέποντα 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αντικατάσταση 
Επιβλέποντα 
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του 
λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να 
στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 
 

 Άρθρο 13 -   Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης 
και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 
διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία 
της μελέτης. 
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο  όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση 
των στοιχείων  της μελέτης, σύμφωνα με το Ν 4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των  
εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται  να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές  στα έργα που έγιναν 
χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και  αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή 
επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των 
εργασιών  που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται  εφαρμογή των διατάξεων για 
κακοτεχνία.   
4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται 
προφορικά στον τόπο  των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη  διαταγή αυτή δίνει 
ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει  αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την  
έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του 
επιβλέποντα,  ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει  εκτελέσει σύμφωνα με την 
εντολή της επίβλεψης μέχρι  τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.   
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το 
έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις 
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες 
για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, 
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 
μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, 
οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών  σημείων, καταμετρήσεων, 
δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και 
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του 
έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη  απαραίτητη για την καλή και 
έντεχνη εκτέλεση του  έργου.     
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6. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν 
τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Κατ’ εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, 
βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν 
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.   
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου,  ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος 
να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη  προσωρινής 
σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα  τα σχετικά μέτρα.   
8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου,  η σύμβαση μπορεί 
να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα 
εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο 
αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό 
ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄), ΔΕΕΠΠ/85/  14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 
της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να 
διατάσσει  την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την 
ενίσχυση των συνεργείων  του αναδόχου.   
9. 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 χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή 
απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα 
εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί 
να επιβληθεί  πρόστιμο μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο 
εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις περί  
εισπράξεως δημοσίων εσόδων.   
10. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση 
παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες 
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα 
κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών 
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από 
διαταγή της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ του επιβλέποντος και 
του αναδόχου.   
11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει  αμέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν 
τυχόν κατά την  κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι 
διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση 
των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή  την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις 
του  παρόντος κώδικα.   
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12. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 
έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις 
εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις 
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να 
αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.   
13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης 
στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους 
χώρους που κρίνει απαραίτητο  η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της 
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να 
συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα  έργα, κατά τις 
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους  
παραγωγής.  (Ν 4412/2016)           
14. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με το Δήμο Ηρακλείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το 
έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων. 
16. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
17. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
18. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και του Δήμου Ηρακλείου, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε 
Τράπεζα της επιλογής του. 

 Άρθρο 14 -  Κοινοποίηση στον ανάδοχο − εκπροσώπηση 
1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνονται 
με όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. 
Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα 
οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη 
διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων 
εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των 
πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο 
ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό 
που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του 
αναδόχου.  

 Άρθρο 15 -  Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό αναδόχου 
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται 
από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί 
τόπου των έργων παρουσία  τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής 
επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 
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κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία 
εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) 
τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) πρέπει να είναι 
διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος  
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου 
σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του 
έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη 
στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. 
Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την 
εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, 
ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.  

 Άρθρο 16 -  Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου Ηρακλείου. 
Ειδικότερα:  
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη 
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική 
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου 
και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 
υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους 
με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 
εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του 
και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος 
Έργου. 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 
του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 
σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 
χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο Ηρακλείου για τα μέτρα 
που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 
Ανάδοχο, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης 
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και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον 
έκπτωτο.  

 Άρθρο 17 -  Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει 
καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.  
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή 
παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που 
έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με 
αυτές. 

 Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο 
μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου 
όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

 Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 
σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 Άρθρο 18 -  Υπεργολαβίες 
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος 
ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, την οποία δεν είχε συμπεριλάβει στην 
προσφορά του. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 
Δήμο Ηρακλείου και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του 
απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ηρακλείου. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά  
ο Ανάδοχος. 

 Άρθρο 19 -  Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της κυκλοφορίας 
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. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους 
χώρους επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για τη παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Άρθρο 20 -  Επιμετρήσεις – Κατασκευαστικά σχέδια 
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με 
μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα 
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επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του 
αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο 
μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 
2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για 
τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε 
εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των 
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία 
γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης 
των εργασιών ή των  πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, 
συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη 
διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα 
επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις 
επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της 
διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος αν δεν 
αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. 
3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην 
τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν 
θα είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην 
καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις 
να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω 
πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί επίσης και η προϊσταμένη αρχή να 
παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών. 
4. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή 
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο 
ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να 
ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή 
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό 
εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να 
ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω 
χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης 
αρχής. 
5. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που 
λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει 
τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. 
Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις 
θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το 
δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί μέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη 
ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την 
τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον 
ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει 
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη 
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επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική 
επιμέτρηση. 
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση 
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα 
ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον 
ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 
επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική 
επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 
7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του, 
που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα 
από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για οψιγενείς αιτίες 
μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις. 
8. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική 
επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί μέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, 
όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών 
εφαρμόζονται επί μέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως 
ορίζεται στη σύμβαση.  

 Άρθρο 21 -  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 
Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται 
επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθέντων εργασιών περιλαμβάνονται: 
 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.) 
 Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 

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

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

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

φύσης αποζημίωση προς τρίτους. 
 Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των αχρήστων 

προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την Αστυνομία. 
 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. 

 Το όφελος του αναδόχου. 
 Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%, σύμφωνα με 

το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο: «Στα έργα των δήμων, όταν 
γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 17 του ν. 3669/2008, όπως ισχυει μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα 
γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που 
ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης». 

 Άρθρο 22 -  Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις 



Σελίδα 14 από 28 

 

1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 
εργασιών. 
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο 
χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των 
επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη 
του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη 
καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου. 
2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του 
εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από 
την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις 
τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών 
από εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των 
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του 
έργου που, κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες 
όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται μόνο για τον 
πρώτο μήνα, μετά την εκτέλεση της εργασίας. 
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν 
στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή 
του έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε 
χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να 
είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης 
τιμής. 
5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που προσκομίσθηκαν με έγκριση 
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες 
των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών 
που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης 
των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την 
ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται 
σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που δεν μπορεί να είναι ανώτερες των τιμών 
πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) του χρόνου της 
δημοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το 
υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα 
ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης παραγράφου 
δεν υπολογίζονται στα υλικά. 
6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε 
είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της 
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο 
λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
εργολάβου της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις 
συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, αν 
συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών του Ν 4412/2016, 
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συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, 
οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 
χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 
7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή 
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν 
από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το 
συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που 
αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις 
του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 
προηγούμενους λογαριασμούς. 
8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους 
διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει 
ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα 
υπηρεσία, με διαταγή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που 
διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην 
περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από 
την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού 
μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο 
επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με 
τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις 
σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή 
εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο 
λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι 
εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Η έγκριση του 
λογαριασμού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του 
επιβλέποντα. 
9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του 
διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την 
ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού 
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. 
10. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση 
ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή 
ειδική διάταξη. 
11. Επιτρέπεται η εκ μέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηματικής απαίτησης, για 
την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής έργου, σε 
αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και 
μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και 
υπαλλήλους που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. 
Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος, εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος, 
μπορεί πάντα να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του 
αναδόχου, προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να 
ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από 
εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση 
οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν. 
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12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με 
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος 
που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή. 
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και 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 συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό 
λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό 
λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων 
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. (Ν.4412/2016) 

 Άρθρο 23 -  Πληρωμές του αναδόχου  
Οι  λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Ν.4412/2016. 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 (ΙΚΑ, Επικουρικό, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.). Προκαταβολές στον ανάδοχο 
καταβάλλονται μόνον αν προβλέπονται από την Διακήρυξη της Δημοπρασίας και 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο Ν.4412/2016. 

 Άρθρο 24 -  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
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 δηλαδή: 
-Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την 
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της ή τη σύνταξή της, όταν δεν υπάρχει τέτοια. 
-Ο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για την διαπίστωση της 
καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται, της διαπίστωσης των διατομών των 
τμημάτων του έργου και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ, ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π. καθώς και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
-Η σύνταξη των Τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων μετά των απαραιτήτων 
σχεδίων (οριζοντιογραφική αποτύπωση της κάθε αποκατάστασης εξαρτημένη από γύρω 
σταθερά σημεία, σε αρχείο τύπου *.dwg για ανάγνωση και επεξεργασία σε περιβάλλον 
AUTOCAD), λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και δακτυλογράφησης αυτών σε 
ανάλογο αριθμό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στον 
επιβλέποντα προτού δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν. 
Η λήψη μέχρι τεσσάρων (4) φωτογραφιών 18Χ24 ανά φάση εργασιών, κατ' επιλογή της 
επιβλεπούσης υπηρεσίας, που να παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές φάσεις του έργου. Οι 
φωτογραφίες θα παραδίδονται επί πλέον και σε Compact Disc για επεξεργασία σε CD-ROM της 
Υπηρεσίας. 

 Άρθρο 25 -  Φόροι - Τέλη  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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 αυξομειώσεις 
αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα 
εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 
αυτού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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 Άρθρο 26 -  Κρατήσεις 
Σχετική εγκύκλιος υπ'αριθμ .59774/25.9.1986 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
α) Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. 
α) 2% ΤΑΔΚΥ,                  
β) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ και 0,50% ΕΜΠ,                           
γ) 1% ΤΥΔΚ,                   
δ) 0,2% ΤΕΕ,                   
ε) 1% ΤΠΕΔΕ   ( αν ο  ανάδοχος είναι  εργολήπτης Δημ. Έργων), 
στ) 2% Φόρος εισοδήματος,                                                          
ζ) Ασφαλιστικές εισφορές, όπως ισχύουν 
β) Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Ο ανάδοχος υπόκειται μόνο στις παραπάνω με τα στοιχεία στ' και γ' επιβαρύνσεις και τις 
ασφαλιστικές εισφορές. Ομοίως 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών του για όλα τα έργα, 
εφ' όσον ο ανάδοχος είναι εργολήπτης Δημ. Έργων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.  
O Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 Άρθρο 27 -  Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να 
δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
μίας απ' αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε  όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
1. 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. 

2. 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 ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, 
έκτακτες  χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

3. 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. 

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

5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. 
6. 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. 

 Άρθρο 28 -  Αναλογίες υλικών 
Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθοριζόμενες στο Τιμολόγιο ή την Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναλογίες υλικών. Η άμμος 
και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και μετρούνται με κιβώτια καθορισμένων 
διαστάσεων και να επιτυγχάνονται οι πρέπουσες αναλογίες. 

 Άρθρο 29 -  Μηχανικός εξοπλισμός 
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Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και 
καθορίζεται εκάστοτε στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες 
αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

 Άρθρο 30 -  Μελέτη συνθηκών του Έργου  
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη 
κατά τη σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου 
και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση 
και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών 
προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών  χειρών, ύδατος ,ηλεκτρικού ρεύματος, τις 
καιρικές συνθήκες τις θέσεις των ρεμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές 
συνθήκες, τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα τα οποία μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο 
να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση 
με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

 Άρθρο 31 -  Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και  Προστασία – Βλαστήσεις 
α) 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. Σχετικές διαταγές της 
υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα φύλαξης προστασίας ή 
διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
β) 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. 
γ) Ο ανάδοχος 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. 

 Άρθρο 32 -  Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - Δείγματα 
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 
Τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και 
λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ' όσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητά τους. Τα δείγματα που απαιτούνται, και τα περιγραφικά στοιχεία 
λαμβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. 
Στη συνέχεια όταν απαιτείται τα δείγματα να 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. 
Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα από το Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας του Έργου του 
Δήμου. 

 Άρθρο 33 -  Ποιότητα στα δημόσια έργα 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε 
πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο 
οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και 
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας. 



Σελίδα 19 από 28 

 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας έργου σε κάθε δημόσιο 
έργο (Κατασκευή ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται για κατασκευή, 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύ-
τερης τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 
Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων 
έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 
3. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους 
ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται 
έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που 
προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετικό 
διαγωνισμό. Με την κοινή απόφαση αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 
κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση 
των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Συμβούλιο, ώστε να 
διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του 
έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη 
συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων 
ελαττωμάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του 
παρόντος ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για 
την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. (Ν. 4412/2016) 

 Άρθρο 34 -  Υγιεινή και Ασφάλεια 
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την  παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/ 19.9.2000 
(ΦΕΚ 1176 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.  
Υπενθυμίζεται ότι o ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 
λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι 
υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη 
προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.  

 Άρθρο 35 -  Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της κυκλοφορίας 
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. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους 
χώρους επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο 
ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για τη παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Άρθρο 36 -  Διοικητική παραλαβή για χρήση 
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α) 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας του επιβλέποντα και του αναδόχου.  Αν το έργο 
παραδίδεται σε χρήση, σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, του 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. 
β) 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. 
γ) Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου. 

 Άρθρο 37 -  Χρόνος Εγγυήσεως. 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Άρθρο 38 -   Διοίκηση του Έργου – Παραλαβή Ενδιάμεσων Παραδοτέων 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με το Σχέδιο Διοίκησης του Έργου το οποίο θα 
εκπονήσει ο Δήμος και θα του κοινοποιήσει την πρώτη εβδομάδα μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

 Άρθρο 39 -  Αυξομειώσεις εργασιών − Νέες εργασίες 
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.  
Οποιαδήποτε μεταβολή του προϋπολογισμού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν3669/2008. 
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που 
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.(Ν4412/2016). 
Η έγκριση μεταβολής προϋπολογισμού θα γίνεται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής, υποκείμενης 
στην έγκριση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,   

 Άρθρο 40 -  Ποσό απροβλέπτων  
Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική 
σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή 
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 
μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του 
έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών 
συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών 
ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμ-
φωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) και δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση 
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Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση 
του Υπουργού.   

 Άρθρο 41 -  Προκαταβολές 
Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύμβασης. Η χορήγηση οποιασδήποτε 
προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 
έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου 
καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και 
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. (Ν 4412/2016) 

 Άρθρο 42 -  Αναθεώρηση τιμών 
Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα 
κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα 
της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε 
αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές. (Ν 
4412/2016) 

 Άρθρο 43 -  Απολογιστικές Εργασίες 
Αντιμετώπιση δαπανών εκσκαφών με μηχανικά μέσα ή δια χειρός, για την αποκάλυψη 
αρχαιοτήτων, μη χαρτογραφημένων δικτύων, δικτύων ΟΚΩ, μετατοπίσεις δικτύων, 
προσαρμογές σε υφιστάμενα δίκτυα κλπ. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνει 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΚΑ. 
Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της 
δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο 
χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν 
ορίζονται με τη σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή 
εργασιών με υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον 
υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι 
ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο. 
Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή 
άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και 
κατά θέση του έργου και κάθε άλλο τοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής 
διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα 
φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται 
υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας 
παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει 
ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων. 
Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός από 
το απολογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες 
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η 
πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την 
εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. 
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 9 
του Ν3669/2008, όπως ισχύει με τον Ν. 4412/2016, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. 
Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.  

 Άρθρο 44 -  Μεταβολή Φυσικού Αντικειμένου 
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Οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του Έργου θα πρέπει να εγκριθεί από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο 
Φορέα Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής,  υπόκειται δε 
στην έγκριση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,   

 Άρθρο 45 -  Τελικός Λογαριασμός. 
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 αυτού. Με τον τελικό 
λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων 
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Άρθρο 46 -  Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση της σύμβασης από τον εργοδότη 
1. Έκπτωση Αναδόχου 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία.  Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
2. Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)  
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 
3. Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης 
Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής 
του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται 
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες        
(Ν.4412/2016). 

 Άρθρο 47 -  Διάλυση της σύμβασης από τον ανάδοχο 
Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: 
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο 
από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν 
στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών. 
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από 
την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. 
Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του 
άρθρου 53 του παρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής 
των εργασιών. 
γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή 
προθεσμία. 
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των 
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο 
της διευθύνουσας υπηρεσίας. (κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016). 

 Άρθρο 48 -  Ασφάλιση 
Οι ανάδοχοι έργων είναι υποχρεωμένοι να τα ασφαλίσουν σε μία ασφαλιστική εταιρεία 
αναγνωρισμένη από το Κράτος. 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο, 
δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν. 
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 
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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. 
Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και 
συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 
609/85, Ν 1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

 Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970.  Οι 
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται 
δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το 
Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει. 

 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις 
απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και 
πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών 

τευχών και 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται 
στους όρους των συμβατικών τευχών. 

 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 
περιόδου. 

 Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 
489/76 και το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει 
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 
που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης). 

 Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. 

 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 
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- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

- κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

 Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να 
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ καθώς και τυχόν 
συμπληρωματικών άρθρων της ΕΣΥ περί ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο 
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. 

 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
-Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση 
προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 
-Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 Άρθρο 49 -  Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους 
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.  
Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και 
άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να 
διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων 
που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον 
προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. 
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών.  
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους 
από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών 
ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από 
τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην 
αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από 
τις πιστώσεις του έργου. 
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται 
σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 
ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση 
μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή 
τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του 
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απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της 
αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 
μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του 
ελαττώματος. 
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 
προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίησή της.  
Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου 
εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της 
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας 
χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες 
για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των 
κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο 
ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής.  
Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για 
εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων 
εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί να ορίζει 
τη μη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 
5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων 
δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί 
απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που προσδιορίζει 
το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης 
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
6. Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την 
απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν 
το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση 
αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις 
του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις πρόσθετες 
εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του 
αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό. 
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία 
που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην 
ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες 
αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας 
υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών 
κυρώσεων κατά του αναδόχου. 
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο 
ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον 
βαρύνει η συντήρηση αυτή. 
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην 
πιστοποίηση. 
Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή 
όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το 
ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει 
στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
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Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του παρόντος και η διαπίστωση της αποκατάστασης των 
ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. (Ν.4412/2016) 

 Άρθρο 50 -  Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων – Ανωτέρα Βία 
1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του 
έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από 
την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, 
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων 
εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, 
αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της 
οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής 
εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο 
φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζημία 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, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες 
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο 
ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση των 
βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να 
εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, 
που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση της 
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η 
προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει αμέσως 
σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και 
της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταμένη 
αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε 
αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των 
βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο 
χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με περιγραφή όλων των 
στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του 
αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται 
ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, 
η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες 
βλάβες. 
6. Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας 
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το νόμο. Η ένσταση είναι 
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απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. 
Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της 
διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή 
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με 
επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με 
απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και 
αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους 
συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει 
το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται 
εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 
απολογιστικά. 
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την 
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται 
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή 
περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας 
μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και 
αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή 
γι’ αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην 
προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των δι-
ατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της 
οργάνωσής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της 
οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει 
την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιονδήποτε 
άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν 
τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει το 
πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου 
για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα. 
8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να 
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό 
διάστημα. 
9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό της 
αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε 
έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του 
αναδόχου. 
10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε 
χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά 
από έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα 
στην προϊσταμένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται 
ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 
Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι 
παράγραφοι 7 και 8. (Ν.4412/2016). 
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 Άρθρο 51 -  Επίλυση Διαφορών - Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας Δικαστική επίλυση 
διαφορών -  Διαιτητική επίλυση διαφορών 

 Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 
 
 

Ηράκλειο Αττικής, Φεβρουάριος 2021 

   
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Δ/ντης Πολεοδομίας  
&ΤΥΔΗΑ 

 
 
 

Χρήστος Παπαλάμπρος Γεώργιος Τακλής Αθανάσιος Παπαθανασίου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 Προϊστ. Τμήματος Υποδομών, 
Συγκοινωνιών & Κυκλ. Ρυθμίσεων 

 

 



 

Σελίδα 1 από 10 

 
  

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ.» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α. Μ.: 07ΤΥ/2021 
Προϋπολογισμός: 96.634,00€  
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 Άρθρο 1 -  Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Αντικείμενο Έργου 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με 
βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί το έργο: 
«Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κλπ», προϋπ.δαπάνης 96.634,00€ (με ΓΕ & OE 18%, 
απρόβλ. 15% και ΦΠΑ 24%). 
 
Η μελέτη αυτή προβλέπει εργασίες στους διαδρόμους του κοιμητηρίου για βελτίωση της 
επισκεψιμότητας, χρήσης και  λειτουργίας του χώρου. 
Προβλέπονται οι παρακάτω κατασκευαστικές παρεμβάσεις: 
α. διευθέτηση της επιφανειακής ροής των όμβριων υδάτων με συλλέκτες σχάρες                                  
και αποδέκτες δευτερεύοντες αγωγούς-οδηγούς προς τον κεντρικό συλλέκτη της οδού Απ. 
Παύλου. 
β. υψομετρική διαμόρφωση και επίστρωση των διαδρόμων μεταξύ των τμημάτων χώρων 
ταφής του κοιμητηρίου. 
γ. κατασκευή w.c. στην ανατολική πλευρά του κοιμητηρίου με τον ανάλογο εξοπλισμό. 
 

 Άρθρο 2 -  Αναρτήσεις - Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά το Ν. 4412/2016 στο τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΚΑ Ε.16/2007, στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί κατά το Ν. 4412/2016 στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και 

τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου 

και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

 Άρθρο 3 -  Προθεσμία  εκτέλεσης  έργου - Ποινικές ρήτρες –Έκπτωση του Αναδόχου 

1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της 

παρούσης εργολαβίας) ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την  υπογραφή  της 

Σύμβασης.  
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2. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου 

- Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου 

του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες 

τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με 

αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως 

επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της 

συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές 

ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, 

αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.  

- Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας 

του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της 

προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες 

μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του 

έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του 

έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 

δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, 

ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς 

και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις 

εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..  

- Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του 

έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να 

περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με 

ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του 

ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. (Ν.4412/2016). 

3. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσμιών ολικών ή τμηματικών θα γίνεται με 
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 
Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του Δημοτικού Συμβουλίου  
Ηρακλείου Αττικής, υποκείμενης στην έγκριση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης,  ύστερα από αίτηση του αναδόχου (Ν.4412/2016). 
4. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία σύμφωνα  με το Ν.4412/2016. 
 
 Άρθρο 4 -  Πρόγραμμα κατασκευής του έργου – Χρονοδιάγραμμα  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση Προγράμματος κατασκευής του έργου 

(χρονοδιάγραμμα) ανταποκρινόμενου προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα 

υποβληθεί στην  Διευθύνουσα  το έργο Υπηρεσία εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) 

ημερών από της υπογραφής της σύμβασης. 
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Το χρονοδιάγραμμα αυτό η Διευθύνουσα  ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή 

διορθώσει μέσα σε δέκα (10) μέρες κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Το 

χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες 

που ορίζονται στη σύμβαση και είναι ανέκκλητες. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος 

(εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών των  προκαταρκτικών σταδίων 

(προετοιμασία, κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών αδειών από φορείς κλπ,) ή και του 

κυρίου έργου σε ότι αφορά επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος. 

Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου είναι οι ενδιάμεσοι χρόνοι όπως αυτοί 

αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα  που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή 

της σύμβασης. ορίζεται ως ποινική ρήτρα υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών 

προθεσμιών οφειλόμενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σε 3% της μέσης 

ημερήσιας αξίας του τμήματος του έργου που αναφέρεται στην ενδεικτική προθεσμία και 

επιβάλλεται για τον αριθμό των ημερών υπέρβασης. Το συνολικό  ποσό της ρήτρας για την 

ενδεικτική τμηματική προθεσμία δεν μπορεί δεν μπορεί  να υπερβαίνει  το 2% του ποσού 

της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 5 -  Παραδοτέα 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

 

 Άρθρο 6 -  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το Ν. 

4412/2016,που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του  συμβατικού ποσού του έργου, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016. 

 

 Άρθρο 7 -  Ημερολόγιο Έργου 

Ο Ανάδοχος μεριμνά στην τήρηση Ημερολογίου όπως ορίζεται Ν.4412/2016. 

 

 Άρθρο 8 -  Διευκόλυνση κυκλοφορίας. Πινακίδες 

Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας 

στις κατασκευαζόμενες από αυτόν οδούς, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται 

προηγουμένως με την Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. 

Ο εργολάβος 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.  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. Ομοίως να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων 

τάφρων σε επίκαιρα σημεία με υπόδειξη του επιβλέποντος. 
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 Άρθρο 9 -  Πινακίδες Πληροφόρησης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο εργοτάξιο κατά την υλοποίηση του έργου, και 

σε ευκρινές σημείο, πινακίδα για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα της 

χρηματοδότησης του έργου 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε ευκρινές σημείο πινακίδα μετά την 

υλοποίηση του Έργου (αναμνηστική). 

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις πινακίδες δημοσιότητας, οι οποίες θα 

διατεθούν στον ανάδοχο κι αυτός θα πρέπει να τις τηρήσει 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε σταδιακή φωτογράφηση (και 

βιντεοσκόπηση) υλοποίησης του έργου. 

 

 Άρθρο 10 -  Υποβολή σκαριφημάτων των εκτελουμένων έργων 

Ρητή υποχρέωση του εργολάβου, είναι μαζί με τα υποβαλλόμενα επιμετρητικά στοιχεία για 

τις προς πιστοποίηση εργασίες, να συνυποβάλλει και πλήρη σχεδιαγράμματα σύμφωνα με 

τις οδηγίες της υπηρεσίας όπου πρέπει να έχουν σχεδιαστεί τα πλήρη στοιχεία του έργου 

(διατομές κ.λ.π.) λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών και δακτυλογράφησης αυτών. 

 

 Άρθρο 11 -  Ενημέρωση της επίβλεψης  

Ρητή υποχρέωση του αναδόχου είναι όπως κάθε πρωί μέχρι 8ης π.μ. υποβάλλει έγγραφα 

στο γραφείο επίβλεψης ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών, όπου πρέπει να αναγράφονται 

αναλυτικά το είδος και οι θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες του έργου 

 

 Άρθρο 12 -  Σύνθετες τιμές 

Για την πληρωμή των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές, θα εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά απ' ευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολογίου, αποκλειόμενης της αποδοχής του 

αιτήματος του εργολάβου για την αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω 

τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων. 

 

 Άρθρο 13 -  Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι 

οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του 

έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, 

κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις μετεωρολογικές 

συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυμάνσεις της 

στάθμης του νερού των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 

στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα 

και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το 

είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που 

θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες 

που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην 

περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες 
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απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα 

θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 

κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους 

περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν 

διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη 

βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα 

υπεδάφους, αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., 

που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των 

διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν 

δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τη 

σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζομένων να 

αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και 

δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, 

επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.  Ο Ανάδοχος 

με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες.  

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο 

κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού 

του λόγου. 

 Άρθρο 14 -  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν 

από τους κυρίους των. 

Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις 

την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου 

ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις 

εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 Άρθρο 15 -  Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά 
την κατασκευή- Αποφυγή όχλησης 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα 

τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές 

οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονομικής 

απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του 

λόγου τούτου. 
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Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι 

δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε 

γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από 

τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και 

τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη 

υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο 

μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή 

χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους 

συμβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να 

εκτελέσει τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου 

και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης 

αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς 

και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων 

(εκχιονισμός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ).  Οποιεσδήποτε δαπάνες σε 

μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας 

καθώς και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε 

κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική 

μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την 

Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, εργασίες 

εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της προσφοράς ή 

με τιμές μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάμψεις 

της κυκλοφορίας, η σήμανση και ο εξοπλισμός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο, κατά τη νύχτα και με 

συνθήκες μέσης αναμενόμενης χρήσης (εποχούμενοι με ταχύτητα λειτουργίας, όχι μόνο 

πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων 

και με ρεαλιστικές συνθήκες.  Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα 

καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε 

να υιοθετηθούν είτε μερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση μετά από έγκριση της 

Προϊσταμένης Αρχής. 

Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, 

όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και 

μεταφερθούν με έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 
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Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, 

π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, 

σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης 

χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης 

Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΚΑ πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές 

πινακίδες, αναλάμποντα  σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και 

στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε 

μελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική 

στιγμή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές 

λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που 

παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων 

ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, 

πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των μηχανικών του 

μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε με 

τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 

μέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της 

φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων, με τη φωτεινή 

σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 

οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες 

οδούς με συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα 

ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, 

λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε 

μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και 

λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να 

υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, 

υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω 

προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 
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Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής από τον 

Ανάδοχο, με την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη 

του Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα μπορεί να παραλειφθεί η 

ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 

τμήματος διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, 

πριν εγκριθεί αρμόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής 

διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις 

διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του 

άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές 

ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των 

μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές Σήμανσης 

εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις 

αποφάσεις του ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 

(ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του 

Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 

αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του 

Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του.  Η Υπηρεσία μπορεί να 

ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του καταλογισμού των σχετικών 

δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη 

ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η 

επιβολή προστίμου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / 

περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / 

περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις 

προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ.  Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό 

δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του 

ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων 

προϊόντων ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών. 

 Άρθρο 16 -  Καλούμενες στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρήσεις –   κοινοπραξίες 
1. Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα 

νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. Τα ίδια εφαρμόζονται και για την ανάθεση 

έργων χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτή επιτρέπεται. 

2. Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. καλούνται οι 

επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια 

κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των 
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εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται 

υπόψη τα απρόβλεπτα. 

3. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το ποσοστό δεν 

ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, στις δημοπρασίες καλούνται επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων 

που να καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες. Κατηγορία με ποσοστό εργασιών λιγότερο 

του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη, μπορεί όμως η διακήρυξη να ορίσει 

διαφορετικά. 

4. Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων επιχειρήσεων του 

Μ.Ε.ΕΠ., καλούνται στο διαγωνισμό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην 

αντίστοιχη κατηγορία και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. 

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

5. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευμένες επιχειρήσεις 

μπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε δημοπρασία. Στις 

απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων 

εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του Μ.Ε.Κ., πέρα από τα 

κατώτερα όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικού του Μ.Ε.Κ. που είναι 

εγγεγραμμένοι για επιμέρους εργασίες μιας κατηγορίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων 

της Γ.Γ.Δ.Ε., μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται 

από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου. 

6. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορίας, η τάξη 

προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τον οποίο δημοπρατείται το 

έργο. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων 

δαπανών (απρόβλεπτα) λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, όπως αυτά καθορίζονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 57 του παρόντος. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές 

επιχειρήσεις περισσότερων κατηγοριών ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων περισσότερων 

κατηγοριών, η τάξη για κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος του 

προϋπολογισμού. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις. 

7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν 

το αποκλείει η διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν και είναι της 

αυτής κατηγορίας πρέπει να ανήκουν όλες σε μία από τις καλούμενες στη δημοπρασία 

τάξεις και είτε να είναι όλες της ίδιας τάξης ή να διαφέρουν κατά μία τάξη. Η καθεμία από 

τις επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό όχι 

μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας του 

δημοπρατούμενου έργου. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών το 

ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται στον προϋπολογισμό της κάθε 

κατηγορίας. 

8. Σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση κοινοπρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση 

της αμέσως ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις για τα 
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κατώτατα όρια ανάληψης δημόσιου έργου, που ισχύουν κάθε φορά για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης. 

9. Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και 

η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν 

τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι 

εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη 

δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία. 

10. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία 

έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα 

προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του 

ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις 

επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και 

τις ζημίες της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμιά. 

Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια 

κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα 

εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της 

καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να επανακαθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, λαμβανομένου 

υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

11. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται 

εις ολόκληρο για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.          

(Ν.4412/2016). 

 

 Άρθρο 17 -  Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου, υποχρεούται 
στη συντήρησή του, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε (15) δεκαπέντε μήνες.  
 

Ηράκλειο Αττικής, Φεβρουάριος 2021 

   
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Δ/ντης Πολεοδομίας  
&ΤΥΔΗΑ 

 
 
 

Χρήστος Παπαλάμπρος Γεώργιος Τακλής Αθανάσιος Παπαθανασίου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 Προϊστ. Τμήματος Υποδομών, 
Συγκοινωνιών & Κυκλ. Ρυθμίσεων 
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