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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ    ∆ Α Π Α Ν Η Σ: 

 

2.852.000,00  € µε Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                              

                                                                       Εργο:   Αποκατάσταση Φθορών στο Οδικό 

                                                                                            ∆ίκτυο του ∆ήµου µας                                                                                                                                
                                                                        αρ. µελ  :       18ΤΥ/2021               
                                                                        προυπ    :   2.300.000 πλέον Φ.Π.Α. 
 

                                      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µελέτη αυτή προβλέπει εργασίες συντήρησης και επισκευής οδοστρώµατος οδών που 

έχουν υποστεί φθορές και βλάβες στις επιστρώσεις των, λόγω χρήσης και παλαιότητας.   

Συγκεκριµένα : 

α. στις οδούς που η επίστρωση του οδοστρώµατος έχει φθαρεί και παρουσιάζει 

ολισθηρότητα, θα αφαιρεθεί µε απόξεση η αποξήλωση και  θα γίνει επανεπίστρωση µε όµοια 

υλικά. 

β. θα γίνουν επιστρώσεις σε νέους οδούς που προέκυψαν από ρυµοτοµικές διανοίξεις και σε 

παλαιούς που δεν έχουν επίστρωση. Οι οδοί αυτοί είναι διανοιγµένοι και ελεύθεροι νοµικών, 

δασικών, ιδιοκτησιακών κωλυµάτων όπως απαλλοτριώσεις κ.λ.π. 

γ. θα γίνουν επιστρώσεις ασφάλτου, ειδικά αντιολισθηρές, σε κοµβικές διασταυρώσεις και  

οδούς µε αυξηµένη κίνηση.  

δ. οι οδοί που θα επιστρωθούν αναφέρονται  στον επισυναπτόµενο πίνακα.   

 

Οι εργασίες που ποσοτικά προµετρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, αναλυτικά 

περιγράφονται στον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο της µελέτης.  

 

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 2.300.000 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

 

                                                           

 

                                                               Ο µελετητής 02-11-2021 

                                                                                                                                                                                                

                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 

                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ                                       ΜΕΤΑΞΥ m2

             25ης Μαρτίου  Πλαπούτα Αµαρουσίου 2500

Αγ. Σπυρίδωνος Πρ. Λόφου  Ευτυχίας 750

Αγαµέµνονος  Αδριανού Πλ. Αγ. Τριάδος 180

Αγίου Αντωνίου Πουλαντζά Αυλώνος 300

Αγίου Γεωργίου Κ. Παλαµά Λ. Αµαρουσίου 1500

Αισχύλου Ελευσινίων Πυθαγόρα 200

Ακακιών  Μ. Μερκούρη  Γαλήνης 400

Αλαµάνας  Ματρόζου  Χρυσανθέµων 500

Ανθ. Γαζή  Παπανούτσου Παπανδρέου 150

Απάρτη Θ. Αρβανίτη Κ. Γράµµου 250

Απόλλωνος Πλ. Μανδηλαρά  Μ. Αντύπα 700

Αργυροκάστρου Πλαπούτα Σµύρνης 300

Αργυροπούλου Θ.  Καζαντζάκη Παπαιωάννου 300

Αριστοτέλους  Μιαούλη Σωκράτους 600

Αττάλου Σφακίων  Πλαπούτα 350

Αυξεντίου Γρ. Ελευσινίων  Ηρακλείου 350

Αχελώου Σµύρνης  Πουλατζά 300

Βάκχου Αττικής ∆εκελείας 800

Βάρναλη Κ.   Τζαβέλλα  Β. Ηπείρου 700

Βελισσαρίου Πευκών  Μπουµπουλίνας 450

Βενιζέλου Ε. 240 Αττική Οδό 2000

Βενιζέλου Σοφ.   Απ. Ηλέκτρας Χρ. Βασιλείου 1500

Βίκου(µπετό) Σπύρου Λούη  Γράµµου 300

Βούλγαρη Ε.  Σύµης Παπαδάκη 250

Γρυπάρη Σύµης  αδιέξοδο 250

∆ηµοπούλου  Σ. Βενιζέλου  ∆ιάκου 200

∆ιδυµοτείχου Σπύρου Λούη Γράµµου 550

∆ιονύσου Ζεφύρου  Θριάµβου 300

∆ρίσκου ή Γαδιλών Αδιέξοδο Αδιέξοδο 200

∆ροσιάς  Κουντουριώτου  Ακακιών 300

Ειρήνης Ελ. Βενιζέλου Πευκών 350

Ελαιών  Ελ. Βενιζέλου Πευκών 300

Ζαίµη Μ. Μπότσαρη Ιεράπετρας 450

Θεσπρωτίας  Ιωαννίνων Αναγεννήσεως 250

Θουρίου Τζαβέλλα Ιεράπετρας 200

Ιεράπετρας  Κ. Βάρναλη Πρ. Λόφου 500

Ικαρίας Ανάφης Παπαιωάννου 200

Ιωαννίνων Πλαπούτα Αργολικού 900

Καλλικράτους  Κ. Βάρναλη  Πλαπούτα 400

Καλπακίου Κορυτσάς Θεσσαλονίκης 150

Καρκαβίτσα Πευκών Κανάρη 450

Καστελλόριζου  Αυγής Μακεδονίας 400

Κατσούλη Πρ.  Πρ. Λόφου Χαράς 100

Κιάτου Φιλικής Εταιρείας Αδιέξοδο 360

Κονδυλάκη Βίτσι Αυγής 450



Κοσµά Αιτωλού Φιλοθέης  Παπαιωάννου 700

Κρήτης  Ελ. Βενιζέλου  Πευκών 450

Κρίνων  Πρ. Λόφου  Ευτυχίας 800

Κρυστάλλη Κ.  Κ. Παλαµά Απ. Παύλου 750

Κύµης ∆ιάκου Πρ. Λόφου 200

Κύπρου Κυρηνείας Ηρακλείου 600

Κυρηνείας Κύπρου  Β. Ηπείρου 200

Λογοθετίδη Β.  Φιλοθέης Αδιέξοδο 400

Μακρυγιάννη  Μικροπούλου Φιλοθέης 250

Μανιακίου Παπαναστασίου  Αυγής 1500

Μάντζαρου Πορφύρα Λ. Αγ. Στεφάνου 600

Μαραθώνος  Ηρακλείου Πευκών 600

Μητροπούλου ∆.  Μ. Αντύπα αδιέξοδο 1000

Μουσών  Ελ. Βενιζέλου  Πρ. Λόφου 450

Μυριβήλη Σ.  Πλαπούτα Ρωµ. Μελωδού 350

Μυστρά  Παναθηναίων Ηρακλείου 1000

Νέζερ Χρ. Ελευσινίων Ηρακλείου 2000

Νίκης Παπανούτσου ∆ιάκου 350

Νικηταρά Μ. Μπότσαρη Β. Ηπείρου 1000

Ξάνθου Εµµ. Φαναρίου Αδιέξοδο 200

Ξενοπούλου Γρ. Πορφύρα Λ. Αδιέξοδο 500

Ολυµπίας  ∆ελφών  ∆ηµοκρίτου 1250

Ολύµπου Κασταµονής  Πάνος 350

Ορφέως Ελευσινίων Ηρακλείου 550

Παλαιολόγου Ηρακλείου Πευκών 750

Παλαµά Κ.  Σολωµού ∆. Αγ. Γεωργίου 650

Πάνικου ∆ηµητρίου  Σ. Βενιζέλου ∆ιάκου 200

Πάνος Ευτέρπης  Ολύµπου 350

Παξών Ευριπίδου Ζεφύρου 350

Παπάγου Αλεξάνδρου Στρατάρχου Λ. Αµαρουσίου Λ. Πορφύρα 1200

Παπαδάκη Ελ. Φιλοθέης Παπαιωάννου 700

Παπαδάκη Μ.  Μ. Αντύπα Κηφισίας 900

Παππά Γ. Α Φιλοθέης Μητροπούλου 300

Παστέρ  Πευκών  Φλέµινγκ 300

Πάφου Ηρακλείου Ελ. Βενιζέλου 200

Περσεφόνης Τερψιχόρης Ακροπόλεως 300

Πηλίου  Κορυτσάς  Ηρακλείου 350

Πλαστήρα Ν. Νίκης  Παπανδρέου 200

Πλαταιών Πευκών Κανάρη 450

Πλάτωνος Κανάρη ∆άφνιδος 800

Πολέµη Κ. Α. Παπάγου  Πύλου 750

Πρασίνου Λόφου Βελεστίνου Πλαπούτα 2500

Προφήτη Ηλία Ελευσινιών Ηρακλείου 1250

Σελήνης Ωραιοπούλου Αδιέξοδο 500

Σινώπης  Κορυτσάς Θεσσαλονίκης 400

Σκύρου Παπαιωάννου Αδιέξοδο 200

Σµύρνης  Αγ. Αντωνίου Ιωαννίνων 1250

Σόλωνος  Ευριπίδου  Βάκχου 1400

Σωκράτους ∆εκελείας Ζεφύρου 1200

Τζαβέλλα Κ.  Παπανδρέου Πρασίνου Λόφου 700



Φαιστού  Ελευθερωτών Kνωσσού 200

Φιλάθλων Αδιέξοδα Αδιέξοδα 250

Φιλλυρών Πευκών Χαράς 600

Φιξ Αντ. Ειρήνης Υψηλάντου 300

Φυλής  Ιφιγενείας Βοιωτίας 1900

Χαραυγής  Απ. Ηλέκτρας Αυγής 450

Χρυσ. Βασιλείου Πευκών ∆ιάκου 450

Χρυσανθέµων  Ηρακλείου Τζουµαγιάς 2800

ΛΟΙΠΟΙ Ο∆ΟΙ 8500

ΣΥΝΟΛΟ 70040 m2
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��Ǿ�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�Įʌȩ�șȑıȘ�ıİ�șȑıȘ�ĮʌȩȟİıȘȢ
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ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�İȖțȠʌȫȞ�țȠȞĲȐ�ıİ�ȡİȓșȡĮ�țĮȚ�ĳȡİȐĲȚĮ��ıțȠȪʌȚıȝĮ��ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țȜʌ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��Ǿ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ
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ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜȜİȚȥȘ�Ȓ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȩ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȩȖțȠȣ�ıİ
ȕȐȡȠȢ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ�İȟȑĲĮıȘȢ�ʌȣȡȒȞȦȞ��Ȓ�ȝİ�ȕȐıȘ�ȗȣȖȠȜȩȖȚĮ
ʌȡȠıțȠȝȚȗȠȝȑȞȠȣ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ�įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅīǻȅȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȆȉǹ�ȁǼȆȉǹ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� �

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ���ǹ ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ĮıĲȚțȒȢ�ȠįȠȪ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����Ǻ������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıİȦȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ĮıĲȚțȒȢ�ȠįȠȪ�İʌȓ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ
ĲȐʌȘĲĮ�Ȓ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĮʌȩȟİıȘȢ��ĳȡİȗĮȡȓıȝĮĲȠȢ���ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮ
ĲȪʌȠȣ�ǹȈ������Ȓ�ǹȈ�����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȜİȚıĲȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ĮıĲȚțȫȞ�ȠįȫȞ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�įȚĮıĲȡȦĲȒ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ILQLVKHU��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȅȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įȣıȤȑȡİȚİȢ�ȜȩȖȦ�ıĲİȞȩĲȘĲȠȢ�ȤȫȡȠȣ��Ș�ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ�ȠįȘȖȫȞ�ȞĮ
ȝȘȞ�ıĲĮșȝİȪȠȣȞ�ĲĮ�ȠȤȒȝĮĲȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�ʌȡȠȢ�ĮıĳĮȜĲȩıĲȡȦıȘ�ȠįȠȪȢ�ȝİ�İȣįȚȐțȡȚĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ
ȝȘȞȪȝĮĲĮ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝȘ�ıȣȝȝȠȡĳȦșȑȞĲȦȞ
ȠįȘȖȫȞ�

��Ǿ�įȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȫȞ�ĮȖțȪȡȦıȘȢ��ʌȚțȠȪȞȚıȝĮ��ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ��ĲȪʌȠȣ�$UURZ��ȠįȫȞ
ʌȠȣ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ�ȣʌȠıĲİȓ�ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ�

��Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�İʌȐȜİȚȥȘȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ�ȥȣȤȡȠȪ
ĲȪʌȠȣ�ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����JU�P��

��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ILQLVKHU�țĮȚ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

��Ǿ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒ�ıȒȝĮȞıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ıȤİĲȚțȒ�İȖțȪțȜȚȠ�ĲȠȣ�ȊȆǼȋȍǻǼ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȘȢ�ĮıĳĮȜĲȩıĲȡȦıȘȢ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� �

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ��ȃ ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ
ȑȡȖĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ�ıİ�ȝȩȞȚȝȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�ıțȜȘȡȐ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ʌȣțȞȒȢ�ıȪȞșİıȘȢ��ĲȪʌȠȣ�����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ
țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ıțȜȘȡȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮįȡĮȞȫȞ
ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ

��Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ

��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��Ș�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣ�ȝİ�IȚQLVKHU

��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ

��Ș�țȣȜȓȞįȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ĮȡȤȚțȒ��İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ���ȫĲİ
ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
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��Ș�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�įȚĮȝȒțȦȞ�țĮȚ�İȖțĮȡıȓȦȞ�İȞȫıİȦȞ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȒȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�
ĮʌȠįİțĲȒȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ���������������ĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİ�ĲȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĲȪʌȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȦȢ
İȟȒȢ�

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ
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ǱȡșȡȠ �
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ȃǹȅǻȅ�����ȃ�� ǼʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅ�����ǹ������

ǼʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ĲĮʌȘĲȘįȓȦȞ�ȑȦȢ�İțĮĲȩ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�įȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�
ȋȡȒıȚȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�ȂǼ����������ȦȢ�țȠȞįȪȜȚȠȞ��Į�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ��İʌȓ��ĲȩʌȠȣ�ĲȦȞ��ȑȡȖȦȞ��ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ��ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ
ʌȡȠİʌĮȜİȓȥİȦȢ���įȚȐȞȠȚȟȚȢ��ȜȐțțȦȞ��İȡȖĮıȓĮ�İʌȚıțİȣȒȢ�ĳșȠȡȫȞ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ
İʌȓ��ĲȩʌȠȣ��țĮȚ��įȚĮıĲȡȫıİȦȢ�ĮįȡĮȞȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ�įȚ
İʌȓʌĮıȚȞ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�İȞ
ȐȡșȡȦ��������ĲȠȣ��ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȠȪ��ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠȪ�ȝȑĲȡȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��FP�ĮȣȟĮȞȩȝİȞȘȢ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȖȚĮ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
ʌȐȤȠȢ�
���P��
������[��������������� ��������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǹșȡȠȚıȝĮ�7(�������������������

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼǿȀȅȈǿ�ǼȃȃǼǹ

�����ǼȊȇȍ
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ǱȡșȡȠ �

� �

ȃǹȅǻȅ�ǹǺ��Ȉ�� ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ

ȈȤİĲȚțȩ���ȅǻȅȃ�����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�ıİ�ȕȐıȘ�ȑįȡĮıȘȢ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�ȝȚțȡȒȢ
țȠțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�įȚĮȕȡİȖȝȑȞȠȣ�țĮȚ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠȣ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�SRUWODQG�țĮȚ
ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�șĮȜȐııȘȢ�Ș�ʌȠĲĮȝȠȪ
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
Į��ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�țȣȕȩȜȚșȦȞ
ȕ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȦȞ�țȣȕȩȜȚșȦȞ
Ȗ��ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȖİȝȓıȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�șĮȜȐııȘȢ�Ș�ʌȠĲĮȝȠȪ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İʌȓıĲȡȦıȘȢ����P��
������[��������������� ��������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȄǿ

�����ǼȊȇȍ



ȈİȜȓįĮ �ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� �

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?ī���� ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����Ǻ������

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

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

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

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

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

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȊǻȇ�Ǻ?���� ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
įȚțĲȪȦȞ�

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����Ǻ������

īȚĮ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�İȞȩȢ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠȪ�ȝȑĲȡȠȣ�ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȠȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ȒĲȠȚ�

���ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıȘȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P
���ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ������P
���ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ
���ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�ȕȐıȘȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ��ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ�ıİ�ȝȩȞȚȝȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP
���ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ
ıİ�ȝȩȞȚȝȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ��Ș�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ�ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮȚ�Ș
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ıȣȜȜȠȖȒ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ
ĲȠȣ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�ıĮȡȫșȡȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�

ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�İțĲȐıİȦȢ�ĲȦȞ�ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȫȞ�ıȣȞșȘțȫȞ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȅȚ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ
șĮ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
ȑȡȖȦȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ��ȃǼȉ�ȅǻȅ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȠȣȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ

�����ǼȊȇȍ



ȈİȜȓįĮ �ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ���� ǹʌȩȟİıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ıİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

ǹʌȩȟİıȘ��ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ��ıĲȡȫıİȦȞ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
ĮʌȠȟİıĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ��ĳȡȑȗĮȢ���ıĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȕȐșȠȢ��ȝİ�ȠȝĮȜȒ
țĮȚ�İȞȚĮȓĮȢ�țȜȓıȘȢ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ
�������������ǹʌȩȟİıȘ��ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ��ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ǿ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�țĮȚ�ĮʌȠțȩȝȚıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȟİıĲȚțȠȪ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ

��Ǿ�ĳȩȡĲȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ĮʌȩȟİıȘȢ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�șȑıİȚȢ�ȠȡȚıĲȚțȒȢ�ĮʌȩșİıȘȢ�Ȓ�ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ

��ȅ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĮʌȩȟİıȘȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȐȡȦșȡȠ�țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ

��ȅȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȠȣ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ

��ȅȚ�țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ�ȡȣșȝȓıİȚȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ

�ǹʌȩȟİıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ĳȡİȗȐȡȚıȝĮ��ıİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FP�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĲİȜİȚȦȝȑȞȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�İțıțĮĳȒȢ��
ĳȡİȗĮȡȓıȝĮĲȠȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǻ�� ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

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

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

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

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

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

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ
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$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅīǻȅȃȉǹ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

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����ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǻǼȀǹ�ȆǼȃȉǼ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?��Ȉ� ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ıĲȐșȝȘȢ�ĳȡİĮĲȓȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅȃ�����������

ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ıĲȐșȝȘȢ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȖİȦȝİĲȡȚțȠȪ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�İʌȓ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�Ș�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
Į�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȐȡĮȟȘȢ�İțıțĮĳȒȢ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�İʌȚıțİȣȒȢ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�țĮȚ�țȐșİ�įĮʌĮȞȘ�İȡȖĮıȓĮȢ�Ș�ȣȜȚțȠȪ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ
ĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�
ȕ�İȡȖĮıȓİȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�İțĳȩȡĲȦıȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�țĮȚ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ
Ș�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȑȦȢ�����P��ȖȚĮ���ĲİȝȐȤȚȠ�Ș�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȠȪ�ȖȚĮ
ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ�ĳȡİȐĲȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼȀǹȉȅȃ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ

������ǼȊȇȍ

$�7�

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��



ȈİȜȓįĮ �ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǻ��Ȉ� ȉıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�țȠțțȫįȘ�ȣȜȚțȐ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǻȅ�����Ǻ������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ�įȚĮĳĮșȝȚıȝȑȞȠ�șȡĮȣıĲȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠȣ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ
ʌȩȡĲȜĮȞĲ�ıİ�șȑıİȚȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�İʌȚʌȑįȦıȘȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȖȚĮ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ�ȑįȡĮıȘȢ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�
ĬȡĮȣıĲȩ�ĮįȡĮȞȑȢ�ȣȜȚțȩ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
�ȈĲȡȫıİȚȢ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ
ȝİȖȓıĲȠȣ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘȢ�ȑȦȢ������P��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ
țĮȚ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�șȡĮȣıĲȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�țĮȚ�ȞİȡȠȪ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��Ș�ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�įȚȐıĲȡȦıȘ��ȝȩȡĳȦıȘ�İʌȚʌȑįȦıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȕȐıȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���FP�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

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

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� 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���
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǹ�� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�ȝİ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�ȝİ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�țĮȚ�ʌĮııȐȜȠȣȢ�Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȩ��İȓĲİ
İʌȓ�İįȐĳȠȣȢ�İȓĲİ�İʌȓ�ĲȠȚȤȓȠȣ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ�țȜʌ��ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ȪȥȠȣȢ�
ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮĲİįȐĳȚıȘȢ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠıȪȞșİıȘ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩ�ĲȠȣ�ĲȠȚȤȓȠȣ��Įʌȩ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȣȜȚțȩ��țĮȚ�ĲȘȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�

��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ
ȜȩȖȦ�ĲȦȞ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�

��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲİįĮĳȚıșȑȞĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ�ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�İȞĮʌȠșȑıİȚȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡĲȫıİȚȢ��Ș�ıĲĮȜȓĮ



ȈİȜȓįĮ ��ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ�

��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȣȜȚțȐ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıĲȐșȝȘ
ĲȠȣ�ĳȣıȚțȠȪ�İįȐĳȠȣȢ�

��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�țĮȚ�ĮıĳȐȜİȚĮȢ�

ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�Ș�țĮĲİįȐĳȚıȘ�ĲȦȞ�ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�șĮ�ȖȓȞİȚ�ȝİ�ĲȒȡȘıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮȞȩȞȦȞ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�ĮıĲȣȞȠȝȚțȫȞ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ��ĲȠȞ�ȠʌȠȓȠ
ȕĮȡȪȞȠȣȞ�ȩȜİȢ�ȠȚ�İȣșȪȞİȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼȄǿ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� 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��
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

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

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� 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�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼǿȀȅȈǿ�ȆǼȃȉǼ

�����ǼȊȇȍ



ȈİȜȓįĮ ��ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�ǹ��Ȉ ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĲȚıȝȐĲȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮĲİįȐĳȚıȘ�țĲȚıȝȐĲȦȞ�ȝȠȞȩȡȠĳȦȞ�Ȓ�ʌȠȜȣȩȡȠĳȦȞ�ȝİ�ĳȑȡȠȞĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ȝȠȡĳȒȢ��ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȓ�ĲȠȚȤȓĮ��ĳȑȡȠȣıĮ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ�Įʌȩ
ȠʌĲȠʌȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȜȚșȠįȠȝȒ�țĮȚ�ʌȜȐțİȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ț�Ȝ�ʌ���ıĲĮ�ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�İȖțĮĲĮȜİȜİȚȝȝȑȞȠȢ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ��İȓĲİ�ȕȡȓıțİĲĮȚİȞĲȩȢ
ĲȦȞ�țĲȚıȝȐĲȦȞ�İȓĲİ�ȦȢ�ʌȡȠıȐȡĲȘȝĮ�ĮȣĲȫȞ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ĮʌȠțȩȝȚıȘ�țĮȚ�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
��Ș�ĮʌȠıȪȞșİıȘ�țĮȚ�Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ʌȜĮțȫȞ��įȠțȫȞ��ĲȠȚȤȓȦȞ�țĮȚ�ȣʌȠıĲȣȜȦȝȐĲȦȞ�ıĲİȖȫȞ�
șİȝİȜȓȦȞ��ĲȠȣ�țĲȓıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȦȞ�ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȩʌȦȢ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�țȜȚȝȐțȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�İȖțĮĲĮȜİȜİȚȝȝȑȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�İȓĲİ
ȕȡȓıțİĲĮȚ�İȞĲȩȢ�ĲȦȞ�țĲȚıȝȐĲȦȞ�İȓĲİ�ȦȢ�ʌȡȠıȐȡĲȘȝĮ�ĮȣĲȫȞ�ț�Ȝʌ��

��Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ�ȜȩȖȦ�ĲȦȞ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�

���Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȣȜȚțȐ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ĳȣıȚțȠȪ�Ȓ
įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�

��Ș�ȜȒȥȘ��ȝȑĲȡȦȞ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�țĮȚ�ĮıĳȐȜİȚĮȢ�

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�İȟȦĲİȡȚțȩ�ȩȖțȠ�ĲȠȣ�țĲȓıȝĮĲȠȢ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�țĮĲİįȐĳȚıȘ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌİȡȓȖȡĮȝȝȐ�ĲȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȠȞ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ�ʌȡȠȕȩȜȦȞ�țĮȚ�ĮȚșȡȓȦȞ�țĮȚ�ȝİ
ȪȥȠȢ�ĲȘȞ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�ȠȡȠĳȒȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ĳȣıȚțȩ�Ȓ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ
ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

İȣȡȫ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ

�����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǿȀ���������Ȉ ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝȚțĲȦȞ�Ș�ȝȘ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���FP
ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ
ȖȚĮ�ȝȘ�įȚĮĲȐȡĮȟȘ�ĲȘȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
İȣȡȫ

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȅȀȉȍ

����ǼȊȇȍ

$�7�

ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ���� ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ�ȕĮĳȒ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ȞȑĮ�Ȓ�ĮȞĮįȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�
ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��įȚĮȝȒțȘȢ��İȖțȐȡıȚĮ�İȚįȚțȐ�ȖȡȐȝȝĮĲĮ�Ȓ�ıȪȝȕȠȜĮ���ȝİ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȣȥȘȜȒȢ�ȠʌȚıșĮȞȐțȜĮıȘȢ��ȝİ�ȖȣȐȜȚȞĮ�ıĳĮȚȡȓįȚĮ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ
Ǽȃ�������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȠ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�İʌȚįȩıİȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������įȠțȚȝȫȞ
ʌİįȓȠȣ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������țĮȚ�ĳȣıȚțȫȞ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ıȒȝĮȞıȘȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ�ıȒȝĮȞıȘ
ȠįȫȞ��

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȒ�ĲȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�Ș
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�



ȈİȜȓįĮ ��ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ

��Ș�įȚȐșİıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȝȑıȦȞ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȡȪșȝȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐȡțİȚȐ�ĲȠȣȢ

��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȤĮȜĮȡȐ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ
ıȐȡȦșȡȠȣ�Ȓ�ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒȢ�ıțȠȪʌĮȢ�Ȓ�țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ

��Ș�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ��ıĲȓȟȘ�ʌȚțİĲȐȡȚıȝĮ�

��Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȘȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�ȝİ�įȚĮȖȡĮȝȝȚıĲȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ��țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ĲȪʌȠ
ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

��Ș�įȚİȣșȑĲȘıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ

��Ș�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȞȦʌȒȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮ�ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ�Ș�ȐȡıȘ�ĲȠȣȢ�

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ

����ǼȊȇȍ
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ǱȡșȡȠ �
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ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ���� ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȐ�Ȓ�ȥȣȤȡȠʌȜĮıĲȚțȐ�ȣȜȚțȩ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ȞȑĮ�Ȓ�ĮȞĮįȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�
ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��įȚĮȝȒțȘȢ��İȖțȐȡıȚĮ�İȚįȚțȐ�ȖȡȐȝȝĮĲĮ�Ȓ�ıȪȝȕȠȜĮ���ȝİ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ȣȥȘȜȒȢ�ȠʌȚıșĮȞȐțȜĮıȘȢ��ȝİ�ȖȣȐȜȚȞĮ�ıĳĮȚȡȓįȚĮ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ
Ǽȃ�������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȠ�ȝİ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�İʌȚįȩıİȦȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������įȠțȚȝȫȞ
ʌİįȓȠȣ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������țĮȚ�ĳȣıȚțȫȞ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ıȒȝĮȞıȘȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ�ıȒȝĮȞıȘ
ȠįȫȞ��

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȒ�ĲȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�Ș
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�

��Ș�įȚȐșİıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȝȑıȦȞ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȡȪșȝȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐȡțİȚȐ�ĲȠȣȢ

��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȤĮȜĮȡȐ�ȣȜȚțȐ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ
ıȐȡȦșȡȠȣ�Ȓ�ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒȢ�ıțȠȪʌĮȢ�Ȓ�țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ

��Ș�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ��ıĲȓȟȘ�ʌȚțİĲȐȡȚıȝĮ�

��Ș�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȘȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�ȝİ�įȚĮȖȡĮȝȝȚıĲȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ��țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ĲȪʌȠ
ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

��Ș�įȚİȣșȑĲȘıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ

��Ș�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȞȦʌȒȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮ�ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ�Ș�ȐȡıȘ�ĲȠȣȢ�

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȐ�Ȓ�ȥȣȤȡȠʌȜĮıĲȚțȐ�ȣȜȚțȩ�

ȉȚȝȒ�ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ

�����ǼȊȇȍ



ȈİȜȓįĮ ��ǹȞĮȜȣĲȚțȩ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ
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ǱȡșȡȠ �

� ��

ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ�� ǹȞĮȜȐȝʌȦȞ�ĳĮȞȩȢ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�țȚȞįȪȞȠȣ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����������

ȂȘȞȚĮȓĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ�ĳĮȞȠȪ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�țȚȞįȪȞȠȣ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȠȡĲȠțĮȜȓ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP��ȝİ�ȝȠȞȩʌȜİȣȡȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıĲȠȚȤİȓȠ�/('��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�/��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ
Ǽȃ��������ȝİ�İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ�țĮȚ�ĮȣĲȩȝĮĲȠ�ĳȦĲȠȝİĲȡȚțȩ�įȚĮțȩʌĲȘ
ȘȝȑȡĮȢ�ȞȣțĲȩȢ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȞĮȜĮȝʌȩȞĲȦȞ�ĳĮȞȫȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�İțĲİȜȠȣȝȑȞȦȞ�ȑȡȖȦȞ�
İȓĲİ�ȦȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ�ȝȠȞȐįİȢ�Ȓ�ȦȢ�ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞİȢ�ȝȠȞȐįİȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪıİȢ�İȞ�ıİȚȡȐ

��Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ��ȩĲĮȞ�țĮȚ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

��Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȚıȘ�Ȓ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ıȣııȦȡİȣĲȫȞ

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĮȞȐ�ȝȒȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�İțȐıĲȠȣ�ĳĮȞȠȪ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�įȚȐĲĮȟȘ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȒȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ�ĳĮȞȠȪ��ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��� Ȉǹȇǹȃȉǹ

�����ǼȊȇȍ
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ǱȡșȡȠ �
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ȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ�� ǺȐıȘ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȕȐıȘȢ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�Įʌȩ�ȤȣĲȩ�ıȣȞșİĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ�Įʌȩ�ĮȞĮțȪțȜȦıȘ��ȝȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ���ȝİ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�

��ȆȡȠįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�įȚĮȝʌİȡİȓȢ�ȠʌȑȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȫȞ�țȠȚȜȠįȠțȫȞ�
İȓĲİ�ıȦȜȒȞȦȞ�ĭ����PP�������ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞįȑıȝȠȣ�

��ȆȡȠįȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ�ȠʌȑȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�įȣȞĮĲȒ�Ș�ıȪȞįİıȘ�İʌȐȜȜȘȜȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�ĮȪȟȘıȘ�ĲȠȣ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ĲȘȢ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ�

��ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���[��[���FP��Ȃ[Ȇ[Ȋ��țĮȚ�ȕȐȡȠȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����NJ�

��ǹȞșİțĲȚțȐ�ȤİȡȠȪȜȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȕȐıȘ��Ĳİȝ��ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�

ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ

�����ǼȊȇȍ �ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���

�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

ȋȇǾȈȉȅȈ�ȆǹȆǹȁǹȂȆȇȅȈ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

ǾȇǹȀȁǼǿȅ��
ȅ�ȝİȜİĲȘĲȒȢ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

��

�

ǼīȀȇǿĬǾȀǼ

ǾȇǹȀȁǼǿȅ��

ȅ�ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ǹĬǹȃǹȈǿȅȈ�ȆǹȆǹĬǹȃǹȈǿȅȊ
ȉȅȆȅīǹĭȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ�ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻǾȂȅȈ�ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ǻ�ȃȈǾ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ǼȡȖȠ�� ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ�ȅǻȍȃ�ȅǻǿȀȅȊ�ǻǿȀȉȊȅȊ�ȉȅȊ�ǻǾȂȅȊ

ǹȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ�ȐȡșȡȦȞ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ǼȉǼȆ

ǼȖțȪțȜȚȠȢ��������������

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

Ȁȍǻ��ǼȉǼȆ$�7�

ǹȡșȡĮ�ȂİȜȑĲȘȢ

ǹʌȩȟİıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ĲȐʌȘĲĮ�ĮıĲȚțȒȢ�ȠįȠȪ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĳȡȑȗĮȢȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ���ǹ � �����������

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ�� � �����������

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ�� � �

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ȚıȠʌİįȦĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢȃǹȅǻȅ�ǹ?ǻ���� � �����������

ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ĮıĲȚțȒȢ�ȠįȠȪȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ���ǹ � �����������

ǹȞĲȚȠȜȚıșȘȡȑȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ��ȃ � �

ǼʌȚıțİȣȒ�ĳșȠȡȫȞ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢȃǹȅǻȅ�����ȃ�� � �

ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢȃǹȅǻȅ�ǹǺ��Ȉ�� � �

ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢȃǹȅǻȅ�Ǻ?ī���� � �����������

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
įȚțĲȪȦȞ�

ȃǹȊǻȇ�Ǻ?���� �� �

ǹʌȩȟİıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ıİ�ȕȐșȠȢ�ȑȦȢ���FPȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǻ���� �� �����������

ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǻ�� �� �����������

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

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� �� �����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

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

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� �� �

ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ıĲȐșȝȘȢ�ĳȡİĮĲȓȠȣȃǹȅǻȅ�Ǻ?��Ȉ� �� �

ȉȠʌȚțȑȢ�İʌȚıțİȣȑȢ�İʌİȞįȪıİȦȞ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞȃǹȅǻȅ�Ǻ?��Ȉ �� �

ȉıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�țȠțțȫįȘ�ȣȜȚțȐȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǻ��Ȉ� �� �

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

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� �� �

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�ȝİ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮȃǹȅǻȅ�Ǻ?ǹ�� �� �

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

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮȃǹȅǿȀ�Ǻ?����� �� �

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

ȃǹȅǿȀ�Ǻ?�������� �� �����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĲȚıȝȐĲȦȞȃǹȅǻȅ�ǹ��Ȉ �� �

ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒȃǹȅǿȀ���������Ȉ �� �

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ�ȕĮĳȒȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ���� �� �

ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȐ�Ȓ�ȥȣȤȡȠʌȜĮıĲȚțȐ�ȣȜȚțȩȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ���� �� �

ǹȞĮȜȐȝʌȦȞ�ĳĮȞȩȢ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�țȚȞįȪȞȠȣȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ�� �� �

ǺȐıȘ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ʌȚȞĮțȓįȦȞȃǹȅǻȅ�Ǻ?Ǽ�� �� �����������

GrTexniki01
Text Box
Αποκατάσταση Φθορών στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου μας



ȈİȜȓįĮ�� �

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

Ȁȍǻ��ǼȉǼȆ$�7�

ȋȇǾȈȉȅȈ�ȆǹȆǹȁǹȂȆȇȅȈ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

ǾȇǹȀȁǼǿȅ��
ȅ�ȝİȜİĲȘĲȒȢ

ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

��

�

ǼīȀȇǿĬǾȀǼ

ǾȇǹȀȁǼǿȅ��

ȅ�ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ǹĬǹȃǹȈǿȅȈ�ȆǹȆǹĬǹȃǹȈǿȅȊ
ȉȅȆȅīǹĭȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

GrTexniki01
Text Box
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

GrTexniki01
Text Box
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

GrTexniki01
Text Box

GrTexniki01
Text Box

GrTexniki01
Text Box
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤ. 02/11/2021

GrTexniki01
Text Box
Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ

GrTexniki01
Text Box
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

GrTexniki01
Text Box
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Σελίδα 1 από 29 

 

 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &  Α. Μ. : 18ΤΥ/2021 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: 2.852.000,00€ 

 (µε ΓΕ&OE 18%, απρόβλ. 15% και 

ΦΠΑ 24%) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ή & ΣΑΤΑ  

ΚΑ: 30-7323.004 

 

  

 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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ», προϋπολογισµού δαπάνης 2.852.000,00€ (µε ΓΕ&OE 18%, απρόβλ. 
15% και ΦΠΑ 24%) 

 

2.  Το ακριβές αντικείµενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, 
στην  ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 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 ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του 
δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το 
έργο. (Στην παρούσα ο  ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής) 
β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
υλοποίησης του έργου. (Στην παρούσα η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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 ∆ήµου Ηρακλείου 
Αττικής) 
δ) «∆ιευθύνουσα 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 ∆/νση Πολεοδοµίας & Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής) 
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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. 
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 ∆απάνες»: 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 ∆ηµοπράτησης 

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  : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 
ΚΤΣ : Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
ΚΤΧ : Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα 
ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

ΥΠΕΣ∆∆Α : Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων  
ΥΠΕΚΑ     : Υπουργείο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
ΓΓ∆Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
∆ΕΗ : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
∆ΕΚΟ : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 
ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα   
ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος  
ΙΚΑ  : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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ΚΕ∆Ε : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
ΝΠ∆∆ : Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
ΝΠΙ∆ : Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 
ΝΣΚ : Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
ΟΚΩ : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 
ΠΕ∆Ε : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
ΤΕΕ : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

Άλλες Συντοµογραφίες 

ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
ΗΠΑ : Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν  : Νόµος 
Π∆  : Προεδρικό ∆ιάταγµα 
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) «∆ηµόσιες 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» (Κ∆Ε)», όπως ισχύει.   

• Του ∆ηµοτικού 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 ∆ιοίκησης – 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 ΤΣΜΕ∆Ε (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, ∆ηµοσίων 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 Π∆ 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 ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
∆απανών 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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• 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 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-09-2010) «∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 
2007 (L 335)».  

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

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

• Της υπ’ αρ. ΥΑ ∆11γ/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.∆., 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 
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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 ∆ιακήρυξη. 
- 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. 

 
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 

1 Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
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.4412/2008 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 
∆ιακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων 
κτλ.,  στα γραφεία της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. 

• 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 
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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 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, 
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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 ∆ιακήρυξη. 
 

 Άρθρο 12 -  Επίβλεψη 

Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 
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. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 
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 ∆ιευθύνουσας 
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 
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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.     
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 ∆ηµοσίου 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 ∆ηµόσιων  Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄), ∆ΕΕΠΠ/85/  
14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/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.   
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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 ∆ηµόσιων 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.   
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 ∆ήµο 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 
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αυτού και του ∆ήµου 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 ∆ικονοµίας. 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 -  ∆ιεύθυνση 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 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  
Tεχνολογικού Eκπαιδευτικού Iδρύµατος (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 ∆ηµόσιων 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 ∆ήµου 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 
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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 ∆ήµο Ηρακλείου 
για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον 
Ανάδοχο, ο ∆ήµος 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 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. 
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• Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και 
λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη 
∆ιευθύνουσα 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 ∆ήµο Ηρακλείου και άµεση αντικατάσταση µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα 
αντίστοιχα του απελθόντος, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου 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. ∆ιαταγές 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 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. 
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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  
αταµέτρηση 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. ∆ύο (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 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 
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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 

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 
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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 κατα-
µετρηθεί. Για τµήµατα του έργου που, κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού, δεν 
ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσι-µα 
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 εισκοµίσθηκαν 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 ∆ιαπίστωσης Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) του χρόνου της δηµοπρασίας και που βρίσκονται σε συ-
νάρτηση 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, 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. 
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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 απαι-
τήσεις 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 ∆ηµόσιων 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, ΤΣΜΕ∆Ε κ.λ.π.). Προκαταβολές στον 
ανάδοχο καταβάλλονται µόνον αν προβλέπονται από την ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 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.∆.Α.Π. καθώς και των Εγκυκλίων και ∆ιατάξεων 
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 ∆ηµοσίου που 
βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που 
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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. 

 

 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% ΤΑ∆ΚΥ,                  
β) 0,6% ΤΣΜΕ∆Ε και 0,50% ΕΜΠ,                           
γ) 1% ΤΥ∆Κ,                   
δ) 0,2% ΤΕΕ,                   
ε) 1% ΤΠΕ∆Ε   ( αν ο  ανάδοχος είναι  εργολήπτης ∆ηµ. Έργων), 
στ) 2% Φόρος εισοδήµατος,                                                          
ζ) Ασφαλιστικές εισφορές. 
, όπως ισχύουν 
β)   Έργα εκτελούµενα µε τιµές µονάδος σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων    
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 ∆ηµ. Έργων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε. 
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 
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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 

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 - ∆είγµατα 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 
Τεχνικών προδιαγραφών. 
∆είγµατα 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 
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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 ∆ήµου. 

 

 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. 
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 ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 
1265 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 
Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα 
των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 
(ΦΕΚ 94 Β΄), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και γ) η ∆14/43309/5.3.2001 
(ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 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 ∆ηµόσιων 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.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 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 ∆ΕΕΠΠ/οικ.433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
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 
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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. ∆ιαταγές 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 -  ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

α)   Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τµήµατα απαιτείται η διενέργεια 
διοικητικής παραλαβής για χρήση.  Η ∆ιοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ 
του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 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 ∆ιευθύνουσας 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 -   ∆ιοίκηση του Έργου – Παραλαβή Ενδιάµεσων Παραδοτέων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε το Σχέδιο ∆ιοίκησης του Έργου το οποίο θα 
εκπονήσει ο ∆ήµος 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 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα 
∆ιαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, 
υποκείµενης στην έγκριση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,   
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 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, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/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 ∆17α/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 ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 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. 
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 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 

Οποιαδήποτε µεταβολή στο φυσικό αντικείµενο του Έργου θα πρέπει να εγκριθεί από την 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον 
Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου 
Αττικής,  υπόκειται δε στην έγκριση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,   
 

 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 - ∆ιάλυση 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. ∆ικαίωµα 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). 
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 Άρθρο 47 -  ∆ιάλυση 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 προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε 
ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου ∆ήµων 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.∆. 400/70 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86 
και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, 
Π∆ 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.∆. 
400/1970.  Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 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.∆. 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 
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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 Π∆ 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 
- 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 ∆ήλωση, 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.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 
- Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
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 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.∆.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 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. 
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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 από-
φαση 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. 
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, 
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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 αντι-παράσταση 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 
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 διατασσόµενων 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 εργα-
σιών 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 
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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). 
 

 Άρθρο 51 -  Επίλυση ∆ιαφορών - Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας ∆ικαστική επίλυση 

διαφορών -  ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 

 Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016. 
 
 
 

Ηράκλειο Αττικής, 02/11/2021 Ηράκλειο Αττικής, 02/11/2021 
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 

Ο Αν. ∆/ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ∆ΗΑ 
  
  
  

Χρήστος Παπαλάµπρος Αθανάσιος Παπαθανασίου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &  Α. Μ. : 18ΤΥ/2021 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: 2.852.000,00€ 

 (µε ΓΕ&OE 18%, απρόβλ. 15% και 

ΦΠΑ 24%) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ή & ΣΑΤΑ  

ΚΑ: 30-7323.004 

 

  

 ΕΙ∆ΙΚΗ 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: « 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ», 

προϋπολογισµού δαπάνης 2.852.000,00€ (µε ΓΕ&OE 18%, απρόβλ. 15% και ΦΠΑ 24%) 

 

 

 Άρθρο 2 -  Αναρτήσεις - ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά το Ν. 4412/2016 στο τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 

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

∆ήµου, καθώς και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί κατά το Ν. 4412/2016 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

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 τριάντα (30) µήνες και αρχίζει από την  υπογραφή  

της Σύµβασης.  

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 
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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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Ηρακλείου Αττικής, υποκείµενης στην έγκριση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης,  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  ∆ιευθύνουσα  το έργο Υπηρεσία εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) 

ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης. 

Το χρονοδιάγραµµα αυτό η ∆ιευθύνουσα  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 
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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 -  ∆ιευκόλυνση 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. 

 

 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  
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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 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, ∆ηµόσιες 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 
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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, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, 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. 

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, 
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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 ∆ιευθύνουσας 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. 

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 ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΚΑ πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

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 
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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. 

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. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

(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 Υ∆Ε 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 ∆ηµοσίου, 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 

εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού δεν λαµβάνονται 

υπόψη τα απρόβλεπτα. 
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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 ∆ηµόσιων Έργων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµόσιων 

Έργων της Γ.Γ.∆.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 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 
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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 ∆ηµόσιων Έργων, λαµ-

βανοµένου 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, 02/11/2021 Ηράκλειο Αττικής, 02/11/2021 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 

Ο Αν. ∆/ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ∆ΗΑ 

  

  

  

Χρήστος Παπαλάµπρος Αθανάσιος Παπαθανασίου 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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