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Αντικείμενο μελέτης 
Σκοπός της μελέτης είναι να αναβαθμιστούν 13 υπάρχουσες παιδικές χαρές και να 
συντηρηθούν όπου κρίνεται απαραίτητο οι υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου Κομοτηνής, 
με στόχο τη λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση καθώς και την πιστοποίηση τους, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Επιπρόσθετα, σε κάθε παιδική χαρά, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της προτεινόμενης 
παρέμβασης έχει σκοπό, να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους αναψυχής και συνάντησης 
παιδιών με νέα παιχνίδια, οργάνωση περιοχών παιχνιδιού με διαφορετικά χρώματα στα 
δάπεδα ασφαλείας, ζώνες πράσινου κλπ ώστε να γίνουν οι παιδικές χαρές πιο ενδιαφέρουσες 
και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη 
των παιδιών και των νηπίων. 

Στην παρούσα μελέτη, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που έχει 
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ/Β/931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία 
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις :  

 Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ/Β'/1690/17-08-2009),  

 Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ/Β'/2029/25-07-2014),  

 καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης για τα όργανα, τις 
κατασκευές και τα υλικά τους ΕΛΟΤ EN1176, για τις επιφάνειες πτώσεις ΕΛΟΤ EN1176-
1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3. 

 
Οι παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές πραγματοποιούνται με τις παρακάτω εργασίες:  

 Καθαιρούνται παιχνίδια που κρίνονται ακατάλληλα ή έχουν υψηλό κόστος συντήρησης 
σε σχέση με την αντικατάστασης τους. 

 Συντηρούνται υπάρχοντα παιχνίδια με σκοπό την ασφαλή τους χρήση και την 
πιστοποίηση τους. 

 Μετατοπίζονται υπάρχοντα παιχνίδια σε νέες θέσεις με τις σωστές αποστάσεις 
ασφαλείας όπου αυτές χρειάζονται. 

 Τοποθετούνται νέα παιχνίδια δραστηριοτήτων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 
συνδυάζονται ως προς την οργάνωση του χώρου με τα υπάρχοντα (αποστάσεις 
ασφαλείας, ηλικιακές ομάδες κλπ). 
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 Τοποθετούνται νέα δάπεδα ασφαλείας ή αντικαθιστούνται τα  υπάρχοντα όπου 
παρουσιάζουν φθορές και αποκολλήσεις. Χρησιμοποιούνται επιπλέον νέα χρώματα 
δηλαδή, πράσινο, μπλέ, πορτοκαλί και ρόζ, πλην του κόκκινου όπου κρίνεται 
απαραίτητο ώστε να δημιουργηθούν πιο ενδιαφέροντες χώροι παιχνιδιού. Τα νέα 

δάπεδα διαφέρουν σε πάχος τέτοιο ώστε να πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα 
με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού. 

 Συμπληρώνεται η περιμετρική περίφραξη και τοποθετούνται πόρτες εισόδου με 
σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων. 

 Εμπλουτίζεται ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) όπου δεν είναι 
επαρκής. 

 Τοποθετούνται βρύσες για πόσιμο νερό όπου δεν καλύπτεται αυτή η απαίτηση με τις 
απαραίτητες εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων, φρεάτια κλπ. 

 Δημιουργούνται καθιστικές ζώνες για τους γονείς σε υπάρχουσες ή νέες θέσεις με νέα 
& υπάρχοντα παγκάκια.  

 Θα υποδειχθούν στην Υπηρεσία Πράσινου του Δήμου Κομοτηνής οι ανάγκες σε 
υπάρχουσες και νέες θέσεις φύτευσης δένδρων. 

 Θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ καθώς 
και για μπάρες αποτροπής τυχαίας εξόδου όπου κρίνεται απαραίτητο από την 
υπηρεσία. 

 
Αναλυτικά σημειώνονται οι προβλεπόμενες εργασίες ανά Παιδική Χαρά: 

 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Συμβολή οδών Βύρωνος και Μακεδονίας 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπάρχοντος παιχνιδιού 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Πλατεία Χ.Ε.Ν. (οδός Ναρσή) 

 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων  

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πλατεία Π. Μελά (οδός Λαμπουσιάδη) 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πλατεία Εξηντάρη (οδός Ζυμβρακάκη) 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέου παιχνιδιού 

 Μετατόπιση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 
 

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Οδός Χατζηαντωνίου 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπάρχοντος παιχνιδιού 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων  

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Οδός Διγενή Καπαδοκίας 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπάρχοντος παιχνιδιού 

 Τοποθέτηση νέου παιχνιδιού 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Αντικατάσταση τμήματος δαπέδου ασφαλείας 
 

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ  Πλατεία Κατσαντώνη 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπάρχοντος παιχνιδιού 

 Επισκευή πλακοστρώσεων –αρμολογήματος  

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 

 Αντικατάσταση τμήματος δαπέδου ασφαλείας 
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8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ Πλατεία Καραϊσκάκη 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας σε τμήμα  
 

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ  Συμβολή οδών Σοφιδών και Ζαλόγγου (πίσω από το 6ο 
δημοτικό σχολείο) 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

10. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Συμβολή οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Θεοδωρίδη 

 Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Μετατόπιση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση τοιχίων και δημιουργία διευρυμένου χώρου παιχνιδιού 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Συμπλήρωση με νέο δάπεδο ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

11. ΝΕΑ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗ  Οδός Ευξείνου Πόντου (τέρμα) 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Δημιουργία νέας περίφραξης και τοποθέτηση πορτών 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

12. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ Συμβολή οδών Ευξείνου Πόντου και Ευτέρπης 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 

 Μεταφορά φωτιστικού σώματος εκτός περιγράμματος παιδικής χαράς. 
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13. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ Συμβολή οδών Κοριζή και Κανελλοπούλου 
 

 Καθαίρεση υπαρχόντων παιχνιδιών 

 Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών 

 Καθαίρεση τμήματος υπάρχουσας περίφραξης. 

 Μεταφορά φωτιστικών σωμάτων εκτός περιγράμματος παιδικής χαράς 

 Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών 

 Καθαίρεση χυτού δαπέδου ασφαλείας 

 Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας 

 Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό 
 

Σημείωση: 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει, προκειμένου να κατασκευάσει περίφραξη παιδικής χαράς η 
οποία  γειτνιάζει με ακίνητα ιδιωτών να οριοθετεί τον χώρο με τοπογράφο μηχανικό. 

 Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία- επαναχρησιμοποιήσιμα 
θα μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη 
αποζημίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης (Δήμος Κομοτηνής), στην 
πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. Τα υπόλοιπα που θα θεωρηθούν άχρηστα 
από την Υπηρεσία θα απομακρυνθούν με ευθύνη του Αναδόχου. 

 Πριν την προμήθεια και τοποθέτηση των παιχνιδιών ο ανάδοχος θα παρουσιάζει τους 
αντίστοιχους καταλόγους και τα πιστοποιητικά των εταιρειών για κάθε παιχνίδι και θα 
λαμβάνει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

         10/03/17 
 
 

Θεωρήθηκε 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Η Συντάξασα 

 

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ��

����� Ȃ�ıțȣȡȩįİȝĮ Ȋǻȇ������������ ������ ������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ

īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ��

ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��

����� Ȃ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ ȅǿȀ���������� ������ ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ��

įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ��

ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ�țĮȚ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ��

İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȕȐıȘȢ��ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ��

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ��

ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ��

����� Ȃ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�� ȅǿȀ���������� ������ ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�ȃ

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ��

����� ȉİȝ�ȝȚțȡȠȪ�ȝİȖȑșȠȣȢ ȅǿȀ���������� �� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ��

����� ȉİȝ�ȝİȖȐȜȠȣ�ȝİȖȑșȠȣȢ ȅǿȀ���������� ��� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��

�ȝȚțȡȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�țĮȚ��

����� ȉİȝ�ʌĮȖțĮțȓȦȞ� ȅǿȀ���������� ��� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��

����� ȉİȝ��ȝİȖȐȜȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ� ȅǿȀ���������� �� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������

ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ��

İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȚıĲȫȞ��ʌȚȞĮțȓįȦȞ��

����� ȉİȝ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȅǿȀ���������� �� ������ ȅǿȀ�ȃ�������

ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚĮ�ȝȑıȠȣ���

������ WNPȠįȫȞ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ��������� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ���

������ Ȃ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ ȅǿȀ���������� ��������� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ

ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ�

īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��

����� Ȃ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� ȅǿȀ���������� ������ �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��

ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ��

ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ��

ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ��������

����� Ȃ�P��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� ȅǿȀ�����ǹ������� ����� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

����� ȋȖȡ�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V� ȅǿȀ���������� ������ ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

�����(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȂǼȉȇǾȈǾ

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

ȁİȓĮȞıȘ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȐȞȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��

ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��

����� Ȃ�ʌĮȜțȚįȓȦȞ�įĮʌȑįȠȣ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ ǾȁȂ�������� ���� ������ ȅǿȀ�ȃ������

����� Ȃ�ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ ȅǿȀ���������� ������� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȓȤȦȞ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��

ȖİĳȣȡȫȞ��İʌȑȞįȣıȘȢ�ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤȚȫȞ��

����� Ȃ�ț�Ȝ�ʌ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ȅǻȃ���������� ����� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������

ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�įȚĮȕȐıİȦȞ�ǹȂǼǹ�ıİ��

����� ȉİȝ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ�țĮȚ�ȞȘıȓįİȢ ȅǻȃ���������� �� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ

ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ�

ǼʌȚıțİȣȒ��ȆȜĮțȩıĲȡȦıȚȢ�ȝİ��

ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ��

����� Ȃ�țĮȚ�ʌȜĮĲİȚȫȞ ȅǻȃ�ȃ��������� ��� ������� ȅǻȃ�ȃ���������

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ��

țİȡĮȝȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ���ʌȐȤȠȣȢ�ĮȡȤȚțȒȢ��

ıĲȡȫıȘȢ����İț���țĮȚ�ĲİȜȚțȒȢ��

����� Ȃ�ıĲȡȫıȘȢ���İț� ȅǿȀ������������ ���� ������� ȅǿȀ�ȃ������

ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ���

ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ����ȂȂ��

ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ��

����� Ȃ�ĮʌȠ�(3'0 ȅǿȀ���������� ������ ������� ȅǿȀ�ȃ����Ǻ

ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ���

ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ��

ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ��

����� Ȃ�ĮʌȠ�(3'0 ȅǿȀ�ȃ����ī ���� ������� ȅǿȀ�ȃ����ī

ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ���

ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ��

ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ��

����� Ȃ�ĮʌȠ�(3'0 ȅǿȀ���������� ���� ������� ȅǿȀ�ȃ����ǽ

ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��

����� Ȃ�ȜȩȖȦ�İȚįȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ ȅǿȀ���������� ���� ������� ȅǿȀ�ȃ����Ǿ

ȈİĲ�ĮȡȚșȝȫȞ������ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ��

İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��

�ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ��

İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ��

����� ȉİȝ�(3'0 ȅǿȀ���������� �� �������� ȅǿȀ�ȃ����Ĭ

ǻȚȐĳȠȡĮ�ıȤȑįȚĮ��ʌĮʌȐțȚ��ʌĮĲȠȪıİȢ���

ȕȑȜȠȢ�țȪțȜȠȢ�ȗȦȐțȚĮ�țȜʌ����

ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ�İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ���

ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ��

ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ��

����� ȉİȝ�ĮʌȠ�(3'0 ȅǿȀ���������� ��� ������� ȅǿȀ�ȃ����ǿ

ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ��ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ�

ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ��

ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ��

����� ȋȖȡ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ ȅǿȀ���������� ������� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�șȪȡĮȢ��

����� ȋȖȡ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ ȅǿȀ���������� ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ������ȃ�ǹ

����� ȋȖȡ�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ ȅǿȀ���������� ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ

ȊʌĮȓșȡȚİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��ʌȑȡȖțȠȜİȢ���

ʌĮȖțȐțȚĮ�ț�Ȝ�ʌ���İț�ȟȣȜİȓĮȢ��

����� Ȃ�ȜĮȡȚțȠİȚįȠȪȢ ȅǿȀ�ȃ���� ���� �������� ȅǿȀ�ȃ����

�����(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȂǼȉȇǾȈǾ

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ��

İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��

ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș��

����� Ȃ�įȚĮȜȪĲȠȣ ȅǿȀ���������� ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ

ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ��

İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��

ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș��

����� Ȃ�įȚĮȜȪĲȠȣ ȅǿȀ���������� ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ

ȁȅǿȆǹ���ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ�

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

����� ȉİȝ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲĮʌȫȞ ȅǿȀ�ȃ������ ������ ������ ȅǿȀ�ȃ������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

����� ȉİȝ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮʌĮțȓȦȞ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ ���� ������ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȕȡİĳȚțȒȢ��

����� ȉİȝ�țȠȪȞȚĮȢ ȅǿȀ�ȃ������ �� �������� ȅǿȀ�ȃ������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

����� ȉİȝ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��țȠȪȞȚĮȢ�ʌĮȓįȦȞ ȅǿȀ�ȃ������ �� ������� ȅǿȀ�ȃ������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİĲ�ĮȜȣıȓįĮȢ�ıİ��

����� ȉİȝ�țȠȪȞȚİȢ�ȕȡİĳȫȞ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ �� ������� ȅǿȀ�ȃ������Ǻ

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİĲ�ĮȜȣıȓįĮȢ�ıİ��

����� ȉİȝ�țȠȪȞȚİȢ�ʌĮȓįȦȞ ȅǿȀ�ȃ������ �� ������� ȅǿȀ�ȃ������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

ȤĮȡȫȞ���ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȚțȡȒȢ��

����� ȉİȝ�ĲıȠȣȜȒșȡĮȢ ȅǿȀ�ȃ������ �� �������� ȅǿȀ�ȃ������

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ��

ȤĮȡȫȞ���ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİȖȐȜȘȢ��

����� ȉİȝ�ĲıȠȣȜȒșȡĮȢ ȅǿȀ�ȃ������ �� �������� ȅǿȀ�ȃ������
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�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ���

�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��

�������������İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ ��� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�������������ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ ������ �������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ Ȋǻȇ������������ Ȃ�

�īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ���

�������������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ ������� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���

�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ�țĮȚ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��

�ȕȐıȘȢ��ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��

���������������țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�� ������ ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�ȃ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�������������ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝȚțȡȠȪ�ȝİȖȑșȠȣȢ �� �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�ǹ ȅǿȀ���������� ȉİȝ�
�������������ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİȖȐȜȠȣ�ȝİȖȑșȠȣȢ ��� �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ȉİȝ�

�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȝȚțȡȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ���

�������������ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�țĮȚ�ʌĮȖțĮțȓȦȞ� ��� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ȉİȝ�
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȝİȖȐȜȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ���

�������������ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ� �� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ȉİȝ�
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȚıĲȫȞ����

������������ʌȚȞĮțȓįȦȞ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ �� ������ ȅǿȀ�ȃ������� ȅǿȀ���������� ȉİȝ�
��������������ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚĮ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ��������� �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹWNP
��������������ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ ��������� �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�

����ȈȊȃȅȁȅ������ ����������

�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ�

����������������īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� ������� ��������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����

�ȩĲĮȞ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ��

�������������ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ�������P��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� ������ ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ�����ǹ������� Ȃ�
���������������ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V� ������ ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ���������� ȋȖȡ�

�ȁİȓĮȞıȘ��ĲȡȓȥȚȝȠ�ȐȞȦ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ���

���������������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌĮȜțȚįȓȦȞ�įĮʌȑįȠȣ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ ���� ������ ȅǿȀ�ȃ������ ǾȁȂ�������� Ȃ�
���������������ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ ������� �������� ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�

�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȓȤȦȞ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�ȖİĳȣȡȫȞ��İʌȑȞįȣıȘȢ���

���������������ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤȚȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ������ �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ���������� Ȃ�
�������������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�įȚĮȕȐıİȦȞ�ǹȂǼǹ�ıİ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ�țĮȚ�ȞȘıȓįİȢ �� ��������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ ȅǻȃ���������� ȉİȝ�

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��������������������������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ�����ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ ǻĮʌȐȞȘ ȈȊȃȅȁȅ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ�

�ǼʌȚıțİȣȒ��ȆȜĮțȩıĲȡȦıȚȢ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ����

�������������ȞȘıȓįȦȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲİȚȫȞ ��� ������� ȅǻȃ�ȃ��������� ȅǻȃ�ȃ��������� Ȃ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ�țİȡĮȝȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ���ʌȐȤȠȣȢ���

���������������ĮȡȤȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ����İț���țĮȚ�ĲİȜȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ���İț� ���� ������� ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ������������ Ȃ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ����

����������������ʌȐȤȠȣȢ����ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0 ������ ������� ȅǿȀ�ȃ����Ǻ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ����

����������������ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0 ���� ������� ȅǿȀ�ȃ����ī ȅǿȀ�ȃ����ī Ȃ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ����

����������������ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0 ���� ������� ȅǿȀ�ȃ����ǽ ȅǿȀ���������� Ȃ�
���������������ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȜȩȖȦ�İȚįȚțȠȪ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ ���� �������� ȅǿȀ�ȃ����Ǿ ȅǿȀ���������� Ȃ�

�ȈİĲ�ĮȡȚșȝȫȞ������ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ�İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ����

�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ��

�������������ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0 �� �������� ȅǿȀ�ȃ����Ĭ ȅǿȀ���������� ȉİȝ�
�ǻȚȐĳȠȡĮ�ıȤȑįȚĮ��ʌĮʌȐțȚ��ʌĮĲȠȪıİȢ��ȕȑȜȠȢ�țȪțȜȠȢ�ȗȦȐțȚĮ�țȜʌ����

��ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ�İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ���

�������������ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0 ��� ������� ȅǿȀ�ȃ����ǿ ȅǿȀ���������� ȉİȝ�

����ȈȊȃȅȁȅ������ ������������

�ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ��ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ�

�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ǹʌȜȠȪ���

����������������ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ ������� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ���������� ȋȖȡ�
���������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�șȪȡĮȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ ���� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ������ȃ�ǹ ȅǿȀ���������� ȋȖȡ�
�������������ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ ���� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ���������� ȋȖȡ�

�ȊʌĮȓșȡȚİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��ʌȑȡȖțȠȜİȢ��ʌĮȖțȐțȚĮ�ț�Ȝ�ʌ���İț�ȟȣȜİȓĮȢ���

���������������ȜĮȡȚțȠİȚįȠȪȢ ����� �������� ȅǿȀ�ȃ���� ȅǿȀ�ȃ���� Ȃ�
�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ���

���������������ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�
�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ���

���������������ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ ���� ������ ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�

����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȁȅǿȆǹ���ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ�

�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲĮʌȫȞ ������ ������� ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ�ȃ������ ȉİȝ�
�ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���

�������������țĮʌĮțȓȦȞ ���� ������ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ ȉİȝ�
�ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȕȡİĳȚțȒȢ���

���������������țȠȪȞȚĮȢ �� �������� ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ�ȃ������ ȉİȝ�
�ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��țȠȪȞȚĮȢ���

�������������ʌĮȓįȦȞ �� ������� ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ�ȃ������ ȉİȝ�
�ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİĲ���

�������������ĮȜȣıȓįĮȢ�ıİ�țȠȪȞȚİȢ�ȕȡİĳȫȞ �� ������� ȅǿȀ�ȃ������Ǻ ȅǿȀ�ȃ������Ǻ ȉİȝ�

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ���������(UJR:LQ
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ȩʌȦȢ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ț�Ȝ�ʌ�����įȫȡȦȞ�İȠȡĲȫȞ��İʌȚįȩȝĮĲȠȢ�ĮįİȓĮȢ�țȜʌ��ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ�
țĮȚ�įȚİȣșȪȞȠȞĲȠȢ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȠȣ��İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ�Ȓ��ȩȤȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ĲȦȞ�
ȖȡĮĳİȓȦȞ���
İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ıȣȞİȡȖİȓȦȞ�țȜʌ��ȘȝİįĮʌȠȪ�Ȓ�ĮȜȜȠįĮʌȠȪ�İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ��ıĲȠȞ�
ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�
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ȑȡȖȠȣ��Ȓ�ĮȜȜȠȪ��İȞĲȩȢ�țĮȚ�İțĲȩȢ�ĲȘȢ�ǼȜȜȐįȠȢ��

Ȗ��ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��țȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ���ĲȘȞ�İȟİȪȡİıȘ��İȞȠȚțȓĮıȘ��Ȓ�
ĮȖȠȡȐ���
ȠȡȖȐȞȦıȘ���įȚĮȡȡȪșȝȚıȘ�țȜʌ�ĲȦȞ��İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��ĲȚȢ��İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�ĮȣĲȫȞ���
ĲȚȢ�ʌĮȡȠȤȑȢ��
ȞİȡȠȪ��ȘȜİțĲȡȚțȠȪ��ȡİȪȝĮĲȠȢ�țȜʌ��İȣțȠȜȚȫȞ��ĲȚȢ�ıȤİĲȚțȑȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ���ĲȘȞ��
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��
ȖȡĮĳİȓȦȞ��ĮȞĮįȩȤȠȣ��țĮȚ��ǻȚİȣșȪȞȠȣıĮȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȈȊ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȠȣȢ�
ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

į���ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȩȜȦȞ��ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�
İȣțȠȜȚȫȞ�

İ���ȅȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�ǼȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�
įȠțȚȝȫȞ�

ıĲ����ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ���ʌȜȒȡȠȣȢ��țĮĲĮıțİȣȒȢ���ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ����ʌȠȣ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��
țĮȚ�ĲȚȢ��įĮʌȐȞİȢ�ȣȜȚțȫȞ���İȡȖĮıȓĮȢ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�
țȜʌ��ȝİ�ĲȚȢ�
ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�șȑıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�
ȑȡȖȠ��

ȗ��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĮıĳĮȜȓıİȚȢ��ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ��

Ș��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮıĳȐȜİȚĮȢ�ĲȠȣ��İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�țĮȚ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ��İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�Ȓ�
ĲȡȓĲȦȞ�Ȓ�ĲȘȞ�
ʌȡȩȜȘȥȘ�ʌȡȩțȜȘıȘȢ�ȕȜĮȕȫȞ�ıİ�ʌȡȐȖȝĮĲĮ��țȚȞȘĲȐ�Ȓ�ĮțȓȞȘĲĮ��ĲȡȓĲȦȞ�

ș���ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ĲȠȣ�ʌȠȚȠĲȚțȠȪ��İȜȑȖȤȠȣ��ȩʌȦȢ��ĮȣĲȑȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��ıĲĮ�ȜȠȚʌȐ�
ĲİȪȤȘ�
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

Ț���ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ��įȚȐșİıȘȢ���ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ��țĮȚ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ʌȠȣ�
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ��
ȖȚĮ�ĲĮ��ȑȡȖĮ��ȝȑıĮ���ıĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ��ȝȚıșȫȝĮĲĮ��Ș�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��
ĳȪȜĮȟȘ�țĮȚ�Ș�
ĮıĳȐȜȚıȘ�ĮȣĲȫȞ���Ș�İʌȚȕȐȡȣȞıȘ�ȖȚĮ�ȜȩȖȠȣȢ�ĮʌȩıȕİıȘȢ��Ș�İʌȚıțİȣȒ��țĮȚ��ıȣȞĲȒȡȘıȘ���
ȠȚ��ȖȚĮ��
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��ĮȚĲȓĮ�ȘȝİȡĮȡȖȓİȢ��Ș�ʌĮȡĮȜĮȕȒ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��İʌȓ��ĲȩʌȠȣ��țĮȚ��İʌȚıĲȡȠĳȒ��
ĮȣĲȫȞ���ȠȚ��
ȐȖȠȞİȢ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�ĲȠȣȢ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�țĮȪıȚȝĮ��ȜȚʌĮȞĲȚțȐ�țȜʌ�

ȚĮ��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�
ĮʌȠșȑıİȚȢ�
ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�șȑıȘ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȣȜȚțȫȞ�ȜĮĲȠȝİȓȦȞ��ȠȡȣȤİȓȦȞ��țȜʌ��İțĲȩȢ�
ĮȞ�
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

Țȕ��ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ�țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ��ȝİȚȦȝȑȞȘȢ�ĮʌȩįȠıȘȢ��ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��
İțĲȑȜİıȘ��ĲȦȞ��
ȑȡȖȦȞ��ȝİ��ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ��ȤĮȝȘȜȒȢ��ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ��țȜʌ��ȜȩȖȦ�ĲȦȞ�İȝʌȠįȓȦȞ��ʌȠȣ��
İȚıȐȖİȚ��Ș��
İȟĮıĳȐȜȚıȘ��ĲȘȢ��ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ��țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��țĮĲȐ��ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ��ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ȝİ�ĲȘ�
țĮĲȐ�ĳȐıİȚȢ�
İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĲȝȘȝĮĲȚțȑȢ�
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ʌȡȠșİıȝȓİȢ�ʌȡȠȩįȠȣ�
ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�

ȚȖ��ȅȚ��ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓİȢ�ȝİȜȑĲİȢ�țĮȚ��ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�ĲȦȞ�țȣȡȓȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ��țĮȚ�ȠȤİĲȫȞ�
ȅȀȍ�ʌȠȣ�
ıȣȞĮȞĲȫȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�

Țį��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ��ȜȩȖȦ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ȜȩȖȦ�ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ�
ȝȑĲȡȦȞ����
ȑȡȖȦȞ��ĮıĳȐȜİȚĮȢ��ȖȚĮ��ĲȘ�ȝȘ��ʌĮȡĮțȫȜȣıȘ�ĲȘȢ��ȠȝĮȜȒȢ�įȚİȟĮȖȦȖȒȢ��ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��
ȩʌȦȢ�ʌ�Ȥ���

,��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ȖİĳȣȡȫıİȦȞ�ıțĮȝȝȐĲȦȞ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������ȝ�
ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�
ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌİȗȫȞ�ıİ�ȠįȠȪȢ�
ȝȚțȡȒȢ�
ıȘȝĮıȓĮȢ�

ǿǿ��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȟȪȜȚȞȦȞ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ʌİȡȚĳȡĮȖȝȐĲȦȞ��țȚȞȘĲȫȞ�Ȓ�ȩȤȚ�

ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ��ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ��ĮȣĲȫȞ��țĮșȫȢ�İʌȓıȘȢ��țĮȚ�ĲȘȢ�
țĮșȘȝİȡȚȞȒȢ��
țȐȜȣȥȘȢ��ıțĮȝȝȐĲȦȞ��ȝİ���ıȚįȘȡȐ��ĳȪȜȜĮ���ȜĮȝĮȡȓȞİȢ����ȩʌȠȣ��ĲȠȪĲȠ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ��
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ��ʌİȗȫȞ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ��
țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ��ĲȦȞ��ʌȡĮȞȫȞ��ĲȦȞ��ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ȜȩȖȠȣȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�
țĮȚ�ĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�

Țİ��ȅȚ�İȚįȚțȑȢ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ǼȈȊ�

ȚıĲ���ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ��ʌȡȠİȡȖĮıȓĮȢ��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȖȚĮ��ĲȚȢ��ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ��ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�
İʌȚıĲȡȫıİȚȢ��
İʌ
ĮȣĲȫȞ���ʌĮȜĮȚȫȞ��Ȓ��ȞȑȦȞ��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���ȩʌȦȢ��ʌ�Ȥ���ʌȚțȠȪȞȚıȝĮ��ıțȠȪʌȚıȝĮ��
țĮșĮȡȚıȝȩȢ��ȐȡıȘ�
țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��İȡȖĮıȓİȢ��țȜʌ��
�İțĲȩȢ��ĮȞ��
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ��įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��ıĲĮ��ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��

Țȗ���ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��įȚȐȞȠȚȟȘȢ�ĲȠȝȫȞ��Ȓ�ȠʌȫȞ��ıĲĮ�ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ��ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�ĳȡİĮĲȓȦȞ��
ĮȖȦȖȫȞ�Ȓ�
ĲİȤȞȚțȫȞ��ȑȡȖȦȞ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȪȞįİıȘ�ĮȖȦȖȫȞ��ʌȠȣ�ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ�ı
ĮȣĲȐ��İțĲȩȢ�ĮȞ�
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��

ȚȘ���ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ��țĮșȣıĲİȡȒıİȦȞ���ȜȩȖȦ��İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ��ȖİȞȚțȐ��įȣıȤİȡİȚȫȞ���ʌȠȣ�
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ�
Įʌȩ��țȐșİ�İȓįȠȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��țĮȚ�įȓțĲȣĮ�İĲĮȚȡȚȫȞ��țĮȚ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�
ȍĳİȜİȓĮȢ�

Țș���ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ��ȝİȜİĲȫȞ�ʌȠȣ��ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ��ĲȘȞ�ǼȈȊ���ȝİȜȑĲİȢ�
ıȪȞșİıȘȢ�
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�țȜʌ��

ț��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȠʌȓȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȞ�ȖȑȞİȚ��ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�
ĲȠȣ�
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țĮ��ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�țȐșİ��İȓįȠȣȢ�įȚȠįȓȦȞ��İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ��ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�Įʌȩ��ĳȩȡȠȣȢ��
ĲȑȜȘ��įĮıȝȠȪȢ��
İȚįȚțȠȪȢ�ĳȩȡȠȣȢ�țȜʌ�

țȕ���ȅȚ��įĮʌȐȞİȢ��Įʌȩ��ĲȚȢ��țȐșİ��İȓįȠȣȢ��ĮȞĲȜȒıİȚȢ��țĮȚ��ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ĲȦȞ�
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ���
ȣʌȩȖİȚȦȞ��țĮȚ��ʌȘȖĮȓȦȞ��ȞİȡȫȞ���ıȪȝĳȦȞĮ��ȝİ��ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

țȖ��ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȑțįȠıȘȢ�ĮįİȚȫȞ�țȐșİ��İȓįȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ�țĮȚ�
ĲȠȣȢ��
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ��Ȓ��țĮȚ��ĲȚȢ���ǼĲĮȚȡȓİȢ��ȀȠȚȞȒȢ��ȍĳİȜİȓĮȢ���ȅȀȍ����İțĲȩȢ��ĮȞ�
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��

țį���ȅȚ��ȣʌȩȜȠȚʌİȢ��İȚįȚțȑȢ��įĮʌȐȞİȢ��ʌȠȣ��ȕĮȡȪȞȠȣȞ��ĲȠȞ��ĮȞȐįȠȤȠ���ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ��
ıĲȚȢ�ȚıȤȪȠȣıİȢ��ȈȣȖȖȡĮĳȑȢ�ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ���ǼȈȊ��ȉȈȊ���īȈȊ��țĮȚ��ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

������ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�țȐșİ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�
İȞįȑȤİĲĮȚ��
ȞĮ���İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ��Ƞ��ĮȞȐįȠȤȠȢ��ȖȚĮ���ĲȘȞ��ĮįȚȐțȠʌȘ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ��ĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ĲȦȞ�
ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ĮʌȠȤİĲİȣĲȚțȫȞ�įȚțĲȪȦȞ�ȩȝȕȡȚȦȞ�ĲȘȢ�ʌİȡȚȠȤȒȢ�

������ǹȞȐȜȠȖĮ��ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ��țĮȚ��Ș���ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ��ʌȡȠıȠȤȒ��ĲȠȣ��ĮȞĮįȩȤȠȣ��ȝİ��ĲȚȢ�
ıȣȞİʌĮȖȩȝİȞİȢ�
įĮʌȐȞİȢ���ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�Įʌȩ��ĲȘ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ��ĲȘ���ȝİȖȐȜȘ�
�ıȘȝĮıȓĮ��
ʌȠȣ���ȑȤȠȣȞ��ȠȡȚıȝȑȞȠȚ��ȐȜȜȠȚ���ĮȖȦȖȠȓ��țĮȚ��ȜȠȚʌȑȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ�
įȚțĲȪȦȞ��ȅȀȍ�
�ȅȉǼ����ǻǼǾ�țȜʌ����ȀĮȚ�ȠȚ��įĮʌȐȞİȢ�ĮȣĲȑȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

������ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ��ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ��ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�įİȞ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ȖȚĮ�
ȖİȞȚțȐ�ȑȟȠįĮ�
țȜʌ�ȖȚĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıȘȢ�ȕȐȡȘ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ��ȩʌȦȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ȩĳİȜȠȢ�ĮȣĲȠȪ���
įȘȜĮįȒ�ȖȚĮ�
ĲȚȢ��įĮʌȐȞİȢ�İʌȚıĲĮıȓĮȢ��ĲȚȢ��țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȡĮĲȒıİȚȢ��ĳȩȡȠȣȢ��įĮıȝȠȪȢ����
ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ���ĲȑȜȘ��
ȤĮȡĲȠıȒȝȠȣ����ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȫȞ���ĮʌȠįİȓȟİȦȞ��ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȦȞ���ʌȜȘȡȦȝȫȞ���țȜʌ����ĲȩțȠȣȢ�
�ĲȦȞ���
țİĳĮȜĮȓȦȞ���ĲȚȢ�țȐșİ��İȓįȠȣȢ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�ĲȠȣ��İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪ�
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���ĲȚȢ�
ʌȡȩıșİĲİȢ�įĮʌȐȞİȢ��ȜȩȖȦ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�țĮȚ�İȝʌȠįȓȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ��ĲĮ�
įȚȠȚțȘĲȚțȐ�
ȑȟȠįĮ���ĲȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝ�ʌ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�Įʌȩ�įȣıȤȑȡİȚİȢ�
țȐșİ�İȓįȠȣȢ��
ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�Ȓ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȕȜİĳșİȓ��ȉȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ĮȣĲȩ��İȞȚĮȓȠ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�
țĮȚ�ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıİ����������������������������������������
����������������ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

������ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ���İʌȓ�ĲȦȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞİȚıʌȡȐȟİȦȞ�ĲȠȣ�
ĮȞĮįȩȤȠȣ��
İʌȚȕĮȡȪȞİȚ�ĲȠȞ�ȀȪȡȚȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
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ǿǿ���ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ
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ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǹ
ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ���ǼȀȈȀǹĭǼȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��
ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�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�
Ȃİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȞ�
ȩĲĮȞ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�țĮȚ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ĲȠ�ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ıȣȞȒșȦȢ�
İʌȚțĮȜȪʌĲȠȣȞ��ĲȠȓȤȠȢ��ʌȜȐțĮ��ȣʌȠıĲȪȜȦȝĮ��ȠȡȠĳȒ��įȐʌİįȠ�țȜʌ���
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�
ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�Ȓ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�țȐșİ�
İȓįȠȣȢ�
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ʌĮȡĮțİȚȝȑȞȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�țĮșĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ȝİ�ȕȐıȘ�
ĮȞĮȜȣĲȚțȒ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȑȟȚ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�
țȜʌ�
ȤȫȡȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ����
����������īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĲȚȡȚĮțȫȞ�ȑȡȖȦȞ���İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ�
�����P�țĮȚ�ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ�
ȕȐșȠȢ�
ȝȑȤȡȚ������P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ�
ȤȫȡȠȣ��
İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ�
ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ�
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�
ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ�
ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
İțıțĮĳȫȞ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
İțıțĮĳȒ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�ȃ�����ǹȡșȡȠ�
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ıȣȞșİĲȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİĲȐ
ʌȡȠıȠȤȒȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȦȞ�ʌȪȡȦȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�
ĮʌȩȟİıȘ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȘȢ�
ıĲȡȫıȘȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ȝİ�ĳȜȩȖȚıĲȡȠ��įȚĮȜȪĲİȢ�Ȓ�ĮʌȠȟİıĲȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�Ȓ�ʌȡȠȢ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ��İț�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȠȪĲȦȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ȑĲȠȚȝȘ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȦȝȑȞȦȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�İȓĲİ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȞȑȦȞ��
țĮșȫȢ�
țĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�Įʌȩ�țĮȚ�
ʌȡȠȢ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ��ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ�
ĮʌȩșİıȘȢ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�įȘȜĮįȒ�ıȘȝİȓĮ�ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ�	�İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȘıȘȢ�
ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȀȊǹ�����������Ǽ����������ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĲȜ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜİȢ�
ʌĮȚįȚțȑȢ�ȤĮȡȑȢ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P����

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȑȟȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝȚțȡȠȪ�ȝİȖȑșȠȣȢ�įȘȜĮįȒ�İȜĮĲȒȡȚȠ�ĲȡĮȝʌȐȜĮ��
ȝȪȜȠȢ��
ȝİ�ȑȞĮ�Ȓ�įȣȠ�ıȘȝİȓĮ�ʌĮțĲȦıȘȢ���ʌĮȖțĮțȓȦȞ�țȜʌ��ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�
țĮșĮȓȡİıȘȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�
țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��Įʌȩ�țĮȚ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ�Ȓ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ�	�İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȘıȘȢ�ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȀȊǹ�����������Ǽ����������ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĲȜ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ ¼������
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ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�������ǹȡșȡȠ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠȡȖȐȞȠȣ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİȖȐȜȠȣ�ȝİȖȑșȠȣȢ�įȘȜĮįȒ�țȠȪȞȚİȢ��ıȪȞșİĲȠ��
ĲıȠȣȜȒșȡĮ��ȝİ���țĮȚ�ʌİȡȚııȩĲİȡĮ��ıȘȝİȓĮ�ʌĮțĲȦıȘȢ��ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�
ȝİșȩįȦȞ�
țĮșĮȓȡİıȘȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ıĲĮȜȓİȢ�
țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��Įʌȩ�țĮȚ�ʌȡȠȢ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ�Ȓ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ�	�İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȘıȘȢ�ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȀȊǹ�����������Ǽ����������ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĲȜ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ ¼������

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�������ǹȡșȡȠ�
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ��ȝȚțȡȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌĮȚįȚțȒȢ�
ȤĮȡȐȢ�įȘȜĮįȒ�İȜĮĲȒȡȚȠ�ĲȡĮȝʌȐȜĮ��ȝȪȜȠȢ��ȝİ�ȑȞĮ�Ȓ�įȣȠ�ıȘȝİȓĮ�ʌĮțĲȦıȘȢ���
ʌĮȖțĮțȓȦȞ�
țȜʌ���ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ��ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ȕȐıİȦȞ�ĲȘȢ�șİȝİȜȓȦıȒȢ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
İȞĲȩȢ�ĲȘȢ�ȚįȚĮȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȐțĲȦıȘȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�
ȫıĲİ�ȞĮ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�țĮȚ�ȣȜȚțȫȞ�
ıȣȞįȑıİȦȞ��
țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȆȜȒȡȘȢ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�
ĲȠȣ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�İȖțİțȡȚȝȑȞĮ�ʌȡȩĲȣʌĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ ¼������



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�������ǹȡșȡȠ�
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ��ȝİȖȐȜȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌĮȚįȚțȒȢ�
ȤĮȡȐȢ�įȘȜĮįȒ�țȠȪȞȚİȢ��ıȪȞșİĲȠ��ĲıȠȣȜȒșȡĮ��ȝİ���țĮȚ�ʌİȡȚııȩĲİȡĮ��ıȘȝİȓĮ�
ʌĮțĲȦıȘȢ���
ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ��ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ȕȐıİȦȞ�ĲȘȢ�șİȝİȜȓȦıȒȢ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞĲȩȢ�
ĲȘȢ�
ȚįȚĮȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȐțĲȦıȘȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�
ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�țĮȚ�ȣȜȚțȫȞ�
ıȣȞįȑıİȦȞ��
țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȆȜȒȡȘȢ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�
ĲȠȣ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�İȖțİțȡȚȝȑȞĮ�ʌȡȩĲȣʌĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞİȞȒȞĲĮ ¼������

ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ�
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ��ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıĲȚȢ�ȓįȚİȢ�Ȓ�ȐȜȜİȢ�
șȑıİȚȢ
�ȚıĲȫȞ��ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ĲȪʌȠȣ��ȠįȚțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ��įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȫȞ�
ʌȚȞĮțȓįȦȞ
�țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĮıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��țĮȜȐșȚĮ�ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ�
ȖȡĮȝȝĮĲȠțȚȕȦĲȓȦȞ�Ǽȁȉǹ��ĲȘȜİĳȦȞȚțȠȓ�șȐȜĮȝȠȚ�ț�Ȝ�ʌ��ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ
Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȓȕȜİȥȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȠ�ıțȠʌȩ�ĮȣĲȩ�
ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�	�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ʌȡȠȢ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�ĲȠȣ�ǻȒȝȠȣ�Ȓ�ĲĮ�
ıȘȝİȓĮ�
ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ�	�İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȘıȘȢ�ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȀȊǹ�����������Ǽ����������ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĲȜ�

ȉȚȝȒ�ĮȞĮ�ĲİȝȐȤȚȠ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȑȟȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ������ǹȡșȡȠ��
�ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ��ǻȚĮ�ȝȑıȠȣ�ȠįȫȞ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
Ǽʌȓ�ȠįȠȪ�İʌȚĲȡȑʌȠȣıĮȢ�ĲĮȤȪĲȘĲĮ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����NP�K
ȂİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȣȜȚțȠȪ��ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ�ĮʌȠıĲȐıİȦȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȠȞȠȤȚȜȚȩȝİĲȡȠ��WRQ�NP�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉȠȞȞȠȤȚȜȚȩȝİĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ������ǹȡșȡȠ��
��ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�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�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

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

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȑȟȚ ¼�������

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ������P���īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�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�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ�����ǹ�����������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȤȐȜȣȕĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȝȠȡĳȒȢ�
įȚĮĲȠȝȫȞ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȤȐȜȣȕĮȢ�%���$��%���&�țĮȚ�įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ��țĮȚ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�
ȝȑıȠȞ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ǼțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�
ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�
Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝȩȞȠȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�
Ȓ�
ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�
țȜʌ��
ȅ�ȤȐȜȣȕĮȢ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ıİ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ�ȕȐıİȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ�
ȆȚȞȐțȦȞ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ǼȐȞ�ȠȚ�ʌȓȞĮțİȢ�ĮȣĲȠȓ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�șĮ�ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�
ıĲȘȞ�
ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�țĮȚ�șİȫȡȘıȘ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�
ȠʌȜȚıȝȠȪ�
ȅȚ�ȆȓȞĮțİȢ�șĮ�ıȣȞĲĮııȠȞĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲĮ���ĲȚȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣȢ��ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȒțȘ�ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ��ĲĮ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�țĮĲȐ�įȚȐȝİĲȡȠ��ĲĮ�
İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȠȜȚțȐ�ȝȒțȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ��ĲĮ�ȝİȡȚțȐ�ȕȐȡȘ�ĮȞȐ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ĲȠ�ȠȜȚțȩ�
ȕȐȡȠȢ��ȅȚ�ȦȢ�ȐȞȦ�ȆȓȞĮțİȢ�ȅʌȜȚıȝȠȪ��ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��șĮ�
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ǹȞȐįȠȤȠ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�șĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�
ĲȦȞ�
ȠʌȜȚıȝȫȞ�
ȉȠ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȕȐȡȠȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�șĮ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠȞ�
ʌȓȞĮțĮ�
����ĲȠȣ�Ȁȉȋ�������Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ıȣȞȑȤİȚĮ��Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ�
ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȠįİțĲȩȢ�Ƞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȕȐıİȚ�
ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_BBBBB_BBBBBBBBBBȆİįȓȠBİĳĮȡȝȠȖȒȢBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_ȅȞȠȝ�_BȇȐȕįȠȚ_BȀȠȣȜȠȪȡİȢBțĮȚB_BBBǾȜİțĲȡȠBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_įȚȐȝİ_BBBBBBB_İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞĮ_BBıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮB_BBBBBBB_BBBBBB_
_ĲȡȠȢB_BBBBBBB_BBʌȡȠȧȩȞĲĮBBBBB_BBʌȜȑȖȝĮĲĮBBțĮȚ_BȅȞȠȝ�B_ȅȞȠȝ�B_
_�PP�B_BBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBB_BBBįȚțĲȣȫȝĮĲĮBB_įȚĮĲȠȝȒ_ȝȐȗĮ�B_
_BBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_B�PP��B_ȝȑĲȡȠB_
_BBBBB_B%���&B_B%���ǹB_B%���&B_B%���ǹB_B%���&B_�BBBBBB_�NJ�P�_
_BBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
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_BB���_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_B����BB_B����B_
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȈĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�ʌȠıȩĲȘĲȢı��ʌȑȡĮȞ�ĲȘȢ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ĲĮ�
ĮțȩȜȠȣșĮ�
��Ǿ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ıĲİȡİȩ�ȝİ�ıȪȡȝĮ��ıİ�ȩȜİȢ�ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�ĲȚȢ�
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ��țĮĲȐ�,62�����������İțĲȩȢ�ĮȞ�ıĲĮ�
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
��ȅȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
��Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ��țĮȕȓȜȚİȢ��ĮȞĮȕȠȜİȓȢ��țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ıȚįȘȡȠȪ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȁİȓĮȞıȘ�ĲȡȓȥȚȝȠ�ȝİ�İȚįȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ���İȜȚțȠʌĲİȡȐțȚ��ĮȞȦ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȜİȓĮȞıȘ�ĲȡȓȥȚȝȠ�
įĮʌȑįȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ĮȣĲȠȪ�ıİ�ȤȡȒıȘ��Ǿ�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�įİȞ�ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ�țĮȝȓĮ�ĮȞȦȝĮȜȓĮ�țĮȚ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȑĲȠȚȝȘ�ȞĮ�įİȤșİȓ�ĲȠ�
įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ʌȠȣ�ȖİȞȚțȫȢ�įİȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȞ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣȢ��ʌ�Ȥ��ĳȡİĮĲȓȦȞ��İʌȚıĲȑȥİȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȕĮșȝȓįȦȞ��ʌİȡȚȗȦȝȐĲȦȞ�
İȝȕĮįȠȪ�
ȝȑȤȡȚ������P��țȜʌ���ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�ȣʌȩ�Ȓ�ȣʌȑȡ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�ĲȦȞ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�
ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�
țĮȜȠȣʌȚȠȪ�
țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�
ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ǹȆȅ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ�ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ�&������ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȓȤȦȞ��
ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�
ȖİĳȣȡȫȞ��İʌȑȞįȣıȘȢ�ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤȚȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&������
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ĲȠȓȤȦȞ��șİȝȑȜȚĮ�țĮȚ�ĮȞȦįȠȝȒ���ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�ȖİĳȣȡȫȞ��
İʌȑȞįȣıȘȢ�
ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤȚȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȪȥȠȣȢ�
Įʌȩ�
ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȩȞȚȝȠ�Ȓ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��
ȝİ�
șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țȠțțȠȝȑĲȡȘıȘȢ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȝȑȖȚıĲȠȣ�
țȩțțȠȣ��
ĲıȚȝȑȞĲȠ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ĮȞĲȠȤȒȢ�țĮȚ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��ȦȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ĮȞĮȖțĮȓĮ�
ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȣʌİȡȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ĮİȡĮțĲȚțȐ��ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ�țȜʌ��ʌȡȩıȝȚțĲĮ�
ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�
ȣȜȚțȫȞ�
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȘȞ�İțȐıĲȠĲİ�
șȑıȘ�
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�İĲȠȓȝȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
���Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȤȡȒıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ȝİĲȐ�ĲȠ�ĲȑȜȠȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ĲȦȞ�
ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȠĲȪʌȦȞ��İʌȚʌȑįȦȞ��
țĮȝʌȪȜȦȞ�
Ȓ�ıĲȡİȕȜȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���țĮșȫȢ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ıȣıĲȒȝĮĲĮ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȡȠȫșȘıȘȢ��ʌȡȠȕȠȜȠ�
įȩȝȘıȘȢ��
ĮȞĮȡȡȚȤȩȝİȞȠȚ�ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȚ�țȜʌ���
���ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�ȝȑıĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȒ��
ȝİĲĮĳȠȡȐ��
ȐȞĲȜȘıȘ��ĮȞȪȥȦıȘ��țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩ��ĮȞȐȝİȚȟȘ��įȩȞȘıȘ�țȜʌ��ĲȠș�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
���Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ĲȦȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��ĲȦȞ�ĳȠȡİȓȦȞ�ȖȚĮ�ʌȡȠȫșȘıȘ�țĮȚ�
ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘ�țĮșȫȢ�
���Ș�ȝİȡȚțȒ�Ȓ�ȠȜȚțȒ�ĮʌȫȜİȚĮ�ĲȦȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�țȚȕȦĲȚȠȝȩȡĳȦȞ��
țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ�Ȓ�
ȐȜȜȘȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țİȞȫȞ��
���Ș�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ��
���Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ��ȜȚȞȐĲıİȢ��ȤȘȝȚțȐ�ȣȖȡȐ�
ț�Ȝ�ʌ���ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıțȜȒȡȣȞıȒ�ĲȠȣ��
ǼʌȓıȘȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
���ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
���ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ�ȝİșȩįȠȣ��ĲȦȞ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��ʌȜȘȞ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�
ıĲȚȢ�
ȝİșȩįȠȣȢ�ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘȢ��ʌȡȠȫșȘıȘȢ�țĮȚ�ʌȡȠȦșȠȣȝȑȞȦȞ�ĮȣĲȠĳİȡȠȝȑȞȦȞ�
įȠțȫȞ���
���Ș�įĮʌȐȞȘ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ��İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ��
���ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�ĳȠȡȑĮ�
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ȖİĳȣȡȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ������[�������P�ĮȞȐ�țȜȐįȠ�ȖȚĮ�ĲȘ�įȚȑȜİȣıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�
���Ș�ʌȡȩıįȠıȘ�ıĲȠ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ĲȘ�șȜȚʌĲȚțȒ�ĮȞĲȠȤȒ��
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ʌȠȣ�İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȪʌȠ�ĲȠȣ�
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�Ș�ĮʌȠįȠȤȒ�Ȓ�Ș�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ĲȘȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ʌȠȣ�İțĲİȜȑıșȘțİ��ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�ĮįȡĮȞȫȞ��
ʌȡȠıșȒțȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�țȜʌ��
Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ıİ�
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪȢ�ȩȖțȠȣȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��ĲȦȞ�
ıȦȜȒȞȦȞ�ʌȡȠİȞĲȐıİȦȢ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ʌȡȠİȞĲİĲĮȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ȓ�ĲȦȞ�
țİȞȫȞ�
įȚȑȜİȣıȘȢ�ĮȖȦȖȫȞ��ĲȦȞ�ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�ıțȠĲȚȫȞ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȝȑȤȡȚ����FP��țĮȚ�ĲȦȞ�
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�İıȠȤȫȞ�ȕȐșȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ���FP��ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ȩȝȦȢ�ĲȦȞ�țİȞȫȞ�ʌȠȣ�
įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ıțȠʌȩ�ĲȘ�ȝİȓȦıȘ�ĲȠȣ�ȩȖțȠȣ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��șĮ�
ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�Ƞ�
ĲȣȤȩȞ�İʌȚʌȜȑȠȞ�ȩȖțȠȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫșȘțİ�ȜȩȖȦ�ȑȜȜİȚȥȘȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�
ǵʌȠȣ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ĲȠ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȞȠİȓĲĮȚ�ĲȠ�
ȪȥȠȢ�
ĲȠȣ�țȐĲȦ�ʌȑȜȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ĳȠȡȑĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ĳȣıȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�ĲȘȞ�
ĲȣȤȩȞ�
įȚĮȝȠȡĳȠȪȝİȞȘ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�İțıțĮĳȒ��
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�ȖİȞȚțȒȢ�
İĳĮȡȝȠȖȒȢ�țĮȚ�įİȞ�İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ȝȑȖİșȠȢ�ĮȣĲȫȞ��ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȝȓĮ�Ȓ�
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ĳȐıİȚȢ��ĲȝȘȝĮĲȚțȒ�İțĲȑȜİıȘ��Ȓ�ĲȣȤȩȞ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�
įȣıȤȑȡİȚİȢ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��
ıĲİȞȩĲȘĲĮ�ȤȫȡȠȣ��ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��įȣıȤȑȡİȚİȢ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ�ĲȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�ȣʌȩ�ĮțȡĮȓİȢ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�țȜʌ��
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�șĮ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�ǼȉǼȆ��ıĲȠ�ȝȑĲȡȠ�ʌȠȣ�İțȐıĲȘ�
ĮĳȠȡȐ�ĲȠȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
��������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
��������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
��������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
��������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
��������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
��������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ
��������������ǿțȡȚȫȝĮĲĮ
��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ�
��������������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲİȜȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıİ�ȑȖȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�
İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȑııİȡĮ ¼�������
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ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ�����ǹȡșȡȠ�
�ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾ�ǻǿǹǺǹȈǼȍȃ�ǹȉȅȂȍȃ�ȂǼ�ǼǿǻǿȀǼȈ�ǹȃǹīȀǼȈ�ȈǼ�ȆǼǽȅǻȇȅȂǿǹ�Ȁǹǿ�
ȃǾȈǿǻǼȈ �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȆȜȒȡȘȢ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�įȚȐȕĮıȘȢ�ʌȡȩıȕĮıȘȢ�ǹȂǼǹ�ıİ�ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ�țĮȚ�
ȞȘıȓįİȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȘȢ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ�țĮȚ�țȡĮıʌȑįȦȞ�
���Ș�ʌȜȒȡȘȢ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��ʌȜȐțİȢ��țȠȞȓĮȝĮ�ȑįȡĮıȘȢ��ȣȜȚțȩ�
ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ��țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȤȫȡȠȣ�
İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȣʌȠȕȚȕĮıȝȑȞȘ�
ıĲȐșȝȘ��ȝİ�įȚȐĲĮȟȘ��ĲȪʌȠ�țĮȚ�ȝȠȡĳȒ�ʌȜĮțȫȞ�ĮʌȩȜȣĲĮ�ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�
ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲȘȞ�
ʌİȡȓȝİĲȡȠ�ĲȘȢ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ıțȜȒȡȣȞıȘ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȑįȡĮıȘȢ��
7ȚȝȒ�țĮĲ
�ĮʌȠțȠʌȒȞ��Ĳİȝ���ʌȜȒȡȠȣȢ�įĮȚȝȠȡĳȫıİȦȢ�įȚȐȕĮıȘȢ�ǹȂǼǹ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ�ʌȑȞĲİ ¼�������
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ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ
ȅǻȃ�ȃ��������������ǹȡșȡȠ�

�ǼʌȚıțİȣȒ�ȆȜĮțȩıĲȡȦıȚȢ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�ȝȚțȡȫȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��
ȞȘıȓįȦȞ�țĮȚ�
ʌȜĮĲİȚȫȞ��ĮȞȐ�P���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�
�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțȦȞ�țĮȚ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ��
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�
ȣȜȚțȫȞ���
�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�İȞȩȢ��������Ȃ��ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ�ȝİ�ıȤȚıĲȩʌȜĮțİȢ�
ȒĲȠȚ�
ǼțıțĮĳȒ�țȠʌȒ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ�țĮȚ�țĮșĮȓȡİıȘ�ĮȩʌȜȠȣ�Ș�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȩʌȠȣ�
ĮʌĮȚĲİȓĲİȚ�ȝİ�ĳȠȡĲȠİțĳȫȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ�
țĮșĮȚȡȑıİȦȞ�
Ǿ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���ıȤȚıĲȩʌȜĮțȦȞ��İț�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȢ��
ĮȡȝȠȜȠȖȒıİȦȢ�țĮȚ�ıĲİȡİȫıİȦȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ��țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȘȢ�
ȕȐıİȦȢ�
İįȡȐıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ������ȂȂ�&�������
�7R�ȐȡșȡȠ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ��ȞȘıȓįȦȞ�țĮȚ�ʌȜĮĲİȚȫȞ�İȦȢ�ʌȑȞĲİ�
��������Ȃ�
���P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȑȟȚ ¼������
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ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȉȠ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�țİȡĮȝȚțȩ�įȐʌİįȠ��ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮȞȐȝİȚȟȘ�įȚĮĳȩȡȦȞ�
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ�ȠȣıȚȫȞ��țĮȚ�ĲȠ�ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ�ĲȠȣ�ȑȤİȚ�ĲȘȞ�ȩȥȘ�ĲȠȣ�ȤȦȝȐĲȚȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ��
ıĮȞ�İțİȓȞȠ�ʌȠȣ�ĲȡȑȤȠȣȞ�ȠȚ�ĮșȜȘĲȑȢ��ĲĮȡĲȐȞ��
ȈĲȠ�ȝȓȖȝĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�șȘȡĮȧțȒ�ȖȘ��ʌȠȗȠȜȐȞȘ��ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠȢ��țİȡĮȝȐȜİȣȡȠ�țĮȚ�
țİȡĮȝȚțȒ�
ȥȘĳȓįĮ��ȈȣȞȠȜȚțȐ�ĲȠ�ĮȜİıȝȑȞȠ�țİȡĮȝȓįȚ�ıİ�įȚȐĳȠȡİȢ�țȠțțȠȝİĲȡȓİȢ�İȓȞĮȚ�ıİ�ȑȞĮ�
ʌȠıȠıĲȩ�ʌİȡȓʌȠȣ������ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�ĲȠȣ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ��ȈĲȠ�ȝȓȖȝĮ�įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�
ȣʌȐȡȤȠȣȞ�
ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȐ�ĮįȡĮȞȒ�ıİ�ȝȠȡĳȒ�ȤĮȜȚțȚȠȪ�Ȓ�ȖĮȡȝʌȚȜȚȠȪ��įȚȩĲȚ�ĮȣĲȐ�ʌȡȠıįȓįȠȣȞ�ĲȘȞ�
ĮȓıșȘıȘ�ĲȠȣ��ǹ��İȞȫ�ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮșȩȜȠȣ�İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��Ǿ�
ĮȞȐȝȚȟȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ĮȣĲȫȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ıȦıĲȒ�ĲȠȣȢ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ıĲȠ
ȝȓȖȝĮ��ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĲȑĲȠȚĮ�ȫıĲİ�ĲȠ�ȣȜȚțȩ�ȞĮ�ȝȘȞ�ȜĮıʌȫȞİȚ��ȞĮ�ȑȤİȚ�ȤȦȝȐĲȚȞȘ�
ȩȥȘ��ȞĮ�İȓȞĮȚ�Ȗİȡȩ��ȞĮ
ȝȘȞ�ȝȑȞȠȣȞ�İʌȐȞȦ�ıȘȝȐįȚĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ��țĮȚ�ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�ȞĮ�ȝȘȞ�ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ�țĮȝȓĮ�
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�
ȉȠ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ȝİ�ĲȑĲȠȚȠ�ĲȡȩʌȠ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȩ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�
țİȡĮȝȚțȩ�įȐʌİįȠ
įİȞ�țȡĮĲȐİȚ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�Ȟİȡȩ��țĮȚ�ȞĮ�ȠįȘȖİȓ�ĲĮ�ȕȡȩȤȚȞĮ�ȞİȡȐ�İțİȓ�ȩʌȠȣ�ȑȤİȚ�
įȠșİȓ�ȡȒıȘ�
ȈĲȚȢ�ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�Įȡțİȓ�ȖȚĮ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ĲȠ�țĮȜȐ�ʌĮĲȘȝȑȞȠ�ȑįĮĳȠȢ���
ȤȫȝĮ�
ȍıĲȩıȠ��ȖȚĮ�ȞĮ�ȝȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�ĮȣȜĮțȫıİȚȢ��țĮȚ�ȝİ�ıțȠʌȩ�ȞĮ�İȟȠȝĮȜȣȞșİȓ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��
ȝȚĮ�Ȓ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ĲȦȞ����FP��ǹ�İȓȞĮȚ�ȚįĮȞȚțȒ�
Ǿ�ĲİȜȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�İȓȞĮȚ�ȝİ�ĲȠ�țİȡĮȝȚțȩ�įȐʌİįȠ�țĮȚ�ȑȤİȚ�ĮȡȤȚțȩ�ʌȐȤȠȢ����FP��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�
ȩĲĮȞ�įȚĮȕȡİȤĲİȓ�țĮȚ�ıȣȝʌȣțȞȦșİȓ��țĮĲĮȜȒȖİȚ�ıĲĮ���FP�
ȆȡȚȞ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ȟȪȜȚȞĮ�ʌȜĮȓıȚĮ��țȡȐıʌİįĮ�Ȓ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ
ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ�ĳȣıȚțȐ�țĮȚ�ȝȘ�İȝʌȩįȚĮ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȖțȚȕȦĲȚıĲİȓ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ��ǹȣĲȩ�ȕȠȘșȐİȚ�
ıĲȘȞ�ʌȚȠ�İȪțȠȜȘ�țĮȚ�ȠȝĮȜȒ�įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�țİȡĮȝȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�
ȉȠ�ȝȓȖȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�ȑȞĮ�İʌȚʌȜȑȠȞ�����
ʌȐȤȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�İʌȚșȣȝȘĲȩ�ĲİȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ��İĳȩıȠȞ�ıĲȘ�ıȣȞȑȤİȚĮ�șĮ�ıȣȡȡȚțȞȦșİȓ��ȉȠ�
ĮȡȤȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ����ʌȩȞĲȠȚ��ǼĳȩıȠȞ�ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ�ĲȠ�ıĲİȖȞȩ�ȝȓȖȝĮ�ıĲȠ�
ȑįĮĳȠȢ��ĲȩĲİ�įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ�ȝİ�ʌȐȡĮ�ʌȠȜȪ�Ȟİȡȩ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȐİȚ�ĲȠ�Ȟİȡȩ�ıİ�ȩȜȘ�ĲȘ�ȝȐȗĮ�
ĲȠȣ��Ǿ�įȚĮȕȡȠȤȒ�ĲȠȣ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�įİȞ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�ȖȚĮ�ȝȘȞ
ȤĮȜȐıİȚ�Ș�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ��ĮȜȜȐ�ȠȣıȚĮıĲȚțȐ�ȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ıĮȞ�įȚĮȕȡȠȤȒ��Ǿ�
ʌȐțĲȦıȘ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�țȡȠȣıĲȚțȩ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ������țȚȜȫȞ��Ȓ�țȪȜȚȞįȡȠ��ĮȞȐ�ʌİȡȓıĲĮıȘ��
Ǿ�
ʌȡȫĲȘ�įȚȑȜİȣıȘ�ĲȠȣ�ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�įȩȞȘıȘ��țĮȚ�ıĲȘ�ıȣȞȑȤİȚĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȐȜȜȘ�
ȝȓĮ�ȤȦȡȓȢ�įȩȞȘıȘ�
ȈĮȞ�ĲİȜȚțȩ�ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ�ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ�ȝȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȠȝĮȜȒ�țĮȚ�țȜİȚıĲȒ��ȝİ�ȩȥȘ�
țİȡĮȝȚțȒ���ȤȦȝȐĲȚȞȘ��ȩȝȦȢ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮ�ȑȤİȚ��įȑıİȚ��țĮȚ�ȑȤİȚ�ĮȞĮʌĲȪȟİȚ�ĮȞĲȠȤȑȢ�ıĲȠ�
İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ��ȁȩȖȦ�ĲȘȢ�İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�ĮȜİıȝȑȞȠȣ�țİȡĮȝȚįȚȠȪ��įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȜȩȖȠȢ�
ȞĮ�ȖȓȞȠȣȞ�ĮȡȝȠȓ�įȚĮıĲȠȜȒȢ��Ǿ�ȤȡȒıȘ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�Įʌȩ�ʌİȗȠȪȢ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ȖȓȞİȚ�ȝİĲȐ�
Įʌȩ���ȘȝȑȡİȢ�

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ�ȈȉǹĬǼȇȅȆȅǿǾȂǼȃȅȊ�ȀǼȇǹȂǿȀȅȊ�ǻǹȆǼǻȅȊ�
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ�ȂǼĬȅǻȅȈ�ǼȁǼīȋȅȊ�ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹ�ȆȇȅǿȅȃȉȅȈ
ĭǹǿȃȅȂǼȃȅ�ǼǿǻǿȀȅ�ǺǹȇȅȈ�%6�(1����������������JU�FP�
ǹȃȅǿȀȉȅ�ȆȅȇȍǻǼȈ�%6�(1��������������
ȆȅȈȅȈȉȅ�ȊǻǹȉȅȀȅȇǼȈȂȅȊ�%6�(1��������������
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ȊǻǹȉȅǹȆȅȇȇȅĭǾȈǾ�$670�&����������������PP�PLQ���
ǹȉȂȅǻǿǹȆǼȇǹȉȅȉǾȉǹ�(1������������������(����J���P��V�3D
ǻȊȃǹȂǿȀȅ�ȂǼȉȇȅ
ǼȁǹȈȉǿȀȅȉǾȉǹȈ
ȋȇǾȈǾ�ȊȆǼȇǾȋȍȃ�)����N+]������03D
ǹȃȉȅȋǾ�ȈǼ�ĬȁǿȌǾ���ǾȂǼȇȍȃ�Ǽ���������������03D
ǼĭǼȁȀȊȈȉǿȀǾ�ǹȃȉȅȋǾ�$670�'��������������03D
ȊǻȇȅȆǼȇǹȉȅȉǾȉǹ�Ǽ�����������N ����(�����P�VHF�
ȈȋǼȈǾ�ȊīȇǹȈǿǹȈ��
ȆȊȀȃȅȉǾȉǹȈ�Ǽǻǹĭȍȃ�352&725�
(����������
ȂǼīǿȈȉǾ�ȆȊȀȃȅȉǾȉǹ�������W�P�
ǺǼȁȉǿȈȉǾ�ȊīȇǹȈǿǹ�������
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ���İțıțĮĳȑȢ���ȣʌȩȕĮıȘ���ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țȜʌ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ��
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ȕİȜĲȓȦıȘȢ�ĲȠȣ�ȣʌȠȕȐșȡȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ����������������

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃ����Ǻ�����ǹȡșȡȠ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����İț��țȩțțȚȞȠȣ�țĮȚ�ʌȡȐıȚȞȠȣ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİ�ĲȚȢ�ȐȞȦ�ĮțȝȑȢ�İȜĮĳȡȫȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�ȝİ�İȖțȠʌȑȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��İȚįȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P��ıİ�ʌȜȐțİȢ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ʌȪȡȠȣȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȐȞȦ�
ıİ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ȝʌİĲȩȞ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ʌİȜȝȐĲȦȞ��ȝİ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȖȚĮ�ĮʌȩȜȘȟȘ�ĲȠȣ�
įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ�
ȖȦȞȚĮțȩ�ĲİȝȐȤȚȠ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İȚįȚțȑȢ�țȠȜȜİȢ�țȜʌ��ȉĮ�
İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ĮıĳĮȜȒȢ�ĮʌȩȜȘȟȘȢ�ĲȪʌȠȣ�
5$03$
�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıĲȠ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȖȓȞİȚ�ȠȝĮȜȒ�Ș�ĮʌȩıȕİıȘ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȦȞ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ�
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��>���ȋ���@�PP�
ȉĮ�įȐʌİįĮ�ȑȤȠȣȞ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������������Ǽȁȅȉ�Ǽȃ����������,62�
�����������
,62�����������	�,62������������țĮșȫȢ�țĮȚ�Ǽȃ����
ȉȚȝȒ�ĮȞĮ�ĲİĲĮȡȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ
���P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃ����ī�����ǹȡșȡȠ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȐȤȠȣȢ������İț��țȩțțȚȞȠȣ�țĮȚ�
ʌȡȐıȚȞȠȣ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİ�ĲȚȢ�ȐȞȦ�ĮțȝȑȢ�İȜĮĳȡȫȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�ȝİ�İȖțȠʌȑȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��İȚįȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P��ıİ�ʌȜȐțİȢ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ʌȪȡȠȣȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȐȞȦ�
ıİ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ȝʌİĲȩȞ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ʌİȜȝȐĲȦȞ��ȝİ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȖȚĮ�ĮʌȩȜȘȟȘ�ĲȠȣ�
įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ�
ȖȦȞȚĮțȩ�ĲİȝȐȤȚȠ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ�ȠȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İȚįȚțȑȢ�țȠȜȜİȢ�țȜʌ��ȉĮ�
İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮĮıĳĮȜȒȢ�ĮʌȩȜȘȟȘȢ�ĲȪʌȠȣ��
5$03$
�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıĲȠ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȖȓȞİȚ�ȠȝĮȜȒ�Ș�ĮʌȩıȕİıȘ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȦȞ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ��
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��>���ȋ���@�PP�
ȉĮ�įȐʌİįĮ�ȑȤȠȣȞ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������������Ǽȁȅȉ�Ǽȃ����������,62�
�����������
,62�����������	�,62������������țĮșȫȢ�țĮȚ�Ǽȃ����
ȉȚȝȒ�ĮȞĮ�ĲİĲĮȡȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ
���P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�İʌĲȐ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃ����ǽ�����ǹȡșȡȠ�
�ǹȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȐȤȠȣȢ������İț��țȩțțȚȞȠȣ�țĮȚ�
ʌȡȐıȚȞȠȣ�
ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ��ȝİ�ĲȚȢ�ȐȞȦ�ĮțȝȑȢ�İȜĮĳȡȫȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�ȝİ�İȖțȠʌȑȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��İȚįȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P��ıİ�ʌȜȐțİȢ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ʌȪȡȠȣȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȐȞȦ�
ıİ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ȝʌİĲȩȞ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ʌİȜȝȐĲȦȞ��ȝİ�ĲĮ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ȖȚĮ�ĮʌȩȜȘȟȘ�ĲȠȣ�
įĮʌȑįȠȣ�țĮȚ�
ȖȦȞȚĮțȩ�ĲİȝȐȤȚȠ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�İȚįȚțȑȢ�țȠȜȜİȢ�țȜʌ��ȉĮ�
İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮĮıĳĮȜȒȢ�ĮʌȩȜȘȟȘȢ�ĲȪʌȠȣ��
5$03$
�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ıĲȠ�ĲİȜİȓȦȝĮ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ȖȓȞİȚ�ȠȝĮȜȒ�Ș�ĮʌȩıȕİıȘ�ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�ĲȦȞ�
ʌȜĮțȚįȓȦȞ��
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��>���ȋ���@�PP�
ȉĮ�įȐʌİįĮ�ȑȤȠȣȞ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������������Ǽȁȅȉ�Ǽȃ����������,62�
�����������
,62�����������	�,62������������țĮșȫȢ�țĮȚ�Ǽȃ����
ȉȚȝȒ�ĮȞĮ�ĲİĲĮȡȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ
���P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼������

ȅǿȀ�ȃ����Ǿ�����ǹȡșȡȠ�
ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�įĮʌȑįȦȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ȖȚĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ʌȜȣȞ�
ĲȠȣ�
țȩțțȚȞȠȣ�	�ʌȡȐıȚȞȠȣ��ȒĲȠȚ��ʌȠȡĲȠțĮȜȓ��ȝʌȜȑ��ȡȩȗ��țĮĲȩʌȚȞ�ȣʌȠįİȚȟİȦȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�
țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞĮ�ĲİĲĮȡȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ
���P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İȞȞȑĮ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȅǿȀ�ȃ����Ĭ�����ǹȡșȡȠ�
ȈİĲ�ĮȡȚșȝȫȞ������ĮȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ�İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ�
��ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0��ȝİ�ĲȚȢ�ȐȞȦ�ĮțȝȑȢ�İȜĮĳȡȫȢ�
ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�ȝİ�İȖțȠʌȑȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��İȚįȚțȩ�
ȕȐȡȠȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P��ıİ�ʌȜȐțİȢ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ʌȪȡȠȣȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȐȞȦ�
ıİ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ȝʌİĲȩȞ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ʌİȜȝȐĲȦȞ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
ȣȜȚțȫȞ
�İȚįȚțȑȢ�țȠȜȜİȢ�țȜʌ��
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��>���ȋ����PP�
ȉĮ�įȐʌİįĮ�ȑȤȠȣȞ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������������Ǽȁȅȉ�Ǽȃ����������,62�
�����������
,62�����������	�,62������������țĮșȫȢ�țĮȚ�Ǽȃ����
ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ıİĲ����ʌȜĮțȓįȚȦȞ�ĲİȝȐȤȚȠ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�İȓțȠıȚ�ȑȞĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

ȅǿȀ�ȃ����ǿ�����ǹȡșȡȠ�
ǻȚȐĳȠȡĮ�ıȤȑįȚĮ��ʌĮʌȐțȚ��ʌĮĲȠȪıİȢ��ȕȑȜȠȢ�țȪțȜȠȢ�ȗȦȐțȚĮ�țȜʌ��ĮȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȠȪ�
İȜĮıĲȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ʌȐȤȠȣȢ���ȂȂ�ȝİ�İȞȚıȤȣȝȑȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�
ıĲȡȫıȘ�ĮʌȠ�(3'0��ȝİ�ĲȚȢ�ȐȞȦ�ĮțȝȑȢ�İȜĮĳȡȫȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜİȝȑȞİȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�
ȝİ�
İȖțȠʌȑȢ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��İȚįȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����NJ�P��ıİ�ʌȜȐțİȢ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ʌȪȡȠȣȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İʌȐȞȦ�
ıİ�įȐʌİįȠ�Įʌȩ�ȝʌİĲȩȞ�ȝİ�țȩȜȜĮ�ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝȘ�ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ʌİȜȝȐĲȦȞ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
ȣȜȚțȫȞ
�İȚįȚțȑȢ�țȠȜȜİȢ�țȜʌ��
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȜĮțȚįȓȠȣ��>���ȋ����PP�
ȉĮ�įȐʌİįĮ�ȑȤȠȣȞ�ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������������Ǽȁȅȉ�Ǽȃ����������,62�
�����������
,62�����������	�,62������������țĮșȫȢ�țĮȚ�Ǽȃ����
ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼������
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ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ��ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�
ȡȐȕįȠȣȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�İȟȦıĲȫȞ��țȜȚȝȐțȦȞ��
ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�
țȜʌ���Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�
ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃǼȉ������ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ʌȠȜȣıȪȞșİĲĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȒȢ�șȪȡĮȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ��
ʌȠȜȣıȪȞșİĲȠȣ�
ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ĮȜȜȐ�ʌȣțȞȑȢ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�ʌȠȣ�
ȖİȞȚțȐ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�İȞĲȠȡȝȓİȢ�țĮȚ�ȒȜȦıȘ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ�țİĳĮȜȑȢ�ıĲȠȣȢ�
ȒȜȠȣȢ�Ȓ�ȐȜȜĮ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�
Ǿ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�șȪȡĮ�șĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ�ȝİ�ıțȠʌȩ�Ș�ȤȡȒıȘ�ĲȘȢ�ȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ĮʌȠĲȡİʌĲȚțȐ�
ıĲȘȞ�İȚıȩįȠ�ĮįȑıʌȠĲȦȞ�ȗȫȦȞ��ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ�șĮ�ĳȑȡİȚ�ıȪȡĲȘ�ȖȚĮ�ȞĮ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
ĮıĳĮȜȓȗİȚ�
țĮȚ�įȪȠ�țȡȓțȠȣȢ�ȖȚĮ�ȞĮ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�țȜİȚįȦșİȓ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ȒȜȦıȘȢ�țĮȚ�
ıĲİȡȑȦıȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�
ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��īȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȕȐıİȚ�ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�
ıȣııȫȡİȣıȘ�
ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ�țĮȚ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�ĲȦȞ�
ȤȡȘıȓȝȦȞ�
ȣȜȚțȫȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃ���������ǹȡșȡȠ�
�ȊʌĮȓșȡȚİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��ʌȑȡȖțȠȜİȢ��ʌĮȖțȐțȚĮ��țĮșȚıĲȚțȐ�ț�Ȝ�ʌ�İț�ȟȣȜİȓĮȢ�
ȜĮȡȚțȠİȚįȠȪȢ��ȜĮȡĲȗȓȞȘȢ���ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�ȝİĲȐ��Ȓ��ȐȞİȣ��ıĲȪȜȦȞ��țĮȚ��İȚȢ��
ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ��ȪȥȠȢ��Įʌȩ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ��ȝİĲȐ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ���ȡȠțȐȞȚıȝĮ��
ʌȜȐȞȚıȝĮ�
ĲȡȓȥȚȝȠȞ���ĲȦȞ��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĲȦȞ��ȟȪȜȦȞ��țĮȚ�ȝȠȡĳȫıİȦȢ��ĲȦȞ��ĮțȝȫȞ��țĮȚ��ȐțȡȦȞ�
ĮȣĲȫȞ�țĮĲȐ�ĲȠ�ıȤȑįȚȠȞ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ��Ȓ��ȠȡİȚȤĮȜțȓȞȦȞ��
țȠȜȤȚȦĲȫȞ
ıȣȞįȑıȝȦȞ��įȚĮ��ĲȘȞ��ıȪȞșİıȚȞ�ĲȦȞ�ȟȪȜȦȞ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȚȞ��ĮȣĲȫȞ��İʌȓ��ĲȠȓȤȦȞ��Ȓ��
ȐȜȜȦȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ��ȒĲȠȚ�ȣȜȚțȐ�İȞ�ȖȑȞİȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ�
���P��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�ȟȣȜİȓĮȢ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȚĮțȩıȚĮ�İȟȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�
ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıĲȚȜʌȞȠȓ�Ȓ�ȝĮĲ�Ȓ�ıĮȖȡȑ���ȊȜȚțȐ�İʌȓ�
ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�
ȟȪȜȚȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�
ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
��ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�
ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
�������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�țĮȚ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
ǹʌȩȟİıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�țĮȚ�ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ��ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ�
ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌȡȩıșİĲȦȞ�
țĮĲĮıțİȣȫȞ�
țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��ȩʌȦȢ�ʌȡȓȗİȢ��įȚĮțȩʌĲİȢ��ĳȦĲȚıĲȚțȐ��ıĲȩȝȚĮ��ıȫȝĮĲĮ�șȑȡȝĮȞıȘȢ�țȜʌ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��įĮʌȑįȥȞ��
İʌİȞįȪıİȦȞ�țȜʌ��Ȓ�İĲȠȓȝȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ�ȡȪʌĮȞıȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�
ȞĮ�
ʌȡȠțȪȥȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȤȡȒıȘ�ĮȣĲȠțȠȜȜȒĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ĳȪȜȜȦȞ�
ȞȐȨȜȠȞ��ȠȚțȠįȠȝȚțȠȪ�ȤĮȡĲȚȠȪ�țȜʌ�
ȕ��ȉĮ�ȑĲȠȚȝĮ�ıȣıțİȣĮıȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�ȕĮĳȒȢ�Ȓ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ĮıĲȐȡȚĮ�țȜʌ���
șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ�ȑȤȠȣȞ��ȤȦȡȓȢ�ĮȡĮȓȦȝĮ�ȝİ�įȚĮȜȪĲİȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
ĮȣĲȩ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ȅȚ�ıȣȞșȒțİȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȣȖȡĮıȓĮȢ�
ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�İțȐıĲȠȣ�ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȩ�
Ȗ��ȅĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ș�ʌȜȘȡȦȝȒ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
İțĲȑȜİıȘ�İȡȖĮıȚȫȞ�ıĲȚȢ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��İıȦĲİȡȚțȑȢ�Ȓ�
İȟȦĲİȡȚțȑȢ��įİȞ�șĮ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
ĲȘȢ�
ĲȚȝȒȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�ȠȡȚıȝȑȞȠ�ȪȥȠȢ�
�į��ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�Ș�ʌȡȠıȠȤȒ�ıĲĮ�ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ĭȪȜȜȠ�ǹıĳĮȜȠȪȢ�ȋȡȒıİȦȢ�ĲȠȣ�
ȊȜȚțȠȪ�
�06'6��0DWHULDO�6DIHW\�'DWD�6KHHW��ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ�ĲȠȣ��ȉȠ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ʌȠȣ�
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�İțȐıĲȠĲİ�ȣȜȚțȩ�șĮ�İȓȞĮȚ�İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��ȝİ�ȝȑȡȚȝȞĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȝİ�ĲĮ�
țĮĲȐȜȜȘȜĮ�țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȂȑıĮ�ǹĲȠȝȚțȒȢ�ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ��ȂǹȆ���ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȁȅǿȆǹ���ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ
ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�

ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�
ĲĮʌȫȞ�
ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ʌȠȣ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�ȕȓįİȢ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�ȝİ�
ıțȠʌȩ�
ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃ������Ǻ�����ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ʌȜĮıĲȚțȫȞ�
țĮʌĮțȓȦȞ�ıİ�ȟȪȜȚȞȠȣȢ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�țĮȚįȠțȠȪȢ

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�ȝİ�
ıțȠʌȩ�
ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȕȡİĳȚțȒȢ�
țȠȪȞȚĮȢ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ʌİȞȒȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ȉȡȓĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�
ʌȐȚįȦȞ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȉȡȓĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

ȅǿȀ�ȃ������Ǻ�����ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��ıİĲ���
ĲİȝĮȤȓȦȞ��ĮȜȣıȓįĮȢ�ıİ�țȠȪȞȚĮ�ȕȡİĳȫȞ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ��ıİĲ���ĮȜȣıȓįȦȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȒȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��ıİĲ���
ĲİȝĮȤȓȦȞ��ĮȜȣıȓįĮȢ�ıİ�țȠȪȞȚĮ�ʌȐȚįȦȞ�

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ��ıİĲ���ĮȜȣıȓįȦȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǼȞįİțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝȚțȡȒȢ�ĲıȠȣȜȒșȡĮȢ

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�İȟȒȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİȖȐȜȘȢ�ĲıȠȣȜȒșȡĮȢ

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�İȟȒȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

ȅǿȀ�ȃ�����������ǹȡșȡȠ�
ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ�ʌĮȚįȚțȫȞ�ȤĮȡȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İȚįȚțȫȞ�ĮȞĮĲȜȜĮțĲȚțȫȞ�
ȝİȝȠȞȠȝȑȞȦȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�ĲȡĮȝʌȐȜĮȢ�țĮȚ�İȜĮĲȘȡȓȦȞ��ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȑȞĮ�țȐșȚıȝĮ�ĲȡĮȝʌȐȜĮȢ�ĮʌȠ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȑȞĮ��
İȜĮıĲȚțȩ�
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ�țȡĮįĮıȝȫȞ�ĲȡĮȝʌȐȜĮȢ�Ȓ�įȣȠ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ĮʌȠ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�ȖȚĮ�
ʌĮȚȤȞȓįȚĮ�
İȜĮĲȘȡȓȠȣ��ʌȤ�ʌĮʌȐțȚ���

ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ȑȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣȢ�
ȝİ�
ıțȠʌȩ�ĲȠ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȞĮ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ�

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǻ����Ǻ������ǹȡșȡȠ��
ȉȠ�ʌĮȖțȐțȚ�șĮ�ȑȤİȚ�İȞįİȚțĲȚțȑȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ��
ȈȣȞȠȜȚțȩ�ǶȥȠȢ�����PP��
ǶȥȠȢ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ������PP��
ȂȒțȠȢ������PP��
ȆȜȐĲȠȢ�����PP�

ȉȠ�ʌĮȖțȐțȚ�șĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���
�ĲȘ�șȑıȘ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�Ș�ȠʌȠȓĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ�Įʌȩ���ȟȪȜȚȞȠȣȢ�įȠțȠȪȢ�
İȞįİȚțĲȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��ȋ�����PP��ȉĮ�ȟȪȜĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ʌİȪțȘȢ�ȕȠȡİȓȠȣ�
ĮȡțĲȚțȠȪ�țȪțȜȠȣ��ȝİ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİȖȐȜȘ�ȝȘȤĮȞȚțȒ�ĮȞĲȠȤȒ��İȝʌȠĲȚıȝȑȞȘ�ȝİ�İȚįȚțȐ�ȝȘ�
ĲȠȟȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�ȝȪțȘĲİȢ�țĮȚ�ĲȠ�ıĮȡȐțȚ��ǼʌȓıȘȢ�ĲĮ�ȟȪȜĮ�
șĮ�İȓȞĮȚ�ȕĮȝȝȑȞĮ�ȝİ�ĮįȚȐȕȡȠȤȠ�İȜĮıĲȚțȩ�ȕİȡȞȓțȚ�ĮȕȜĮȕȑȢ��ȝȘ�ĮȞĮĳȜȑȟȚȝȠ�ȖȚĮ�ĮȞĲȠȤȒ�
ıĲȚȢ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ȤȡȩȞȠ��ȉĮ�ȕİȡȞȓțȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�ȝȑȡȘ�șĮ�İȓȞĮȚ�İȚįȚțȐ�ȝİȜİĲȘȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�țȜȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ�
ıȣȞșȒțİȢ�ĲȘȢ�ȤȫȡĮȢ�ȝĮȢ�țĮȚ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌȠȜȪĲȦȢ�ĮțȓȞįȣȞĮ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȤȡȒıĲİȢ��įİȞ�
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ�ȝȩȜȣȕįȠ��ȤȡȫȝȚȠ��țȐįȝȚȠ�Ȓ�ȐȜȜĮ�ȕĮȡȑĮ�ȝȑĲĮȜȜĮ��țĮȚ�șĮ�įȓȞȠȣȞ�ȝİȖȐȜȘ�
ĮȞĲȠȤȒ�ıĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ��
�ĲȘȞ�ʌȜȐĲȘ�Ș�ȠʌȠȓĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ���ȟȪȜȚȞȠȣȢ�įȠțȠȪȢ�ȓįȚĮȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȝİ�
ĲȘȞ�șȑıȘ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ��Ǿ�ʌȜȐĲȘ�ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ�șĮ�ȑȤİȚ�ĲȑĲȠȚĮ�țȜȓıȘ�Įʌȩ�ȐʌȠȥȘ�
İȡȖȠȞȠȝȓĮȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠıĳȑȡİĲĮȚ�Ș�țĮȜȪĲİȡȘ�įȣȞĮĲȒ�ĮȞȐʌĮȣıȘ��
���ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȕȐıİȚȢ��ȅȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȕȐıİȚȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�
įȚȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�İʌĮȡțİȓȢ��ĮĳİȞȩȢ�ȖȚĮ�ȞĮ�įİȤșȠȪȞ�ĲĮ�ĳȠȡĲȓĮ�
ȖȚĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȑȤȠȣȞ�ȝİȜİĲȘșİȓ��ĮĳİĲȑȡȠȣ�ȖȚĮ�ȞĮ�ȑȤȠȣȞ�ȝİȖȐȜȘ�ĮȞĲȠȤȒ�ıĲȘȞ�įȚȐȕȡȦıȘ�
țĮȚ�ıĲȚȢ�ȝİȖȐȜİȢ�ĮȜȜĮȖȑȢ�șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ��ȀȐșİ�ʌȩįȚ�șĮ�ʌĮȡȑȤİĲĮȚ�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�
ʌȐțĲȦıȘȢ�Ȓ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȫıĲİ�ȞĮ�įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ�Ș�ȑįȡĮıȒ�
ĲȠȣ�
ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��īȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ�ĲĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ȝȑȡȘ�șĮ�ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ�
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠȜĮįȠʌȠȓȘıȒ�ĲȠȣȢ��șĮ�ĮțȠȜȠȣșİȓ�ȝȓĮ�İʌȓıĲȡȦıȘ�SRO\]LQF�
�ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ��țĮȚ�ȑʌİȚĲĮ�Ș�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�ȕĮĳȒ�ʌȠȪįȡĮ�SRO\HVWHU��įȪȠ�ıĲȡȦȝȐĲȦȞ��

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıĲĮıȘ�țĮșȚıĲȚțȫȞ�țȠȚȞȠȤȡȒıĲȦȞ�
ȤȫȡȦȞ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıȣıțİȣĮıȓĮ�țĮȚ�ĮʌȠıȣıțİȣĮıȓĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȦȞ�țĮșȚıĲȚțȫȞ��Ș�ʌȡȠıȦȡȚțȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ�ĳȪȜĮȟȒ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��
Ș�
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�Ȓ�ʌȐțĲȦıȒ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
țĮȚ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȣȜȚțȐ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�
ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȒ�ĲȠȣȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȦȞ�țĮșȚıĲȚțȫȞ�Įʌȩ�
ĳșȠȡȑȢ�
țĮȚ�ȡȪʌĮȞıȘ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�įȚĮĳȩȡȦȞ�ȐȜȜȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȣ�țĮșȚıĲȚțȠȪ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȡȚȐȞĲĮ ¼�������
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ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǻ����Ǻ������ǹȡșȡȠ��
�ȀȐįȠȚ�ǹʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ��ȄȪȜȚȞȠȢ�țȐįȠȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������
ȄȪȜȚȞȠȢ�țȐįȠȢ��ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțİȜİĲȩ��ȟȪȜȚȞĮ�ʌȘȤȐțȚĮ�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȩ�țȐįȠ�Įʌȩ�
ȜĮȝĮȡȓȞĮ�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȐįȦȞ�ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ��ıȣıțİȣĮıȓĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��
ĲȣȤȩȞ�
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�țĮȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȚȢ�
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�șȑıİȚȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�
ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ�țȐįȦȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�
ʌĮȡĮȜĮȕȒ�
Įʌȩ�ĲȠȞ�ĳȠȡȑĮ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ

ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
�����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
�ȂȓĮ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ�
�ȂȓĮ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
�ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
�ȂȓĮ�����ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
�ǲȞĮ�����țĮȝʌȪȜȠ�ȝʌĮȜțȩȞȚ�ȝİ�įȚȐĲȡȘĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�
�ȂȓĮ�����țȐșȠįȠ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�
�ȂȓĮ�����țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�ȝİ�ıȤȠȚȞȚȐ
�ȂȓĮ�����țİțȜȚȝȑȞȘ�ȖȑĳȣȡĮ�
�ȂȓĮ�����ıțȐȜĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
ȅȡșȠȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
�ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
�ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
�ǲȞĮ�����İȞȚĮȓȠ�ıțȑʌĮıĲȡȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ȣʌȩ�țȜȓıȘ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȅȡșȠȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
��ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
��ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�
ĳȡȐȖȝĮĲĮ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȆȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
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��ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
�ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ
Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
��ȋ��PP�
ǹȞȠȟİȓįȦĲȘ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
Ǿ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�İȓȞĮȚ�İȣșİȓĮ�ȤȦȡȓȢ�ĮȜȜĮȖȑȢ�ʌȠȡİȓĮȢ�Ȓ�țȜȓıȘȢ�ıĲȠ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ��Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȪȜȚıȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȤȦȡȓȢ
ĮȚȤȝȘȡȑȢ�ȐțȡİȢ�Ȓ�ȖȦȞȓİȢ��ǼțĮĲȑȡȦșİȞ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țȪȜȚıȘȢ�țĮȚ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȜĮȧȞȐ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ��ȈĲȘ�ȗȫȞȘ�İȚıȩįȠȣ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ
įȚĮșȑĲİȚ�ʌȜİȣȡȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ȝȠȡĳȒ�ȗȫȦȞ�țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İȖțȐȡıȚĮ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���
ȀĮȝʌȪȜȠ�ȝʌĮȜțȩȞȚ�ȝİ�įȚȐĲȡȘĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�
ȉȠ�ȝʌĮȜțȩȞȚ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
��ȂȓĮ�����ȘȝȚțȣțȜȚțȒ�ȕȐıȘ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�
��ǲȞĮ�����ʌȐĲȦȝĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
��ǲȞĮ�����ȘȝȚțȣțȜȚțȩ�ʌȜĮȓıȚȠ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�ȝİ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�Įʌȩ
ĳȪȜȜȠ�įȚȐĲȡȘĲȘȢ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�
ȉȠ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ȝʌĮȜțȩȞȚ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ
ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ�
ȀȐșȠįȠȢ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�
Ǿ�țȐșȠįȠȢ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȘ�ȝȓĮ�ʌȜİȣȡȐ�ıĲȚȢ�țȠȜȫȞİȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ����PP�țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȐȜȜȘ�ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�
ȀĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
Ǿ�ȡȐȝʌĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
��ǲȞĮ�����țĮȝʌȪȜȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
��ǻȫįİțĮ������ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
��ǲȞĮ�����ʌȠȜȪțȜȦȞȠ�ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȠ�İʌȚțĮȜȣȝȝȑȞȠ�ȝİ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��PP�
Ǿ�țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ�
ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�İȖțȐȡıȚĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP��ʌȐȞȦ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȤȠȚȞȓ�
ȀİțȜȚȝȑȞȘ�ȖȑĳȣȡĮ�
Ǿ�țİțȜȚȝȑȞȘ�ȖȑĳȣȡĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
��ǲȞĮȞ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ�įȚȐįȡȠȝȠ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ʌĮĲȒȝĮĲĮ�Įʌȩ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP��ȝİ�ȣȥȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮĳȠȡȐ����PP�
��ǻȪȠ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ�ʌȜĮȓıȚĮ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�ʌȐȞȦ�ıĲĮ�ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�
��ǻȪȠ�����țȠȣʌĮıĲȑȢ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�
Ǿ�ȖȑĳȣȡĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮĲĳȠȡȝȫȞ�
ȈțȐȜĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
��ǻȪȠ�����ʌȜĮȧȞȠȪȢ�ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȣȢ�Įʌȩ�+3/�
��ȉȑııİȡĮ�����ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ�ȝȠȡĳȒȢ�Įʌȩ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ
ĲȪʌȠȣ��țȡȚșĮȡȐțȚ��
Ǿ�ıțȐȜĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȈĲȘȞ
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İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ȉĮ
ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ȑȤȠȣȞ�ȓıİȢ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�
��ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
��ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
��Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȉȡİȚȢ�ȤȚȜȚȐįİȢ�İʌĲĮțȩıȚĮ�İȞİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
�
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
�����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ıȪȞșİĲȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ȂȓĮ�����ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����țȣȝĮĲȚıĲȒ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
ȂȓĮ�����ȓıȚĮ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
ȂȓĮ�����țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
ȂȓĮ�����ıțȐȜĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�
ǲȞĮ�����ʌȜĮıĲȚțȩ�ĲȠȪȞİȜ�
ȉİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
��P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ıȪȞșİĲȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ȂȓĮ�����ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ�
ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����țȣȝĮĲȚıĲȒ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
ȂȓĮ�����ȓıȚĮ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
ȂȓĮ�����țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
ȂȓĮ�����ıțȐȜĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�
ȉİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
�ȉȑııİȡȚȢ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ǲȞĮ�����İȞȚĮȓȠ�ıțȑʌĮıĲȡȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ȣʌȩ�țȜȓıȘ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȆȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȀȣȝĮĲȚıĲȒ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ
Ǿ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�İȓȞĮȚ�İȣșİȓĮ�ȝİ�ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�țȜȓıȘȢ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ�ȗȫȞȘȢ�ȠȜȓıșȘıȘȢ�
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘ�ȝȑșȠįȠ�ĲȘȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒȢ�İțȤȪȜȚıȘȢ�ıİ�țĮȜȠȪʌȚĮ�țĮȚ�İȓȞĮȚ
ȝȠȞȠțȩȝȝĮĲȘ�ȤȦȡȓȢ�ĮȚȤȝȘȡȑȢ�ȐțȡİȢ��ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȝİ�ʌȡȠıșȒțȘ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȑȤȠȣȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ�țĮȚ�ĲȠȞ�ıĲĮĲȚțȩ�ȘȜİțĲȡȚıȝȩ��ȈĲȘ�ȗȫȞȘ�İȚıȩįȠȣ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ�įȚĮșȑĲİȚ
ʌȜİȣȡȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ȝȠȡĳȒ�ȗȫȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
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İȖțȐȡıȚĮ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���
ǴıȚĮ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ
Ǿ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�İȓȞĮȚ�İȣșİȓĮ�ȤȦȡȓȢ�ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�țȜȓıȘȢ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ�ȗȫȞȘȢ
ȠȜȓıșȘıȘȢ��ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘ�ȝȑșȠįȠ�ĲȘȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒȢ�İțȤȪȜȚıȘȢ�ıİ�țĮȜȠȪʌȚĮ
țĮȚ�İȓȞĮȚ�ȝȠȞȠțȩȝȝĮĲȘ�ȤȦȡȓȢ�ĮȚȤȝȘȡȑȢ�ȐțȡİȢ��ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȝİ�ʌȡȠıșȒțȘ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȑȤȠȣȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ�țĮȚ�ĲȠȞ�ıĲĮĲȚțȩ�ȘȜİțĲȡȚıȝȩ��ȈĲȘ�ȗȫȞȘ�İȚıȩįȠȣ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ�įȚĮșȑĲİȚ
ʌȜİȣȡȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ȝȠȡĳȒ�ȗȫȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȖțȐȡıȚĮ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���
ȀĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
Ǿ�ȡȐȝʌĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǲȞĮ�����țĮȝʌȪȜȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
ǻȫįİțĮ������ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
ǲȞĮ�����ʌȠȜȪțȜȦȞȠ�ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȠ�İʌȚțĮȜȣȝȝȑȞȠ�ȝİ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��PP�
Ǿ�țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ
ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�İȖțȐȡıȚĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP��ʌȐȞȦ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȤȠȚȞȓ�
ȈțȐȜĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ǻȪȠ�����ʌȜĮȧȞȠȪȢ�ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȣȢ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�ȝİ
İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȩ���ȋ��PP�
ȉȑııİȡĮ�����ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�
ǻȪȠ�����țȠȣʌĮıĲȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȉĮ
ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ȑȤȠȣȞ�ȓıİȢ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�
ȈĲȠ�ʌȓıȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȠʌĮĲȚȫȞ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȖȚįİȪıİȦȞ��Ǿ�țȠȣʌĮıĲȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�țĮȚ�ȦȢ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�ȝʌȐȡĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĲȫıİȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ȠțĲĮțȩıȚĮ�İȓțȠıȚ ¼���������

ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ıȪȞșİĲȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ȂȓĮ�����ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�įȓȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ�
ȂȓĮ�����ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȤȦȡȓȢ�ıțİʌȒ�
ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�
ȂȓĮ�����țĮȝʌȪȜȘ�ȖȑĳȣȡĮ�
ȂȓĮ�����țȣȝĮĲȚıĲȒ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
ȂȓĮ�����țȐșȠįȠ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�
ȂȓĮ�����ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�ȠȡİȚȕȐĲȘ�
ȂȓĮ�����țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
ȂȓĮ�����ıțȐȜĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�
ȂȓĮ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țȜȓȝĮțĮ�
ȉİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�įȓȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ȉȑııİȡȚȢ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ǲȞĮ�����ıțȑʌĮıĲȡȠ�įȓȡȚȤĲȠ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ�įȪȠ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�ȣʌȩ�ȖȦȞȓĮ�
ȉİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȤȦȡȓȢ�ıțİʌȒ�
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ȉȑııİȡȚȢ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȆȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȆȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ȂȓĮ�����ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�țȠȜȫȞĮ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲȡȚȖȦȞȚțȩ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ
įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ
įȐʌİįȠ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ȀĮȝʌȪȜȘ�ȖȑĳȣȡĮ�
Ǿ�țĮȝʌȪȜȘ�ȖȑĳȣȡĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ǲȞĮȞ�����țĮȝʌȪȜȠ�įȚȐįȡȠȝȠ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ʌĮĲȒȝĮĲĮ�Įʌȩ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�
ǻȪȠ�����ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ�ʌȜĮȓıȚĮ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�ʌȐȞȦ�ıĲĮ�ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP�
ǻȪȠ�����țȠȣʌĮıĲȑȢ�Įʌȩ�țĮȝʌȪȜȠ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�
Ǿ�țĮȝʌȪȜȘ�ȖȑĳȣȡĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮĲĳȠȡȝȫȞ�
ȀȣȝĮĲȚıĲȒ�ʌȜĮıĲȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ
Ǿ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�İȓȞĮȚ�İȣșİȓĮ�ȝİ�ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�țȜȓıȘȢ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ�ȗȫȞȘȢ
ȠȜȓıșȘıȘȢ��ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘ�ȝȑșȠįȠ�ĲȘȢ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȒȢ�İțȤȪȜȚıȘȢ�ıİ�țĮȜȠȪʌȚĮ
țĮȚ�İȓȞĮȚ�ȝȠȞȠțȩȝȝĮĲȘ�ȤȦȡȓȢ�ĮȚȤȝȘȡȑȢ�ȐțȡİȢ��ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȝİ�ʌȡȠıșȒțȘ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȑȤȠȣȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ�țĮȚ�ĲȠȞ�ıĲĮĲȚțȩ�ȘȜİțĲȡȚıȝȩ��ȈĲȘ�ȗȫȞȘ�İȚıȩįȠȣ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ�įȚĮșȑĲİȚ
ʌȜİȣȡȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ȝȠȡĳȒ�ȗȫȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȖțȐȡıȚĮ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���
ȀȐșȠįȠȢ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�
Ǿ�țȐșȠįȠȢ�ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���țĮȚ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȘ�ȝȓĮ�ʌȜİȣȡȐ�ıĲȚȢ�țȠȜȫȞİȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ����PP�țĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ
ȐȜȜȘ�ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�
ǹȞĮȡȡȓȤȘıȘ�ȠȡİȚȕȐĲȘ�
Ǿ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�ȠȡİȚȕȐĲȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ʌȐȞİȜ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ
șĮȜȐııȘȢ�ʌȠȣ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ȑȤİȚ�ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞĮ�ȖȪȥȚȞĮ�țȡĮĲȒȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�
ȀĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȩįȠȣ�
Ǿ�ȡȐȝʌĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǲȞĮ�����țĮȝʌȪȜȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
ǻȫįİțĮ������ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
ǲȞĮ�����ʌȠȜȪțȜȦȞȠ�ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȠ�İʌȚțĮȜȣȝȝȑȞȠ�ȝİ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��PP�
Ǿ�țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�İȖțȐȡıȚĮ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP��ʌȐȞȦ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȤȠȚȞȓ�
ȈțȐȜĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ǻȪȠ�����ʌȜĮȧȞȠȪȢ�ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȣȢ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�ȝİ
İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠįȠțȩ���ȋ��PP�
ȉȑııİȡĮ�����ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�
ǻȪȠ�����țȠȣʌĮıĲȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜȠįȠțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ��PP�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȉĮ
ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ȑȤȠȣȞ�ȓıİȢ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�
ȈĲȠ�ʌȓıȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȦȞ�ıțĮȜȠʌĮĲȚȫȞ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȖȚįİȪıİȦȞ��Ǿ�țȠȣʌĮıĲȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�țĮȚ�ȦȢ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�ȝʌȐȡĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĲȫıİȦȞ�
ȆȡȠıĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țȜȓȝĮțĮ
Ǿ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țȜȓȝĮțĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�
ȂȓĮ�����ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țȜȓȝĮțĮ�Įʌȩ�įȪȠ�ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ
įȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ���PP�ʌȠȣ�İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȑȟȚ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ
ĭ��PP�
Ǿ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�țȜȓȝĮțĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�įȪȠ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țȠȜȫȞİȢ�ĲȦȞ�ʌȜĮĲĳȠȡȝȫȞ�țĮȚ
ĮȞȐȝİıĮ�ĲȠȣȢ�ȝʌĮȓȞȠȣȞ�ĲȡİȚȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ĭ��PP�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ
ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��ȈĲȘȞ�İȓıȠįȠ�țĮȚ�ȑȟȠįȠ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�ȤȚȜȚȐįİȢ�İȟĮțȩıȚĮ�ĲȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
�����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
"�ȂȓĮ�����ĲİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ�
"�ȂȓĮ�����ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
"�ȂȓĮ�����ıțȐȜĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
ȉİĲȡȐȖȦȞȘ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ȝİ�ȝȠȞȩȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ
Ǿ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�
"�ȉȑııİȡȚȢ�����ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�
"�ȂȓĮ�����ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ʌȠȣ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȝİ
ȟȣȜȠįȠțȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ��PP�țĮȚ�ȑȞĮ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�įȐʌİįȠ�
"�ǲȞĮ�����İȞȚĮȓȠ�ıțȑʌĮıĲȡȠ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ�ȣʌȩ�țȜȓıȘ��țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ
țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�
ȈĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ʌĮĲĮȡȚȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĳȡȐȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�ʌĲȫıȘ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�Ȓ�ȟȪȜȚȞĮ�țȐȖțİȜĮ�Įʌȩ�įȠțȠȪȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��PP�
ǹȞȠȟİȓįȦĲȘ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�
Ǿ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ�İȓȞĮȚ�İȣșİȓĮ�ȤȦȡȓȢ�ĮȜȜĮȖȑȢ�ʌȠȡİȓĮȢ�Ȓ�țȜȓıȘȢ�ıĲȠ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ��Ǿ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȪȜȚıȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȤȦȡȓȢ
ĮȚȤȝȘȡȑȢ�ȐțȡİȢ�Ȓ�ȖȦȞȓİȢ��ǼțĮĲȑȡȦșİȞ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țȪȜȚıȘȢ�țĮȚ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�ĲȘȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ʌȜĮȧȞȐ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ��ȈĲȘ�ȗȫȞȘ�İȚıȩįȠȣ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ
įȚĮșȑĲİȚ�ʌȜİȣȡȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�ȝȠȡĳȒ�ȗȫȦȞ�țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ�İȖțȐȡıȚĮ�ȝʌȐȡĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ���
ȈțȐȜĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
Ǿ�ıțȐȜĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
"�ǻȪȠ�����ʌȜĮȧȞȠȪȢ�ȕĮșȝȚįȠĳȩȡȠȣȢ�Įʌȩ�+3/�
"�ȉȑııİȡĮ�����ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ�ȝȠȡĳȒȢ�Įʌȩ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ
ĲȪʌȠȣ��țȡȚșĮȡȐțȚ��
Ǿ�ıțȐȜĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�ȝȓĮ�Įʌȩ�ĲȚȢ�İȜİȪșİȡİȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȘȢ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ��ȈĲȘȞ
İȓıȠįȠ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ʌȜĮĲĳȩȡȝĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��ȉĮ
ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ȑȤȠȣȞ�ȓıİȢ�ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�
"�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
"�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
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ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
"�Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ

ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
"�ȂȓĮ�����ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩ�
"�ȉȡİȚȢ�����țȜȚȝĮțȦĲȑȢ�ĮȞĮȡȡȚȤȒıİȚȢ�
"�ǲȞĮ�����ʌȜȑȖȝĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
"�ȂȓĮ�����ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ��ĳȚįȐțȚ��
"�ȂȓĮ�����țȐșİĲȘ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȝȓĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ
���ȋ���PP�ʌȐȞȦ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ�ȩȜĮ�ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�ıȪȞșİĲȠȣ��ǹʌȩ�ĲȘ�ȝȓĮ
țİțȜȚȝȑȞȘ�ʌȜİȣȡȐ�ĳȑȡİȚ�įȪȠ�țȜȚȝĮțȦĲȑȢ�ĮȞĮȡȡȚȤȒıİȚȢ�ʌȠȣ�įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ
İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ����ȋ���PP�ʌȠȣ�İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ʌȑȞĲİ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ĭ��PP�Ș�țĮșİȝȓĮ��ȈĲȘȞ�ȐȜȜȘ�țİțȜȚȝȑȞȘ�ʌȜİȣȡȐ�ȑȤİȚ�ȝȓĮ�țȜȚȝĮțȦĲȒ
ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ��ȩȝȠȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ��țĮȚ�ȑȞĮ�ʌȜȑȖȝĮ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�ȝİ�ıȤȠȚȞȚȐ
ĭ��PP�İʌȚțĮȜȣȝȝȑȞĮ�ȝİ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�ʌȠȣ�ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ
���ȋ���PP��ȈĲȠ�ȑȞĮ�ȐțȡȠ�ĲȘȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�įȠțȠȪ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳĮ�ȝȓĮ
ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ��ĳȚįȐțȚ��Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȑȤİȚ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ
ȘȝȚțȪțȜȚĮ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ȓįȚĮȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȈĲȠ�ȐȜȜȠ�ȐțȡȠ�ĲȘȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�įȠțȠȪ
ȣʌȐȡȤİȚ�ȝȓĮ�țȐșİĲȘ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP�
"�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
"�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
"�Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
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ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�ʌİȞĲĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ��ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP�
ȆȜȐĲȠȢ�����PP�
ǶȥȠȢ�����PP
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ������P�
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ȤȫȡȠȢ������ȋ����PP�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�������PP�
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ���������������ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ������

7Ƞ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���
ȂȓĮ�����įȠțȩ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�ȝİ�țĮșȓıȝĮĲĮ��ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�țĮȚ�ĮʌȠıȕİıĲȒȡİȢ��
ȂȓĮ�����ȕȐıȘ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ��

Ǿ�įȠțȩȢ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȝȓĮ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ����ȋ���PP�
ıĲȚȢ�
ȐțȡİȢ�ĲȘȢ�ȠʌȠȓĮȢ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıĲȘ�ȝȓĮ�ʌȜİȣȡȐ��ȀȐĲȦ�Įʌȩ�ĲĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�
İȜĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒ�ȝȠȡĳȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩıȕİıȘ�ĲȘȢ�
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ��
ȂʌȡȠıĲȐ�Įʌȩ�țȐșİ�țȐșȚıȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�Įʌȩ�
ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ��Ǿ�ȕȐıȘ�
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�
İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȑȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ĲİȜȐȡȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ��Ǿ�
ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȐıȘ�ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�ȑȤİȚ�ĲȠ�țȠȣȗȚȞȑĲȠ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ�ĳĲȚĮȖȝȑȞȠ�Įʌȩ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ��ʌȠȣ�İıȦĲİȡȚțȐ�ĳȑȡİȚ�ʌȠȜȣĮȝȓįȚĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮșȩȡȣȕȘ�țĮȚ�ȤȦȡȓȢ�
țȡĮįĮıȝȠȪȢ�
țȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ʌİȓȡȠȣ�ĲȘȢ�ĲȡĮȝʌȐȜĮȢ��
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ�
�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�İȜİȪșİȡȠȣ�
ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ�șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�
ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ���
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ���
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ�ǼȡȖĮıȓĮ��

ȆȜȒȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ�����������Ǻ������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ��ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP�
ȆȜȐĲȠȢ�����PP�
ǶȥȠȢ�����PP
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ������P�
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ȤȫȡȠȢ������ȋ����PP�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ�������PP�
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ���������������ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ������

7Ƞ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���
ȂȓĮ�����įȠțȩ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�ȝİ�țĮșȓıȝĮĲĮ��ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�țĮȚ�ĮʌȠıȕİıĲȒȡİȢ��
ȂȓĮ�����ȕȐıȘ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ��

Ǿ�įȠțȩȢ�ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȝȓĮ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ����ȋ���PP�
ıĲȚȢ�
ȐțȡİȢ�ĲȘȢ�ȠʌȠȓĮȢ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ�ȝİ�
ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıĲȘ�ȝȓĮ�ʌȜİȣȡȐ��ȀȐĲȦ�Įʌȩ�ĲĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�
İȜĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ�ʌȐȤȠȣȢ���PP�ȝİ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒ�ȝȠȡĳȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩıȕİıȘ�ĲȘȢ�
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ��
ȂʌȡȠıĲȐ�Įʌȩ�țȐșİ�țȐșȚıȝĮ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�Įʌȩ�
ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȐ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ��Ǿ�ȕȐıȘ�
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ�
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���ȟȪȜȚȞİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�
İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȑȞĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ĲİȜȐȡȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȠȣ�ȠȡȖȐȞȠȣ��Ǿ�
ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȐıȘ�ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�ȑȤİȚ�ĲȠ�țȠȣȗȚȞȑĲȠ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ�ĳĲȚĮȖȝȑȞȠ�Įʌȩ�
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ��ʌȠȣ�İıȦĲİȡȚțȐ�ĳȑȡİȚ�ʌȠȜȣĮȝȓįȚĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮșȩȡȣȕȘ�țĮȚ�ȤȦȡȓȢ�
țȡĮįĮıȝȠȪȢ�
țȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ʌİȓȡȠȣ�ĲȘȢ�ĲȡĮȝʌȐȜĮȢ��
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ�
�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ�İȜİȪșİȡȠȣ�
ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ�șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�
ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ���
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ���
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ��
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ�ǼȡȖĮıȓĮ��

ȆȜȒȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉİĲȡĮțȩıȚĮ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ�����PP
ȆȜȐĲȠȢ�����PP
ǶȥȠȢ�����PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
���P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǲȞĮ�����ʌĮʌȐțȚ�ȝİ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�țĮȚ�țȐșȚıȝĮ�
ǲȞĮ�����İȜĮĲȒȡȚȠ�ȝİ�ȕȐıȘ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
Ǿ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�ʌȐʌȚĮȢ�ȩʌȦȢ�țĮȚ�ĲȠ�țȐșȚıȝĮ�ʌȠȣ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ
İıȠȤȒ�ıĲȘȞ�ʌȜȐĲȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�țȩȞĲȡĮ�ʌȜĮțȑ�șĮȜȐııȘȢ��ȉȠ�țȐșȚıȝĮ
ȑȤİȚ�ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıĲȘ�ȝȓĮ�ʌȜİȣȡȐ��ȈĲȚȢ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
įȪȠ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�țĮȚ�įȪȠ�ĮȞĮȕȠȜİȓȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�ȖȚĮ�ĲȘ�ıĲȒȡȚȟȘ�ĲȠȣ�ȤȡȒıĲȘ�
ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�ȕȐıȘȢ�ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ�ĲȠ
İȜĮĲȒȡȚȠ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ�ʌȠȣ�ĳȑȡİȚ�İȚįȚțȠȪȢ�ĮʌȠıĲȐĲİȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ
ʌĮȖȓįİȣıȘȢ�įĮȤĲȪȜȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ȆĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ�ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�ĲȡȚȐȞĲĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼�������



ȈİȜȓįĮ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ȂȓĮ�����ȕȐıȘ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�
ǼʌĲȐ�����ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
Ǿ�ȕȐıȘ�ĲȘȢ�ȖȑĳȣȡĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�įȪȠ�ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�Ȇ��ʌȠȣ�ĲȠ�țĮșȑȞĮ
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�įȪȠ�țȐșİĲİȢ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ����ȋ���PP�ʌȠȣ�İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ�ȝİ�ȝȓĮ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩ�ȓįȚĮȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȉĮ�įȪȠ�Ȇ�İȞȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ȝİ�įȪȠ
įȠțȠȪȢ��ȝȓĮ�ıİ�țȐșİ�ȐțȡȠ��İʌȓıȘȢ�ȓįȚĮȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ʌȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�țȠȞĲȐ�ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�İȓȞĮȚ�Ș�İȓıȠįȠȢ�ĲȘȢ�ȖȑĳȣȡĮȢ��ǹțȠȜȠȣșȠȪȞ�İʌĲȐ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ
ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�Ȇ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�țĮȚ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ�ȝİ�ıȤȠȚȞȓ�ĭ��PP��ǹȞȐȝİıĮ�ıĲĮ�ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�İȚįȚțȠȓ�ĮʌȠıĲȐĲİȢ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ʌĮȖȚįİȪıİȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
RȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�įȚĮțȩıȚĮ�ıĮȡȐȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȪȢ�
�ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
ȉȑııİȡĮ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ʌĮȓįȦȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȅȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȓ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ
įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ȑȟȚ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıİ
țȐșİ�ȐțȡȠ�țĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıĲȠ�ȝȑıȠ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
���ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�țȐșİ�įȠțȠȪ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ȕȚįȫȞȠȞĲĮȚ
ȠȤĲȫ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ�ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȦȞ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ��ȉĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ��PP�țĮȚ�İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ�țĮȠȣĲıȠȪț�ȝİ�İıȦĲİȡȚțȒ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ǹȞĮȡĲȫȞĲĮȚ
Įʌȩ�ĲĮ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
�Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�İȕįȠȝȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼���������

ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȪȢ�
ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
ȉȑııİȡĮ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ȕȡİĳȫȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȅȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȓ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ
įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ȑȟȚ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıİ
țȐșİ�ȐțȡȠ�țĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıĲȠ�ȝȑıȠ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
���ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�țȐșİ�įȠțȠȪ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ȕȚįȫȞȠȞĲĮȚ
ȠȤĲȫ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ�ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȦȞ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ��ȉĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ���PP�țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ĲȘȞ�ȝȠȡĳȒ�
�ȜȓțȞȠȣ�
ȩʌȠȣ�ĲȠ�ʌĮȚįȓ�ĳȦȜȚȐȗİȚ�ıĲȘ�șȑıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ǹȞĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ
țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
�Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
R�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
R�ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�ĲİĲȡĮțȩıȚĮ�İȞİȞȒȞĲĮ�ȑȞĮ�țĮȚ�ȅțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼���������

ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
"�ǻȪȠ�����ȟȪȜȚȞİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȪȢ�
"�ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
"�ǻȪȠ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ʌĮȓįȦȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�
"�ǻȪȠ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ȕȡİĳȫȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȅȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȓ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ
įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ȑȟȚ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıİ
țȐșİ�ȐțȡȠ�țĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıĲȠ�ȝȑıȠ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
���ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�țȐșİ�įȠțȠȪ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ȕȚįȫȞȠȞĲĮȚ
ȠȤĲȫ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ�ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȦȞ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ��ȉĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ʌĮȓįȦȞ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ��PP�țĮȚ�İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ�țĮȠȣĲıȠȪț�ȝİ�İıȦĲİȡȚțȒ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ȉĮ
țĮșȓıȝĮĲĮ�ȞȘʌȓȦȞ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ���PP�țĮȚ�ȑȤȠȣȞ�ĲȘȞ�ȝȠȡĳȒ��ȜȓțȞȠȣ�
ȩʌȠȣ�ĲȠ�ʌĮȚįȓ�ĳȦȜȚȐȗİȚ�ıĲȘ�șȑıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ǹȞĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ
țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�
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ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�įȚĮțȩıȚĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ǻȪȠ�����ȝİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȪȢ�
ǲȟȚ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
ǻȪȠ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ʌĮȓįȦȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�
�ǲȞĮ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ȕȡİĳȫȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȅȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�įȠțȠȓ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�İȞȚıȤȣȝȑȞȠ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ĭ��PP��ȈĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıİ�ȑȟȚ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıİ
țȐșİ�ȐțȡȠ�țĮȚ�ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıĲȠ�ȝȑıȠ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
���ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȦȞ�įȠțȫȞ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ıȣȖțȠȜȜȫȞĲĮȚ�ȑȟȚ
țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ�ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȦȞ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ��ȉĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�ʌĮȓįȦȞ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ��PP�țĮȚ�İȓȞĮȚ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ�țĮȠȣĲıȠȪț�ȝİ�İıȦĲİȡȚțȒ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ȉȠ�țȐșȚıȝĮ
ȞȘʌȓȦȞ�ȑȤİȚ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ���PP�țĮȚ�ȑȤİȚ�ĲȘȞ�ȝȠȡĳȒ��ȜȓțȞȠȣ��ȩʌȠȣ�ĲȠ�ʌĮȚįȓ
ĳȦȜȚȐȗİȚ�ıĲȘ�șȑıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ǹȞĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ
ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲĮțȩıȚĮ�ȠȖįȩȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ

ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
ȂȓĮ�����ȟȪȜȚȞȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩ�
ȉȑııİȡĮ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
ǻȪȠ�����țĮșȓıȝĮĲĮ�ȞȘʌȓȦȞ�ȝİ�ĮȜȣıȓįİȢ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
Ǿ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩȢ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȟȪȜȚȞȘ�İʌȚțȠȜȜȘĲȒ�įȠțȩ
įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ĲȑııİȡĮ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ
ȗİȪȖȠȢ�ıİ�țȐșİ�ʌȜİȣȡȐ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ
ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�įȠțȠȪ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ȕȚįȫȞȠȞĲĮȚ�ĲȑııİȡĮ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ�ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȦȞ�țĮșȚıȝȐĲȦȞ��ȉĮ
țĮșȓıȝĮĲĮ�ȑȤȠȣȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����ȋ���ȋ���PP�țĮȚ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ�Įʌȩ
țĮȠȣĲıȠȪț�ȝİ�İıȦĲİȡȚțȒ�İȞȓıȤȣıȘ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ǲȤȠȣȞ�ĲȘȞ�ȝȠȡĳȒ��ȜȓțȞȠȣ��ȩʌȠȣ
ĲȠ�ʌĮȚįȓ�ĳȦȜȚȐȗİȚ�ıĲȘ�șȑıȘ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ǹȞĮȡĲȫȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ
țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲĮțȩıȚĮ�ĲȡȚȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�İȞȞȑĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ��������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ�����

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
�ȂȓĮ�����ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩ�
�ȉȑııİȡĮ�����ȟȪȜȚȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ�
�ȂȓĮ�����țȠȪȞȚĮ�ĳȦȜȚȐ�

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
Ǿ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�įȠțȩȢ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�İȞȚıȤȣȝȑȞȠ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ
ĭ��PP��ȈĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ĲȑııİȡĮ�țİțȜȚȝȑȞĮ�ȣʌȠıĲȣȜȫȝĮĲĮ��ȑȞĮ�ȗİȪȖȠȢ�ıİ�țȐșİ
ʌȜİȣȡȐ��Įʌȩ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���PP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ
įȠțȠȪ�țĮȚ�ıİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�ıȣȖțȠȜȜȫȞĲĮȚ�įȪȠ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�Įʌȩ�ȤȐȜȣȕĮ��İȚįȚțȐ
ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐȡĲȘıȘ�ĲȠȣ�țĮșȓıȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�țȠȪȞȚĮȢ��ȉȠ�țȐșȚıȝĮ�ȑȤİȚ�ĲȘ
ȝȠȡĳȒ�ĳȦȜȚȐȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP��ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȩ�ıĲİĳȐȞȚ�Įʌȩ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ��țĮȜȣȝȝȑȞȠ�ȝİ�ıȤȠȚȞȓ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�ʌȠȣ�İıȦĲİȡȚțȐ�ĳȑȡİȚ�ʌȜȑȖȝĮ
ıȤȠȚȞȚȫȞ�ĭ��PP�ȝİ�ıȤİĲȚțȒ�İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ��ǹȞĮȡĲȐĲĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�țȠȣȗȚȞȑĲĮ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ
ȗİȪȖȠȣȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ�ĮȜȣıȓįȦȞ�ȑȦȢ�ȑȞĮ�ıȘȝİȓȠ�țĮȚ�ıȤȠȚȞȚȠȪ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ�

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��

Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
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ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�İʌĲĮțȩıȚĮ�ıĮȡȐȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼���������
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ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ
ȂȒțȠȢ������PP
ȆȜȐĲȠȢ������PP
ǶȥȠȢ������PP
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�Ǽȃ������������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ
ȤȫȡȠȢ
����ȋ����PP
����P�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ
ʌĲȫıȘȢ
�����PP
ǾȜȚțȚĮțȒ�ȠȝȐįĮ���

ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ��
�ȅȤĲȫ�����țȐșİĲİȢ�įȠțȠȪȢ�
�ȂȓĮ�����țȜȚȝĮțȦĲȒ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�
�ȂȓĮ�����țȜȚȝĮțȦĲȒ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�ȝİ�ıȤȠȚȞȚȐ�
�ȂȓĮ�����ĮȞİȝȩıțĮȜĮ�
�ǲȞĮ�����ıȤȠȚȞȓ�țĮĲĮįȡȠȝȑĮ�
�ǲȞĮ�����ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ʌȜȑȖȝĮ�ıȤȠȚȞȚȫȞ�

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ȠȤĲȫ�İʌȚțȠȜȜȘĲȑȢ�įȠțȠȪȢ����ȋ���PP
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ�ıİ�įȚȐĲĮȟȘ�ȠțĲĮȖȫȞȠȣ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�įȑȞȠȞĲĮȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ�ıĲȠ�ʌȐȞȦ
ȝȑȡȠȢ�ȝİ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ���ȋ��PP��ȈĲȚȢ�ʌȜİȣȡȑȢ�ĲȠȣ�ȠțĲĮȖȫȞȠȣ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ
ĲȑııİȡȚȢ�įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ�ʌȠȣ�İȞĮȜȜȐııȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȑııİȡȚȢ�țİȞȑȢ�ʌȜİȣȡȑȢ��ȈĲȠ�ʌȐȞȦ
ȝȑȡȠȢ�ĲȦȞ�įȠțȫȞ�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȐ�ĲȠȣ�ȠțĲĮȖȫȞȠȣ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ʌȜȑȖȝĮ�ıȤȠȚȞȚȫȞ
ĭ��PP�İʌȚțĮȜȣȝȝȑȞȦȞ�ȝİ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ��ȉȠ�ȑȞĮ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ĳȑȡİȚ�ȝȓĮ�țȜȚȝĮțȦĲȒ
ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�Įʌȩ�ʌȑȞĲİ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ĭ��PP��ȉȠ�įİȪĲİȡȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ĳȑȡİȚ�țȜȚȝĮțȦĲȒ
ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘ�Įʌȩ�ʌȑȞĲİ�ıȤȠȚȞȚȐ�ĭ��PP��ȈĲȠ�ĲȡȓĲȠ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȝȓĮ�ĮȞİȝȩıțĮȜĮ�Įʌȩ
ıȤȠȚȞȚȐ�ĭ��PP�ıİ�ıȣȞįȣĮıȝȩ�ȝİ�ʌȑȞĲİ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ĭ��PP�ʌȠȣ�ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ�ȦȢ
ʌĮĲȒȝĮĲĮ��ȉȠ�ĲȑĲĮȡĲȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ȑȤİȚ�ȑȞĮ�ıȤȠȚȞȓ�țĮĲĮįȡȠȝȑĮ�ȝİ�İȚįȚțȐ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ȖȚĮ
ĲȘ�įȚİȣțȩȜȣȞıȘ�ĲȘȢ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�
�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ĳȑȡİȚ�ıȒȝĮȞıȘ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȃ�����������
�ȉȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ�Įʌȩ�ȩȜĮ�ĲĮ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȑȞĲȣʌĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ��ıȤȑįȚĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠȣ
İȜİȪșİȡȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ��ȠįȘȖȓİȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��ȠįȘȖȓİȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢ�țĮȚ�ȠįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��
�Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ȣȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ��
ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȃ���������������ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�
ȈȪıĲȘȝĮ�,62������������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�
ȈȪıĲȘȝĮ�Ǽȁȅȉ�,62�����������ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȊȖȚİȚȞȒ�țĮȚ�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıĲȘȞ
ǼȡȖĮıȓĮ�

ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ��
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ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�
���Ĳİȝ��
�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ����

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ĲȡȚȐȞĲĮ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼���������

ȅǿȀ�ȃ�����ȃ������ǹȡșȡȠ��
ȀȡȒȞȘ�ĮʌȠ�ȖȡĮȞȓĲȘ�ĮʌȜȠȪ�ȖİȦȝİĲȡȚțȠȪ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��
įȚĮıĲȐıİȦȞ������ȪȥȠȢ�țĮȚ�����P�ʌȜȐĲȠȢ�ȝİ�ȖȠȪȡȞĮ�țĮȚ�ıĲȒȜȘ�ȕȡȪıȘȢ�
ȕȐȡȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����.J�ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ĲȘȞ�ȕȡȪıȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�țȡȒȞȘȢ�ȝİ�ĲȚȢ�
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�İțıțĮĳȑȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ��ĳȡİȐĲȚĮ��ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
İȡȖĮıȓİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĲȘȢ�țȡȒȞȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�
ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ���

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ������

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ ¼�������
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ȅǿȀ�ȃ�������������ǹȡșȡȠ��
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȠȡȖȐȞȠȣ

īİȞȚțȑȢ�įȚĮıĲȐıİȚȢ����
ȂȒțȠȢ�������FP��
ȆȜȐĲȠȢ�������FP��
ǶȥȠȢ�������FP�
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ȤȫȡȠȣ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ���
ȂȒțȠȢ���������FP�
ȆȜȐĲȠȢ���������FP�
ȂȑȖȚıĲȠ�ȪȥȠȢ�ʌĲȫıȘȢ��������FP

ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ȑȞĮȞ�ȝİȖȐȜȠ�ʌȪȡȖȠ�ȝİ�ĲİĲȡȐȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ��ȑȞĮȞ�ȝȚțȡȩ�ʌȪȡȖȠ�ȝİ�
ĲİĲȡȐȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ��ȑȞĮȞ�ĮıțİʌȒ�ʌȪȡȖȠ��ȝȓĮ�ȖȑĳȣȡĮ�ȝİ�ĮȚȦȡȠȪȝİȞĮ�ʌĮĲȒȝĮĲĮ��ȑȞĮ�
ȝʌĮȜțȩȞȚ��ȝȓĮ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ����FP��ȝȓĮ�ĲıȠȣȜȒșȡĮ����FP��ȝȓĮ�İȣșİȓĮ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ��
ȝȓĮ�țĮȝʌȪȜȘ�ȡȐȝʌĮ�ĮȞȐȕĮıȘȢ�ȝİ�ıȤȠȚȞȓ�țĮȚ�ȝȓĮ�ıțȐȜĮ�ȝİ�ıȤȠȚȞȚȐ�

ȉİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��
ȂİȖȐȜȠȢ�ʌȪȡȖȠȢ�ȝİ�ĲİĲȡȐȡȚȤĲȘ�ıțİʌȒ��
ǵ�ʌȪȡȖȠȢ�İȓȞĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ�����ȋ����FP��ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȑııİȡȚȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�
țȠȜȫȞİȢ�įȚțȠȜȜȘĲȑȢ�����ȋ�����ȋ����FP�țȐșİĲİȢ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��įȪȠ�ȟȪȜȚȞİȢ�țȠȜȫȞİȢ�
įȚțȠȜȜȘĲȑȢ�����ȋ�����ȋ�����FP�țȐșİĲİȢ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��įȪȠ�ȟȪȜȚȞȑȢ�țȠȜȫȞİȢ�įȚțȠȜȜȘĲȑȢ�
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Άρθρο 1: Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις 
συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές  με βάση τα οποία  θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους του Ν. 
4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.Δ.Ε.) «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο μέρος που ισχύει, σε συνδυασμό 
με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές 
διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της. 
           
Άρθρο 2: Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης. 
2.1 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου 
Κομοτηνής 2017», σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων 
συμβατικών τευχών μελέτης και των όρων δημοπράτησής του. 
2.2 Αναλυτικά οι εργασίες, οι ποσότητες καθώς οι μονάδες μέτρησης των εργασιών περιέχονται στον 
προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσόν των 500.000€ ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων, της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, 

2.3 Αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής-Τιμολόγιο των 
εγκεκριμένων τευχών της μελέτης. 
2.4  Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου θα προχωρήσει με την σαφή υποχρέωση ότι θα 
τηρηθεί η Περιβαλλοντική Νομοθεσία χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης του αναδόχου για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.   

 
Άρθρο 3: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.  Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των έργων. 
3.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης 
καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε 
έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 
3.3 Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων 
υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις 
σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι 
αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους.  Ο Ανάδοχος 
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οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι 
παντός κινδύνου. 
3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν 
από τον Εργοδότη. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των εγκεκριμένων τευχών της μελέτης. 
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που 
θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.  
3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κ.λ.π.), που 
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον Ανάδοχο. 
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 
αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

4.1 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν με την αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Το ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» και η με αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».  
4.2 Όσες τυχόν από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείμενα εξακολουθούν να 
ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο 
θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.3 Το τεύχος ‘’Πινακίδες σημάνσεως οδών’’ που εκδόθηκε το 1974 από το τμήμα κυκλοφορίας (Α6) του ΥΔΕ , 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το τεύχος ‘’Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού 
Οδικού Δικτύου’’ που εκδόθηκε το 1992 από την Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
4.4 Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους κανονισμούς της   Υπηρεσίας,  και 
τους σχετικούς κανονισμούς DIN που ισχύουν,  για μεν τις κατασκευές ισχύουν οι Πρότυπες Προδιαγραφές  του  
BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND 
BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS EP-GI 1975) για τις δειγματοληψίες και ελέγχους των υλικών 
οι προδιαγραφές και μέθοδοι δειγματοληψίας  και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 
HIGHWAY OFFICIALS  (Α.Α.S.H.O.) και συμπληρωματικά οι προδιαγραφές της AMERICAN SOCIETY OF 
TESTING AND ΜATERIALS (A.S.T.M.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Επισημαίνεται ότι έχουν παύσει να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκριθείσες 
τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να 
ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) 
που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.5 Οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί και διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και την εκτέλεση των 
δημοσίων έργων. 
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4.6 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-
2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της.  
4.7 Ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπουργική 
Αποφ-Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  
4.8 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός έκδοση 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-99 απόφαση (ΦΕΚ 2184/Β’/20-12-1999) και τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους.  
4.9 Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και 
ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 
4.10 Η εγκύκλιος 7/12-2-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων «Δημοσίευση απόφασης με θέμα «Αναπροσαρμογή και 
συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» και οι όποιες τροποποιήσεις τους 
ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
4.11 H εγκύκλιος  27/15-10-2012 σχετικά με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».  
4.12 Οι Περιβαλλοντικοί όροι όπως εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
4.13 Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/02 (ΦΕΚ 91/Α), καθώς και τον Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α) και την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-
08-2016), με την οποία τροποποιείται η απόφαση 1958/2012. 
4.14 Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που 
πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του 
Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. 
4.15 Οποιαδήποτε νομοθεσία ισχύει κατά την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης του έργου.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των 
κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 

 
Άρθρο 5: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
5.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης σύμφωνα με την 
παρ. 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %), επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς  Φ.Π.Α.. 
5.2 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
5.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
Άρθρο 6: Σύμβαση κατασκευής του έργου. 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016. 
6.1 Η σύμβαση συνάπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Η έκπτωση κατά την 
παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής 
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη 
υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει 
οριστικά η προϊσταμένη αρχή.  
6.2 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέ-
χρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρε-
ωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην 
παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.  
6.3 Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξου-
σιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου 
προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς 
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τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο.  
6.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, 
οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε 
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 
6.5 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 
4412/2016. Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω:  
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
6.6 Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι 
δημοσιευμένα κείμενα: 
(1)  Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια (εγκύκλιος 18/19-10-2016 του ΥΠΟΜΕΔΙ). 
(2) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν με την αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.  
(3)  Οι Ευρωκώδικες. 
(4)  Όσες από τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ) και προδιαγραφές 
ΕΛ.Ο.Τ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ. 
Συμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην  Ε.Σ.Υ.  
Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία 
του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση 
από αυτήν την αιτία. 
 
Άρθρο 7: Προθεσμίες. 
7.1 Το έργο θα κατασκευασθεί σε προθεσμία τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Όλες 
οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.  
7.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές  
προθεσμίες   κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Οργανόγραμμα του εργοταξίου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 
8.1 Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τμή-
ματα. Μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
ήταν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, το υποβληθέν από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε 
ανάδοχος χρονοδιάγραμμα μπορεί να συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου» κατά 
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.  
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8.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις 
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό 
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν 
ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι 
προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη 
τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 
παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
141. 
8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονο-
διάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη 
μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο 
της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή 
διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύμβασης.  
8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμ-
βασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς 
τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 9: Ποινικές ρήτρες. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές  
προθεσμίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 
10.1 Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτουμένων 
απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και 
οδηγιών. 
10.2 Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πράγματι 
επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 11: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή – Οριστική  – Διοικητική  Παραλαβή του Έργου 
11.1 Χρόνος εγγύησης 
Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να το επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήματα και να το διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά για την 
υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην 
προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
11.2 Παραλαβή του έργου 
Για την Διοικητική Παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τα 
παρακάτω:  
α) Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα 
του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
β) Η πάρα πάνω χρήση που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016, δεν αποδεικνύει ότι 
ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και 
να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. 
11.3 Γα την Προσωρινή Παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. 
11.4 Για την Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 



 -  - 6 

 

 
Άρθρο 12: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας -  Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή 
της μελέτης και για την ποιότητα του έργου. 
12.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις 
μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του 
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση 
του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το 
έδαφος κλπ. 
12.2 Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους 
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με 
γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με 
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κλπ. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις 
μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 8 της παρούσας. 
12.3 Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
12.4 Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με 
σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 
12.5 Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 
12.6 Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη 
εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των 
τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 
12.7 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο για την εφαρμογή της 
μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη αυτή. 
12.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Άρθρο 13: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας. 
13.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και 
σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής 
του έργου, σύμφωνα με: 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: 
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και 
αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
13.2 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της 
κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) ελεγχόμενης από την Υπηρεσία, την Δ/νση Π.Ε.Χ.Ω. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (έκδοση απόφασης) και τέλος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κομοτηνής 
(έκδοση απόφασης). 
13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
15 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. 
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13.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπομένων από τις κείμενες 
διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, 
μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η 
δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του. 
 
Άρθρο 14: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 
14.1 Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη 
διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή 
προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή αγρούς. 
14.2 Επίσης, πρέπει να έχει υπόψη του  ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο 
για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . 
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του 
οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 
αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 
14.3 Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 
 
Άρθρο 15: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
15.1 Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να 
εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν.  
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών 
οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα 
τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
15.2 Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός 
το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος 
είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του. 
15.3 Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.  Οι τιμές του 
Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση 
των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρέων) ή 
εκτέλεσης με τα χέρια. 
15.4 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, 
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις 
αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την 
απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 
15.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων 
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π.  Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των 
έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. 
Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 16: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές από 
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο - Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων. 
16.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους 
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην 
σύμβασή του. 
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Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), 
ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούμενες, με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές 
και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιοδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 
16.3  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
16.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερή τους κατάσταση. 
16.5 Κατά τις εργασίες που εκτελούνται σε κτίρια για την καθαίρεση και απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών 
σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθμη εδάφους όπου θα χρησιμοποιηθούν σπονδυλωτά μέσα μεταφοράς 
(αγωγοί ή χωνιά) αυτά θα σφραγιστούν πλήρως στην έξοδό τους, προς το κάδο απόρριψης, με χονδρό νάιλον ή 
άλλο κατάλληλο υλικό ώστε να αποφευχθεί η αιώρηση σκόνης στο χώρο. 
16.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή του όλου έργου 
μετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω 
δρόμων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με 
ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους, απολύτως 
καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο για 
χρήση και λειτουργία. 
16.7 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω εργασίες, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως 
επόμενη πληρωμή. 
 
Άρθρο 17:  ΜΠΕ - Προστασία Βλάστησης & Περιβάλλοντος 
1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για την τήρηση τους και αφορούν:  
- Στον κύριο του έργου 
- Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς 
- Στους προϊστάμενους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και 
να ελέγχουν την τήρηση τους 
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, έγκριση, 
δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου    
- Στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν 
2. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, θα προμηθεύονται από δανειοθαλάμους ή λατομεία που 
λειτουργούν νόμιμα και είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους 
οποίους θα τηρούν πλήρως. Απαγορεύεται η δημιουργία λατομείου για τις ανάγκες του έργου. Όλες οι 
απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις των παραπάνω χώρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να συνοδεύουν την 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και να επιδεικνύονται σε κάθε 
αρμόδιο (εάν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε). 
3. Η περίσσεια των υλικών από τις εκσκαφές, που δεν θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, θα 
οδηγηθούν σε χώρους υποδοχής μπαζών που λειτουργούν στα όρια του αγροκτήματος, όπου εκτελούνται  οι 
εργασίες.  
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοίτες ρεμάτων, 
χειμάρρων κ.λ.π., καθώς και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση. Οι θέσεις απόθεσης των υλικών αυτών δεν 
θα φέρουν κάλυψη, δεν θα εμποδίζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από 
οικισμούς, κτίσματα κ.λ.π. και θα γίνεται διαμόρφωση των υλικών ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον της 
περιοχής.   
5. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφών εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήματα, να διακοπούν οι 
εργασίες και να ειδοποιηθεί άμεσα η αρχαιολογική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την 
κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 
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6. Κάθε είδους σκουπίδια, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κ.λ.π., θα συλλέγονται και θα 
απομακρύνονται από τον χώρο του έργου. Η διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
7. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (παλιά λάστιχα, λάδια κ.λ.π.). 
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λ.π., 
καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’ /2-3-2004).  
9. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία , ενώ θα πρέπει να ληφθούν 
όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη 
διέλευση των οχημάτων. 
10. Η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για το έργο μέσα από κατοικημένες περιοχές , να περιοριστεί 
στο ελάχιστο. Σε κάθε περίπτωση που μεταφέρονται υλικά χύδην (άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) οι καρότσες των 
φορτηγών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.  
11. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς από την λειτουργία 
των μηχανημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της στις παρακείμενες περιοχές. 
12. Σχετικά με το θόρυβο ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις κείμενες διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων 
ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών 
ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής.  
13. Επίσης για τον ανάδοχο ισχύουν τα κάτωθι: 
α. Να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες 
εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, 
απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά 
μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π.  Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την 
μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση 
αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή πρόκλησης πλημμύρων. Η 
Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω 
αιτίες. 
β. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο 
ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή 
παράτασης προθεσμίας. 
γ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να 
αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται 
στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. 
14. Ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης  να καταθέσει 
στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης. 
  
Άρθρο 18: Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 
18.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 
β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασμό με το άρθρο  1 
της παρούσας. 
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.  Επίσης οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς 
των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμία 
διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος 
να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου 
να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 
αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 
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Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων.  Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της 
Επίβλεψης. 
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου 
του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα 
με το Π.Δ.305/96. 
18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που 
προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την 
εκτέλεση του έργου.  Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις 
απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 6 προθεσμίες εκτέλεσης του 
έργου. 
18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από 
το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή 
άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων.  Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει τα 
υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη 
εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π. 
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές μονάδας του 
Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. 
Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 
18.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για 
παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 
πραγματοποίηση τους. 
18.7 Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα γίνει από αυτόν ή το προσωπικό του στο υπό εκτέλεση έργο 
ή εις βάρος τρίτων. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις σχετικές 
με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και όλους γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς. 
18.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και 
της Επίβλεψης. 
18.9 Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα μέσα 
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς και της εκτελούμενης απ΄ 
αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτούμενη ειδική φύλαξη της 
περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της 
υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή 
διατηρήσεως, λαμβάνονται από τον εργοδότη ή αντίστοιχο αρμόδιο φορέα και οι σχετικές δαπάνες 
καταλογίζονται στον εργολάβο. 
18.10 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή 
άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-
1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι  και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
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18.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την ασφάλιση του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (ισχύει για έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).   

 
Άρθρο 19: Αδρανή υλικά – Δανειοθάλαμοι. 
19.1 Λατομεία – Ορυχεία. 
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου  ή ορυχείου κ.λ.π., η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο. 
Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων 
εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή 
αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.) ανήκει στον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε 
με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια από τις ήδη λειτουργούσες 
επιχειρήσεις λατομείων. 
Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες 
δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για 
την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη 
εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) 
αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω απαιτούμενα αδρανή υλικά λατομείου 
(οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., για την κατασκευή  του έργου θα 
προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από λατομεία , τα οποία λειτουργούν νόμιμα και είναι 
εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν 
πλήρως.   
β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. 
Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν 
μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και 
δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. 
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που μπαίνουν στις 
εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της 
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά.  Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού.  Συνεπώς, αν 
ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο 
ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. 
Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 
19.2 Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχαλίκων. 
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμοχαλίκων, υλικών, η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο. 
Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχαλίκων, τρόπου 
οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που 
βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή 
ακόμα με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων.  Για 
την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς 
δανειοθαλάμους των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών 
και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών 
(και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα 
υλικά για την επίχωση του έργου θα προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από δανειοθαλάμους, οι 
οποίοι  λειτουργούν νόμιμα και είναι εφοδιασμένοι με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν πλήρως.   
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β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και 
γενικότερα τις πηγές δανείων. 
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες ελέγχου 
καταλληλότητας. 
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 
- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα 
παρθούν. 
- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από δημόσιους χώρους είτε 
για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η 
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων και με την 
προϋπόθεση ότι οι δανειοθάλαμοι  θα είναι σύμφωνοι με την Μ.Π.Ε.. 
γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες 
θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η 
Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα, με την προϋπόθεση ότι οι χώροι δανειοθάλαμοι θα είναι σύμφωνοι με την 
Μ.Π.Ε.. 
δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης 
αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 
 
Άρθρο 20: Σκυροδέματα –Χάλυβες οπλισμένου σκυροδέματος 
Στην εκτέλεση των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις των παρακάτω Κανονισμών:  
 

 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 

 του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε με την 
υπουργική Αποφ-Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  

 των ακόλουθων διορθώσεων παροραμάτων του ΕΚΩΣ-2000: ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-
Δ17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-2003 και ΦΕΚ 1306/Β/12-09-2003, Αποφ-Δ17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-
2003. 

 της συμπλήρωσης του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 447/Β/05-
03-2004, Αποφ-Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20-02-2004. 

 της τροποποίησης της Απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος 
ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005, Αποφ-Δ17α/78/4/ΦΝ 429/21-04-2005. 

 της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-Δ17α/01/45/ΦΝ 
429/03-03-2010.  

 του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπουργική 
Αποφ- Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999). 

 της τροποποίησης και συμπλήρωσης της Απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003, 
Αποφ-Δ17α/67/1/ΦΝ 275/06-06-2003 και ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-Δ17α/113/1/ΦΝ 275/07-08-
2003. 

 της τροποποίησης διατάξεων του ΕΑΚ-2000, λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής 
Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003, Αποφ-Δ17α/115/9/ΦΝ 275/07-08-2003. 

 της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-Δ17α/10/44/ΦΝ 
275/03-03-2010.      

 του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 
και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 

20.1 Σκυροδέματα 
Οι μελέτες σύνθεσης για όλα τα σκυροδέματα, με κρίσιμα τα σκυροδέματα μεγάλης κατηγορίας αντοχής C20/25 
ή μειωμένης υδατοπερατότητας (βάθος διεισδύσεως κατά DIN 1048 ή <  =5 CM) θα είναι της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. Στεγανοποιητικό υλικό μάζας σκυροδεμάτων, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και σε αναλογία που 
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού θα τοποθετηθεί στα περιμετρικά τοιχώματα και στύλους υπογείου, ή 
στα δάπεδα επί εδάφους των κτιρίων ή στους τοίχους αντιστήριξης, εάν οι αναλογίες των υλικών της μελέτης 
σύνθεσης δεν εξασφαλίζουν τη μειωμένη υδατοπερατότητα. 
Παραγωγή – Διάστρωση – Συντήρηση και Έλεγχοι σκυροδέματος. 
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Έχουν ισχύ οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
 20.2 Χάλυβες οπλισμένου σκυροδέματος 
Οι χάλυβες του οπλισμένου σκυροδέματος θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Χαλύβων (ΝΚΤΧ 2008), του ΕΚΩΣ και της στατικής μελέτης. Θα διαμορφωθούν και θα τοποθετηθούν 
στον ξυλότυπο με τις διατομές, τη μορφή και τις αποστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια των 
ξυλοτύπων. Ο χάλυβας και η επιχείρηση διαμόρφωσης του οπλισμού, εάν η διαμόρφωση δεν γίνεται 
στο εργοτάξιο θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 21: Τσιμέντα. 
21.1 Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 ‘’Τσιμέντο – μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα’’.          
α.Τύπος CEM I Ι     Τσιμέντο Πόρτλαντ (PORTLAND)          
β.Τύπος CEM II Α  Σύνθετο τσιμέντο  Πόρτλαντ (PORTLAND)                   
γ.Τύπος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήθελαν συναντηθεί δυσμενείς συνθήκες υπόγειων νερών. 
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιμέντου του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1,  αν 
τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με τις συνθήκες του έργου  από τη μελέτη σύνθεσης και 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.     
21.2 Τα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύμφωνα με το Ε.Ν. 
197-1 και το ΠΔ 244/1980 για τον τύπο IV , να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να αποθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά 
"σιλός".          
Στην περίπτωση που προβλέπεται χρησιμοποίηση περισσοτέρων  τύπων ή και κατηγοριών τσιμέντου και εφ' 
όσον προβλέπεται σύγχρονη χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου, τότε θα 
πρέπει να προβλεφθεί τοποθέτηση διαφορετικών "ΣΙΛΟΣ" για τα διάφορα είδη με σαφείς ενδείξεις διαχωρισμού. 
Για μικροποσότητες τσιμέντου είναι δυνατό να επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της  υπηρεσίας να προσκομισθεί 
στο εργοτάξιο μέσα σε χάρτινους σάκους με ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας και να τοποθετηθεί μέχρι τη 
χρησιμοποίησή του σε αποθήκες, όπου  θα προστατεύεται τελείως από την υγρασία και τις καιρικές μεταβολές. 
21.3 Οι αποθήκες χαρτοσάκκων τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση 
θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30 μ. ψηλότερα από το έδαφος, 
ώστε να μην κινδυνεύει το τσιμέντο από τις βροχές και την υγρασία. 
21.4 Όμοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη,  ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή 
ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλλειψής τους. Δηλώνεται 
δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορμή θα βαρύνει τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.     
21.5 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, σε 
τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ' ακολουθία ο εντοπισμός των 
αποτελεσμάτων αυτής σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Τσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την 
πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να μην διαλύονται με ελαφριά 
συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 
21.6 Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιμέντου εργαστηριακή δοκιμή του τσιμέντου, σύμφωνα με 
το Ε.Ν. 197-1 και τις διατάξεις του ΠΔ 244/1980 για τον τύπο IV, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 
21.7 Τσιμέντο ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς τις  παραπάνω διατάξεις θα απομακρύνεται αμέσως από το 
εργοτάξιο 

 
Άρθρο 22: Εργαστηριακοί έλεγχοι. 
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, 
υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου 
ή τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς 
δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε 
καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με δαπάνες του 
αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη. 
Σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων εφαρμογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση συμβατικού 
στοιχείου, καθώς και οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές( ΕΤΕΠ). 
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Α. Συμπυκνώσεις 
1. Σκάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτελούς τμήματος σε κάθε 
κλάδο οδού Δοκιμή 1 
2. Επιχωμάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ

3
 συμ. όγκου Δοκιμή 1 

3. Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιουμένων σε κάθε στρώση ανά 300 μ. μήκους κλάδου οδού 
Δοκιμή 1 
4. Βάσεων σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά 200 μ. κλάδου οδού Δοκιμή 1 
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1 
  

Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως 
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3  Δοκιμή 1 
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέματα κ.λ.π.) ανά 
200 Μ3 Δοκιμή 1 
  
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου 
1. Σε αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 Μ

3
 Δοκιμές 3 

2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ
3
 Δοκιμή 1 

3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ
3
 Δοκιμή 

 
Δ. Έλεγχοι δοκιμίων σκυροδέματος 
Όπως αυτοί προβλέπονται στον Κανονισμό Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
  
Ε. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκομέτρηση ασφαλτομίγματος  
1. Ανά 200 M3 χαλαρού όγκου Δοκιμή 1. 
 
ΣΤ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά MARSALL 
1. Ανά 400 M3 χαλαρού όγκου ασφαλτομίγματος και πάντως μία (1) δοκιμή ανά        

5.000 M2 στρώσης τάπητα Δοκιμή 1. 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε ασφαλτικής εργασίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην 
Υπηρεσία μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος. 
            
Ζ. Υγεία πετρωμάτων 
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσμα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την 
οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα, Δοκιμή 1.  
           
Η. Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας 
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά δύο ώρες εργασίας Δοκιμή 1. 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην 
περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της 
παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθμό δοκιμών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα 
το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως 
υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο 
το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο 
με αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα. 
 
Άρθρο 23: Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 24: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 
24.1 Το δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα ή φάσεις των εργασιών, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως 
χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και μεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες 
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της 
Σύμβασης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε 
οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο εντολές προς το 
Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα μέχρι τότε αποτελέσματα του ελέγχου. 
Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων σύμμικτων υλικών που ορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιμέντο, 
νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης. 
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιμών ή ελέγχων 
ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' 
ιδίων μέσων.  Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς 
καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 
24.2 Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση 
αποτελεσμάτων. 
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. 
Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που θα ζητήσει τούτο 
έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις 
προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα. 
24.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει ζητήσει με 
αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα 
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. 
Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 
αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, παρουσία του αναδόχου ή 
άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το 
αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή).  Κατά 
το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν μπορεί να 
συνεχίσει τις εργασίες του. 
Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα 
και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως.  Η επανάληψη των 
ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
24.4 Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 
κατασκευών του έργου. 
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του 
έργου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης" 
και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 
 
Άρθρο 25: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας. 
25.1 Γενικοί όροι. 
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη 
γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως φαίνονται στα σχέδια της 
Μελέτης και τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καμία υπέρβαση διαστάσεων 
στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την 
γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών. 
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Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το 
γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο 
ανάδοχος ανέλαβε με τη Σύμβαση την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι 
τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των 
εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή 
εκτέλεσης των εργασιών με εργατικά χέρια. 
Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, επιμετρούνται με τις 
διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζομένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
25.2 Έλεγχοι γεωμετρίας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων, για τη διαπίστωση της 
ορθής εφαρμογής των σχεδίων της Μελέτης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. 
Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση 
υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των εργασιών και τη 
συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της Σύμβασης. 
25.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου. 
Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμίσεις, διατομές, σχέδια κ.λ.π. θα τηρούνται σε 
ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμετρητικά και καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, 
τηρουμένων των διατάξεων των παρ.26.1 και 26.2 του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 26: Αποτύπωση μορφής φυσικού εδάφους έργου 
26.1 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών 
υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση 
υφισταμένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενημερώσει τα σχέδια της 
μελέτης τα οποία θα υποβληθούν στην Δ/ούσα Υπηρεσία. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την 
εκτέλεσή τους από την Δ/ούσα Υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από  την επιτροπή φυσικού εδάφους 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα 
πραγματοποιούνται από την επιτροπή φυσικού εδάφους που θα περιλαμβάνει τον  προϊστάμενο της Δ/νουσας 
Υπηρεσίας, τον επιβλέποντα καθώς και έμπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη της επιτροπής 
φυσικού εδάφους θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους.    
Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως 
πριν την αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε 
τμήμα. 
26.2 Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/ούσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία 
της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης,  θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως 
στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών εργασιών. 
 
Άρθρο 27: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια. 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, 
κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην 
περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
27.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη 
διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. 
Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
27.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει 
από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και να το παραδώσει στην 
Υπηρεσία καθαρό. 
27.4 Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση 
προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν 
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της 
προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 
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27.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την ημέρα περαίωσής 
των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα 
αντικείμενα. 
Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
27.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων 
θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των 
εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών. 

 
Άρθρο 28:  Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων - Αντιμετώπιση ασυμφωνίας 
στοιχείων σχεδίων. 
Στον ανάδοχο θα παραδοθούν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, μία σειρά από τα εγκεκριμένα 
συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου. 
28.1 Με την υπογραφή της Συμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται 
στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης με τίτλο: «Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Δήμου Κομοτηνής 2017». 
28.2 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις κατωτέρω 
ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση: 
Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε 
ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή 
διόρθωση. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

              
Άρθρο 29: Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών. 
29.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' 
αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύμβασης. 

 Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιμολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
29.2 Προέλευση υλικών 
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ισχύει: 

 “Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Χωρών του Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
του έργου". 
Όλα τα υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και η επιλογή θα γίνεται από την Υπηρεσία 
βάσει δειγματολογίων που θα προσκομίζει ο ανάδοχος. Στη συνολική τιμή του τιμολογίου θα περιλαμβάνονται 
και όλες οι επιμέρους εργασίες π.χ. για τυχόν κοψίματα που απαιτούνται, παλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, 
γωνιών, καθώς και μεταφορά, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, γραφείων βιβλιοθηκών, 
αρχείων κλπ.  
Επίσης, η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει πολλαπλές αποχρώσεις σε όλα τα είδη των χρωματισμών, χωρίς 
καμία επιβάρυνση (λόγω κοψιμάτων, γύψινων κορνιζών κλπ.)  
Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωματισμούς, τα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητος και 
τουλάχιστον 10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
Άρθρο 30: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων - σήμανση CE 

ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης. 
30.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα.  
Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Υ.Α. ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 15-06-2012 (σε εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές ΚΥΑ, με ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν 
μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. Κατά συνέπεια η 
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ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συμβατικών 
Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που 
εμπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE θα απομακρύνονται από το έργο.  
Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μη χρονολογημένες εκδόσεις 
(δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών).        
30.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, 
τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων, Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του 
αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εμφάνιση κ.λ.π. 
Η μη ενάσκηση ελέγχου ή η μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσκομισθέντα 
και χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την επιλογή τους και από 
την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου. 
30.3 Αν προκύψει πραγματική αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλο ή εν μέρει προμήθειας των υλικών που 
αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προμηθευτεί άλλες, η χρήση των οποίων θα γίνει 
από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 
με την έγκριση αυτή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
30.4 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε 
αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 
Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται 
σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή 
τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα 
υλικά αυτά. 
30.5 Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη 
του. 
30.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 31: Μηχανήματα και μέσα. 
31.1 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 
31.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. 
μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 32: Αρτιότητα των κατασκευών. 
32.1 Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από 
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη ανάθεσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 
32.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα 
λοιπά τεύχη Ανάθεσης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση 
σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

 
Άρθρο 33: Παραλαβή υλικών με ζύγιση. 
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. 
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι 
επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
Άρθρο 34: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών. 
34.1 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 εκπρόσωπο του 
αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένας 
παίρνει από ένα αντίγραφο. Ο  Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα αναγκαία όργανα  για  την 
σύνταξη και τον έλεγχο των επιμετρήσεων. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίζει τον τρόπο και ρυθμό εκτέλεσης των  εργασιών  ώστε να είναι 
δυνατόν ο έλεγχος των εργασιών που  πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες καθώς και εργασίες που 
παραλαμβάνονται με ζύγισμα  μέσα στο ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας στις εργάσιμες ημέρες. Οι τελικές 
επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 
επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από 
κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως 
αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
34.2 Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρουμένου μέρους να συντάξει 
τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία. 
34.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρηση η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 
αντιστοίχων εργασιών. 
34.4 Για  τον τρόπο συντάξεως και τον χρόνο υποβολής των επιμετρήσεων και τις ποινικές  ρήτρες που 
εφαρμόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης  εφαρμόζονται  όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 35: Πιστοποιήσεις – Πληρωμές. 
35.1 Η  πληρωμή  του  αναδόχου θα γίνει βάσει της τιμής  του  τιμολογίου της μελέτης μειωμένης κατά την 
έκπτωση της δημοπρασίας των προσφερομένων τιμών στα τεύχη   Τιμολογίου και Προϋπολογισμού 
Προσφοράς  ανάλογα  με   το   σύστημα δημοπρασίας. 
Στις τιμές  αυτές  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  που  ειδικότερα αναφέρονται στο τιμολόγιο μελέτης και 
στην παρούσα Ε.Σ.Υ.  
35.2 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών και οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων έργων θα γίνονται με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής 
σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151 
και 152 του Ν. 4412/2016, συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία, στα απαιτούμενα αντίτυπα, ανά μηνιαία χρονικά διαστήματα. 
35.3 Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
35.4 Σύμφωνα με την παρ. 6 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του 
Ν. 4412/2016 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική 
επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 
που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. 
35.5 Οι  λογαριασμοί  συντάσσονται από τον ανάδοχο και περιλαμβάνουν τα  ποσά που  οφείλονται  σ' αυτόν 
από εργασίες  που εκτελέστηκαν, για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών που προβλέπει το 
άρθρο 152  του Ν.4412/2016 ή της οριστικής πληρωμής  του  εργολαβικού ανταλλάγματος και η εκκαθάριση  
όλων των  αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής σύμβασης. 

            35.6 Για την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και  την  εκκαθάριση  όλων 
των αμοιβαίων απαιτήσεων της  εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα λεπτομερειακά αναφέρονται στο 
άρθρο 152 του  Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 36: Αναθεώρηση τιμών. 

            Για την αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του  Ν.4412/2016 και οι λοιπές  διατάξεις 
που ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας. 

 
Άρθρο 37: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 
 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της 
αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων τιμών. Η 
δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν 
αποκλειστικά: 
1. Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 15  παρ. 10 του  Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), 
κηρυκείων και συμφωνητικού.  
2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών: 
Α. Των περιοχών δανείων χωματισμών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως  υλικών.  
Β. Των θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και γενικά εργοταξίου. 
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Γ. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως 
υλικών.  
Δ. Των πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και των οδών 
προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου χωρίς το 
Δημόσιο να έχει καμία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης τους.  
Το Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης του αναδόχου είτε για τυχόν 
δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων και των άλλων πηγών είτε από 
κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δημιουργία εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης 
υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως είτε από δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 
3. Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές των υλικών όπως 
επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαμπτηρίων για την καλή και ασφαλή εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόμο που κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστημα θα διαρκεί η 
εκτέλεση του έργου.  
Όσον αφορά τους δρόμους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να 
κυκλοφορήσει όχημα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του 
οδοστρώματος ώστε να μην έχουμε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε αν χρησιμοποιεί τέτοιους δρόμους 
(με τους παραπάνω περιορισμούς) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τους συντηρεί μέχρι να τελειώσει το 
έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δημόσιο, με το υλικό που είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια 
κυλίσεως τους έτσι ώστε η κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι  τουλάχιστον η 
ίδια με αυτή που ήταν πριν από την έναρξη του έργου. 
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από την 
εκμετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούμενη ή επόμενη και την δημιουργία και 
αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών μαζί με τις επιβαρύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού που είναι απαραίτητες για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.  
5. Οι δαπάνες συμπλήρωσης και προσαρμογής των στοιχείων των μελετών που θα παραδοθούν στον 
ανάδοχο προς τα δεδομένα του εδάφους. 
6. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται και που γίνονται απαραίτητα από διπλωματούχο 
Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις 
επιμετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθμίσεις, λήψεις διατομών κ.λ.π. όσες φορές 
απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όποτε πρέπει να υποβάλλονται σε 6 πλουν. 
7. Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης του έργου. 
8. Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν επαναλήψεων). 
9. Οι δαπάνες  που αναφέρονται στο άρθρο 138 του  Ν.4412/2016. 
10. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, της κράτησης της 
συμφωνίας μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ), σύμφωνα με την παράγραφο 7.θ) του 
άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. 
11. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 17 παρ.14 της παρούσης Ε.Σ.Υ.  

     
Άρθρο 38:  Διεύθυνση έργου από τον ανάδοχο     
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν. 4412/2016, σχετικά με το προσωπικό, ισχύουν 
και οι αναφερόμενοι όροι στις επόμενες παραγράφους:   
1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο 
Ξάνθης εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων εγγράφων σε αυτόν, μαζί με έγγραφη 
αποδοχή του διοριζομένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο 
προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.        
2. Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  από  ειδικευμένο  προσωπικό. 
3. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της  αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο  αντιπρόσωπό της  κατά  την  
εφαρμογή  των διατάξεων  του  άρθρου 139 του Ν. 4412/2016 αποδεκτό από την  Υπηρεσία που πρέπει  να  
είναι  διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή  και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής 
επιχείρησης. 
4. Ο Ανάδοχος  του  έργου  είναι  υποχρεωμένος  για  την  κατασκευή  του  έργου  να  διαθέσει  διπλωματούχο   
Πολιτικό Μηχανικό  ή  Τοπογράφο Μηχανικό  και τους  απαιτούμενους  Τεχνολόγους  και  εργοδηγούς. 
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, κατά την εκτέλεση των δημόσιων 
συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
6. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  δικές  του  δαπάνες  να εγκαταστήσει  στο  εργοτάξιο  όλα  τα  
προβλεπόμενα  από  τους  όρους  υγιεινής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πριν  της  ενάρξεως  των εργασιών, ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  φροντίσει  για  την  έκδοση  κάθε  
άδειας  σύμφωνα  με  το  νόμο (όχι  αυτής  που  απαιτείται  για  την  ανέγερση  οικοδομών)  καθιστάμενος 
ουσιαστικά  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  που  ισχύουν  για  την εκτέλεση  
των εργασιών. 
Πρέπει  επίσης  να  φροντίσει  για  την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  απαιτούμενων  στοιχείων  σύμφωνα  
με  τον  νόμο  και  για  την  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  για  όλη  την  διάρκεια  των 
εργασιών για  την ασφάλεια  των  ασχολούμενων  μισθωτών. 
7. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  όπως  σε όλες  τις  ενέργειες  και  να  λάβει  εκείνα  τα  μέτρα  που  
προβλέπονται  από  το  άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο.        
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει 
τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.        

 
Άρθρο 39:  Διοίκηση έργου - Επίβλεψη         
39.1  Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 
του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,  λατομεία, αποθήκες, 
εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.         
39.2  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και 
τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής 
Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.         
39.3 Η άσκηση της επίβλεψης ασκείται από την διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα  με όσα ρυθμίζονται στο 
άρθρο 136  του Ν. 4412/2016 και  η  άσκηση της επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν  μειώνει  τις ευθύνες  του  
αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με  τις  ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 
39.4 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 την 
μετάβαση τους για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. 
39.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα από την υπογραφή της σύμβασης έως την προσωρινή 
παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων, μεταφορά δοκιμίων, και γενικά για τις ανάγκες του 
έργου. 

 
Άρθρο 40: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
40.1 Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας ισχύουν οι εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών 
και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια.  
40.2 Η Δ11/γ/ο/9/7/07-02-2013 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ την οποία εγκρίθηκαν η 
αναπροσαρμογή και η συμπλήρωση  των ενιαίων τιμολογίων έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 3.1) Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και  Λιμενικών.  (ΦΕΚ 363/Β/19-02-2013) 
40.3 Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό 
αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ δηλώνει την 
ανωτέρω Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την ανωτέρω Ανάλυση Τιμών και 
Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας και η σύντμηση ΟΙΚ την Ανάλυση Τιμών Οικοδομικών  Έργων. 

 
Άρθρο 41: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση 
41.1 Τα  έγγραφα κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή στον αντίκλητό του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 143 
του Ν. 4412/2016. 
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41.2 Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπησή της ή τους 
τυχόν πληρεξουσίους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των 
πρωτοκόλλων  αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών 
(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) των  ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν ο 
ανάδοχος μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο  από  τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες. 
Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 42: Ημερολόγιο του έργου

      
 

Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να τηρεί το ημερολόγιο  του  έργου  σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα 
αριθμημένα φύλλα. 
Το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα τηρείται 
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. 
Σχετικά με την τήρηση ημερολογίου έχουν ισχύ όσα  ορίζονται στο άρθρο 146 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 43:  Ασφάλεια προσωπικού και κοινού – ΣΑΥ - ΦΑΥ 
Ισχύει η παράγραφος 7 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία, 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. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία 
που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός 
άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 
266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), 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.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανασυντάξει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) για το 
έργο και να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά την διάρκεια του έργου, το οποίο θα αποτελεί 
και απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύμφωνα με την αρ. 433/119-9-00 αποφ. 
του Υφυπ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Επίσης, ισχύουν τα κατωτέρω άρθρα της αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ «Πρόληψη 
και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»: 

 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζομένων. 
2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε  να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και  υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί 
να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  του Επαγγελματικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.)· 
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
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 • αναφορά ατυχήματος, 
 • διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 
 • αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
 • χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
 • εκπαίδευση προσωπικού, 
 • ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη 
νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων 
και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 
2.8 Άλλες προβλέψεις 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΠ.Ε  
   • Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ 
    • Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από  όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 
    • Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.  
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του  
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 
σταδιακά  και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα 
πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από 
την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το Δημόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 
 • Είδος έργου και χρήση αυτού 
 • Σύντομη περιγραφή του έργου 
 • Ακριβής διεύθυνση του έργου 
 • Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 • Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών  κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 



 -  - 24 

 

2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 
12 του Π.Δ 305/96). 
Ο  Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
  • είδος έργου και χρήση αυτού 
  • ακριβή διεύθυνση του έργου 
  • αριθμό αδείας 
  • στοιχεία του κυρίου του έργου 
  • στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα  συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 
  • τεχνική περιγραφή του έργου 
  • παραδοχές μελέτης 
  • τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην 
πυρασφάλεια κ.λ.π. 
2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
• Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή 
των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 
3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση 
της προσφοράς του. 
Ιδιαιτέρως για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο ισχύει η εγκύκλιος 27/15-10-12 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και όπως η νομοθεσία ισχύει σήμερα, μετά την έκδοση του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα: 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως 
αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 
παρ. 7). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 
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11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4412/2016. 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς 
εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο 
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο 
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη 
συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 
στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και 
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 
αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 
επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος 
οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 
Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά 
τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ 
: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-
9-2003. 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα 
πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και 
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
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αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 
ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 



 -  - 28 

 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του 
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, 
φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 
και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 
το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ 
και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον 
χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα 
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 
παρ. 10). 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99,104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη 
χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
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(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών 
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
Ισχύει ο Ν. 4412/2016, καθώς και ο κάτωθι κατάλογος στο μέτρο που διατηρείται, μετά την έκδοση του 
ανωτέρω νόμου. 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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Άρθρο 44: Φόροι - Κρατήσεις 
Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι,  τέλη,  κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Κατ' εξαίρεση αυξομείωσης στο χαρτόσημο των τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα 
το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στα μέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 
αντάλλαγμα. 

Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή  τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 
 

Άρθρο 45: Εκτέλεση άλλων έργων  – Προστασία πηγών Εκμεταλλεύσεων  
Ο Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  οποιωνδήποτε  άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  
του,  να  προστατεύσει  τις υπάρχουσες  κατασκευές  και  εκμεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή  διακοπή   της 
λειτουργίας  τους  και  χωρίς  μείωση της ευθύνης του  να  αποκαθιστά  και  να συμβάλει στην άμεση μείωση 
των βλαβών ή διακοπών. 
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Άρθρο 46: Ανάληψη εκτελέσεως έργου από κοινοπραξία 
Αν η εκτέλεση του έργου έχει αναληφθεί από Κοινοπραξία  εφαρμόζονται  οι ειδικές  ρυθμίσεις  που  
προβλέπονται  στο  άρθρο 140 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 47: Απολογιστικές εργασίες 
Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και η προμήθεια υλικών απολογιστικά επιτρέπεται μόνο ύστερα από 
έγγραφη διαταγή και έγκριση της Υπηρεσίας για εργασίες που δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν ή να 
κοστολογηθούν διαφορετικά. 
Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 48: Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών - 
Υπερσυμβατικές εργασίες - Χρήση των επί έλασσον εργασιών  
48.1 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν 
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Ο  Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία 
αντίστοιχη  τροποποίηση  χωρίς έγγραφη εντολή.  
48.2 O φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να επιφέρει 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις  στην  μορφή  του έργου,  την ποιότητα,  το είδος ή την ποσότητα των εργασιών,  
που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή την λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα Νομοθεσία.  
48.3 Για την πραγματοποίηση των μεταβολών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 
πρωτόκολλο  κανονισμού  τιμών μονάδος νέων εργασιών για  τις εργασίες που  δεν περιλαμβάνονται στην 
αρχική σύμβαση. 
Για τα όρια των μεταβολών, τον τρόπο σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών, τον τρόπο 
κανονισμού των νέων τιμών εφαρμόζονται τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 4412/2016. Αν με απαίτηση της 
Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών θα συντάσσεται  αντίστοιχο "Πρωτόκολλο κανονισμού 
τιμών μονάδος νέων εργασιών", σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  του άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.   
48.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 
και η τιμή της θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 
κατηγορίας, στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα 
και όφελος του αναδόχου. 
48.5 Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
άρθρο 156, παρ. 3β). 
 
Άρθρο 49:  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου  για οποιαδήποτε  βλάβη επέρχεται στα 
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και  γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε 
αμέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του,  ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,  εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή 
ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
Για την αναγνώριση των αποζημιώσεων από ανώτερη βία εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 
4412/2016. 
Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για τον καθορισμό 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. 
Μετά την έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Αρχή εκτελούνται  
εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση πριν από 
την  παραλαβή, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 50: Πληροφοριακές πινακίδες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες με δικές του δαπάνες σε σημεία που 
θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. 
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Άρθρο 51: Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης Δημοπρασίας 
Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση της αρχικής 
διακήρυξης (Ν. 3669/2008 άρθρο 15, παραγ 10), καθώς τα υλικά για την τήρηση των στοιχείων του έργου 
(φάκελοι στοιχείων, τεύχη  ημερολογίων, τεύχη επιμετρητικών κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
Άρθρο 52: Φωτογραφίες του έργου και σε ψηφιακή μορφή   
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες φωτογραφίες πριν από 
την έναρξη των εργασιών και κατά  τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και μετά το πέρας των 
εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κατασκευών, καθώς και πανοραμικές, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει στην Υπηρεσία το σύνολο των φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (CD). 

 
Άρθρο 53: Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 
και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008 στο μέρος που ισχύουν. 
Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη των 
Όρων Δημοπράτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τυχόν Νομοθετική διάταξη θα ισχύει κατά τον χρόνο της 

δημοπράτησης. 
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