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ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�
ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�
ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�
	�ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ�ǽȍǾȈ
ȉȂǾȂǹ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

�ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ�

�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ���

�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ��

����������İțıțĮĳȫȞ �� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǹ�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����ǹ����� Ȃ�
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ���

����������ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ �� ������� ȅǿȀ�ȀȆȉ����������Ȃ�ǹ ȅǿȀ���������� Ȃ�

����ȈȊȃȅȁȅ���� ������� ��������

�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ���ȅȆȁǿȈȂȅǿ�

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

�����������P ��� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ���Ȃ�ǹ ȅǻȃ���������� Ȃ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȡİȓșȡȦȞ��ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ���

�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�ȖİĳȣȡȫȞ�țȜʌ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� �� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ���������� Ȃ�
�������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ�%���&�İțĲȩȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�ȑȡȖȦȞ ������ ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ������ǹ Ȋǻȇ���������� ȋȖȡ�

�ǹȖțȣȡȫıİȚȢ�ȞȑȦȞ�ȡȐȕįȦȞ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�İȞĲȩȢ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ���

�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�%ȜȒĲȡĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ĭ����

�����������PP ��� ������ ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ������ǹ Ȋǻȇ���������� ȉİȝ�
�ȀȠʌȒ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ�ȀȠʌȒ���

��������ĮȡȝȫȞ�ıȣıĲȠȜȠįȚĮıĲȠȜȒȢ ��� ������ Ȋǻȇ�ȀȆȉ����������ǹ Ȋǻȇ���������� ȂȂ
�ȀȠʌȒ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ�ȀȠʌȒ���

�������������ȥİȣįĮȡȝȫȞ ���� ������ Ȋǻȇ�ȀȆȉ����������ǹ Ȋǻȇ���������� ȂȂ
�����������ȊĳĮȜİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ȝİ�ıĮțțȠȜȓșȠȣȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ �� ��������� ȁǿȂ�ȀȆȉ����� ȁǿȂ������������ Ȃ�

�ǹȞȦįȠȝȑȢ�ȜȚȝİȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ����

�����������ȑȖȤȣĲȠ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ıțȣȡȩįİȝĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� �� ������� ȁǿȂ�ȀȆȉ�������� ȁǿȂ������������ Ȃ�
�������������ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ ��� �������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ī�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ����� Ȃ�

�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ����

���������������İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP ������ ������� ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ ȅǿȀ������������ Ȃ�

����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ǹȈĭǹȁȉǿȀǹ�

�����������ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ ���� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ ȅǿȀ�����ǹ����� ȂȂ
����������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ��� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ ȅǻȃ���������� Ȃ�
����������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ ���� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ ȅǻȃ���������� Ȃ�

�ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�țĮĲȐ���

�������������ȕȐȡȠȢ ��� ������� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ����� ȉȠȞ�

����ȈȊȃȅȁȅ���� ��������� ����������

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



ȈİȜȓįĮ���

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � ��

�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ� ���������� [������� ���������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȆȇȅǺȁǼȆȉǾ�ǻǹȆǹȃǾ ���������� [������� ���������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȆȅȁȅīǿȈȉǿȀǹ���ȀȅȈȉȅȈ�ȋȍȇȅȊ�ȊȆȅǻȅȋǾȈ�ǹǼȀȀ ������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�īǼȃǿȀǹ�ǼȄȅǻǹ�	�ȅĭǼȁȅȈ�ǼȇīȅȁǹǺȅȊ�����ǼȆǿ�ȉȍȃ�ǹȆȅȁȅīǿȈȉǿȀȍȃ ������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ȆȇȅǺȁǼȌǾ�ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾȈ �������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ĭ�Ȇ�ǹ� ���������� [������� ����������

����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

����������ȈȊȃȅȁǿȀǾ�ǻǹȆǹȃǾ�ǼȇīȅȊ�(UJR:LQ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ����ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ����ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋ�ȀȅȈ



ȈİȜȓįĮ���

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�
	�ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ�ǽȍǾȈ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�
	�ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ�ǽȍǾȈ
ȉȂǾȂǹ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�
ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ǹȡșȡĮ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�ǼȉǼȆ�ǼȡȖȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�

Ǽȁȅȉ ȉȆ����������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ��
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ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
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�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�
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ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ��

����ʌȐȤȠȣȢ���FP� ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ

ǹȈĭǹȁȉǿȀǹ�

���ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ

���ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ

���ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ



ȈİȜȓįĮ���

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ǹȡșȡȠ�ǼȉǼȆ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ��

���ʌȐȤȠȣȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�țĮĲȐ�ȕȐȡȠȢ� ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���Ȃ�ǹ

(UJR:LQ
��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ����ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ����ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋ�ȀȅȈ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�
	�ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ�ǽȍǾȈ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ���ȃǼȈȉȅȇȅȈ�
ǻ�ȃȈǾ�ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ��ǻȅȂǾȈǾȈ�
	�ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ�ǽȍǾȈ
ȉȂǾȂǹ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�
ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�
ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�
ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�
ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȂİȜȑĲȘ�ȝİ�ǹȡ����������
ȉȓĲȜȠȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�ǲȡȖȠȣ��ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȗȘȝȚȫȞ�ȠįȠʌȠȚȓĮȢ�
ȁȚȝȑȞȦȞ�ǻȒȝȠȣ�ȆȪȜȠȣ���ȃȑıĲȠȡȠȢ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ������������
Ȁ�ǹ��������������

ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ�ȆǼȇǿīȇǹĭǿȀȍȃ�ȉǿȂȅȁȅīǿȍȃ�ȅǿȀȅǻȅȂǿȀȍȃ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�����
��īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�
ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�İȓȞĮȚ�Ƞ�țĮșȠȡȚıȝȩȢ�ĲȚȝȫȞ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲĮ�ȜȠȚʌȐ�
ȉİȪȤȘ�
ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ǻȚĮțȒȡȣȟȘ�
����ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ȝȠȞȐįİȢ�ʌȜȒȡȦȢ�
ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ʌĮȡĮțȐĲȦ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�İțĲİȜİıĲȠȪȞ�ıĲȘȞ�
ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�
ǲȡȖȠȣ��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȩıİȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�
țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȉİȪȤȘ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
ȀĮȝȚȐ�ĮȟȓȦıȘ�Ȓ�ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�șİȝİȜȚȦșİȓ��ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�İȓįȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�
ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��ĲȚȢ�İȚįȚțȩĲȘĲİȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮȡȚșȝȩ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ĲȘȞ�
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�Ȓ�ȝȒ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ȐȜȜȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
ȈȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȡȠțȪʌĲİȚ�
ĲȠ�
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠ�ȐȝİıȠ�țȩıĲȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��įȘȜĮįȒ�ĲȠ�ıȣȞȠȜȚțȩ�țȩıĲȠȢ�ĲȦȞ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�
İȡȖĮıȚȫȞ�Ȓ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ��ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�ıȣȞșȑĲȠȣȞ�ĲȠ�ĳȣıȚțȩ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�
ȝȠȞȐįȠȢ�ĮȣĲȑȢ��
İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�țȐĲȦșȚ�
������ȀȐșİ�İȓįȠȣȢ�İʌȚȕȐȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�Įʌȩ�ĳȩȡȠȣȢ��ĲȑȜȘ��įĮıȝȠȪȢ��
ȑȟȠįĮ�
İțĲİȜȦȞȚıȝȠȪ��İȚįȚțȠȪȢ�ĳȩȡȠȣȢ�ț�Ȝʌ���ʌȜȘȞ�ĲȠȣ�ĭ�Ȇ�ǹ��ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�įİȞ�ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ�
Įʌȩ�ĲĮ�ĲȑȜȘ�
įȚȠįȓȦȞ�ĲȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ĲȠȣ�ȝȑıȦȞ��
������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ȝȘ��țȣȡȓȦȞ�țĮȚ�
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�
ȣȜȚțȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ��ĳȪȜĮȟȘȢ��
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ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��ĲȚȢ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�
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İțȐıĲȠĲİ�
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ȣʌȠįȠȝȫȞ��țĲȚȡȚĮțȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȦȞ�ȝȠȞȐįȦȞ��Ș�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�
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İȡȖĮıȚȫȞ��Ș�
țĮșĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ�ȣʌȠįȠȝȫȞ�ĲȠȣȢ��ȕȐıİȚȢ��ĲȠȚȤȓĮ�țȜʌ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�
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ȚıȤȪȠȞĲİȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ��
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İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ�Ȓ�
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ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��ĲȐĳȡȠȚ��įȚȫȡȣȖİȢ��ȣįĮĲȠȡȑȝĮĲĮ�ț�Ȝʌ����ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�
ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�
ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��țĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȩĲĮȞ�
����ĲĮ�įȓțĲȣĮ�İȓȞĮȚ�ıȤİĲȚțȐ�ĮȞİʌĮȡțȒ�țĮȚ�İȣĮȓıșȘĲĮ�ıİ�įȣıȝİȞȒ�ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ�
����șĮ�İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ�ȣʌȑȡȝİĲȡĮ�Ș�ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�ĮȞ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�įİȞ�
ȜȐȕİȚ�ȝȑĲȡĮ�ȖȚĮ�
ȞĮ�ĮʌȠĲȡȑȥİȚ�ĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ĳİȡĲȫȞ�ȣȜȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ��țȣȡȓȦȢ��Ȓ�ȐȜȜİȢ�
İȡȖĮıȓİȢ�
ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�īİȞȚțȫȞ�
ǼȟȩįȦȞ��ī�Ǽ���
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țĮȚ�ȅĳȑȜȠȣȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ��ȅ�Ǽ����ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�
įĮʌȐȞİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�
įİȞ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�țĮĲĮȞİȝȘșȠȪȞ�ıİ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ĮȜȜȐ�ĮĳȠȡȠȪȞ�ıȣȞȠȜȚțȐ�ĲȠ�
țȩıĲȠȢ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ�ȩʌȦȢ��țȡĮĲȒıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ�ĮȣĲȠȪ��ȩʌȦȢ�įĮʌȐȞİȢ�įȚȠȓțȘıȘȢ�țĮȚ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��
ıȒȝĮȞıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��ĳȩȡȠȚ��įĮıȝȠȓ��ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ��ĲȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ��
ʌȡȠȝȒșİȚİȢ�
İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ��ȑȟȠįĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝʌ���ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�
ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�
țĮȚ�ĲȠ�ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�ȦȢ�ȐȞȦ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ��	�ȅ�Ǽ���ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ĲȠȚȢ�İțĮĲȩ�������ĲȠȣ�
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȩȢ�ʌȡȠțȪʌĲİȚ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ĲȚȝȫȞ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�
ĮȞĮįȩȤȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ��țĮȚ�įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ�ıİ�
�Į���ȈĲĮșİȡȐ�ȑȟȠįĮ��įȘȜĮįȒ�ȐʌĮȟ�ĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ��ĲĮ�
ȠʌȠȓĮ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�
�����ǼȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�țĮȚ�įȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȑȖİȡıȘ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ʌ�Ȥ���ȖȡĮĳİȓȦȞ��İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�
ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
Ȓ�ȐȜȜȦȞ��İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ǹȞȑȖİȡıȘȢ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�Ȓ�
ȐȜȜȦȞ��İĳȩıȠȞ�
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ȆİȡȓĳȡĮȟȘȢ�Ȓ�țĮȚ�įȚĮĲȐȟİȦȞ�İʌȚĲȒȡȘıȘȢ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ȤȫȡȦȞ�
İțĲȑȜİıȘȢ�
İȡȖĮıȚȫȞ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ȑȖȖȡĮĳĮ�ĲȘȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ�
�����ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ��țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘ�
įȚĮıĳȐȜȚıȘ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ�İĲȠȚȝȩĲȘĲĮȢ��İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�ȪįȡİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ��ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ�
ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȣțȠȜȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
�����ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�țȪȡȚȦȞ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�
ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȠȣ�
ȑȡȖȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�țĮĲȐ�ĲȡȩʌȠ�ĮʌȠįİțĲȩ��țĮȚ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�
İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ǵȡȠȣȢ�
�����ȀȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ��İȚıțȩȝȚıȘȢ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ��ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ȖİȞȚțȒȢ�
ȤȡȒıȘȢ�
�ʌ�Ȥ��ȖİȡĮȞȠȓ��ȠȤȒȝĮĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲȠ�ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ�
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
țĮȚ�ĮʌȠțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ʌȑȡĮȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İʌȚıțȩʌȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚȢ�
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ��
İĳȩıȠȞ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȐȝİıȠ�țȩıĲȠȢ�
�����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȈǹȊ�ĭǹȊ��ȈȤȑįȚȠ�ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�ȊȖİȓĮȢ�ĭȐțİȜȠȢ�
ǹıĳȐȜİȚĮȢ�țĮȚ�
ȊȖİȓĮȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�
�����īȚĮ�ĳȩȡȠȣȢ�
������īȚĮ�İȖȖȣȘĲȚțȑȢ�
������ǹıĳȐȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
������ȆȡȠıȣȝȕĮĲȚțȠȪ�ıĲĮįȓȠȣ�
������ǻȚȐșİıȘȢ�ȝȑıȦȞ�ĮĲȠȝȚțȒȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�
������īȚĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ��ʌ�Ȥ��İȟİȪȡİıȘȢ�ȤȫȡȦȞ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ�İȟȩįȦȞ��ĮʌĮȚĲȒıİȦȢ�ȖȚĮ�ȝİȜȑĲİȢ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�
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ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�țĮĲȐ�
ĲȘȞ�ʌȠȡİȓĮ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��İțĲİĲĮȝȑȞİȢ�įȚĮĳȦȞȓİȢ�țĮȚ�ĮʌĮȓĲȘıȘ�ȚıȤȣȡȒȢ�ȞȠȝȚțȒȢ�
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ��
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ȖȚĮ�ȝȑĲȡĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�Įʌȩ�ȝȘ�ȜȘĳșİȓıİȢ�ȣʌȩȥȘ�ĮțȡĮȓİȢ�İʌȚĲȩʌȠȣ�ıȣȞșȒțİȢ��
țȜȠʌȑȢ�ȝȘ�
țĮȜȣʌĲȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĮıĳȐȜȚıȘ��
�ȕ���ȋȡȠȞȚțȫȢ�ıȣȞȘȡĲȘȝȑȞĮ�ȑȟȠįĮ��įȘȜĮįȒ�İȟĮȡĲȫȝİȞĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȠȞȚțȒ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�
ıȪȝȕĮıȘȢ��ĲĮ�
ȠʌȠȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�
�����ȋȡȒıİȦȢ���ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�İȣțȠȜȚȫȞ�
�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�
ĲȦȞ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�țĮȚ�ȤȫȡȦȞ�țĮșĮȡȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ǵȡȦȞ�
�����ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ�ȖİȞȚțȒȢ�İʌȚıĲĮıȓĮȢ�țĮȚ�įȚȠȓțȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�țĮȚ�ȣʌȩ�ĲȘȞ�
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ�ȝȩȞȚȝȘȢ�
țĮȚ�ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ��ıİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�ȝȩȞȚȝȘȢ�țĮȚ�ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ�
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�
șĮ�ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȣʌȩȥȘ�Ƞ�ȤȡȩȞȠȢ�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ���ǹȞȘȖȝȑȞİȢ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�ȞȩȝȚȝİȢ�ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ��ȉȠ�
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ�
ʌȡȠıȦʌȚțȩ�țĮȚ�ȠȚ�İʌȚıĲȐĲİȢ��ȝİ�İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ��ʌ�Ȥ��ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ��
ĲİȤȞȚțȐ��
ĮıĳĮȜĲȚțȐ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
�����ȃȠȝȚțȒȢ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�
�����ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıȣȝȕȠȪȜȦȞ�ȝİ�DG�KRF��ȝİĲȐțȜȘıȘ
�����īȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�țĮșȘțȩȞĲȦȞ�ĲȘȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌ�Ȥ��
ȤȡȒıȘ�
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
�����ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıȘȢ�ʌ�Ȥ��ȖİȡĮȞȠȓ��ȠȤȒȝĮĲĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�
�����ȂİĲȡȒıİȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�įİȚțĲȫȞ�țĮȚ�ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�
İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�țĮȚ�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ�ʌȡȠȢ�ĮȣĲȠȪȢ
�����ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ȤȡȩȞȠ
�����ȉȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩ�țȩıĲȠȢ
������ȉȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ��ıİ�ıȤȑıȘ�ȝİ�ĲȘ�ıȣȝȝİĲȠȤȒ�ĲȠȣ�ıĲȠȞ�țȪțȜȠ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȘȢ�
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ��țȩıĲȠȢ��
ȑįȡĮȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ�Ȓ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮȢ
��ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ��İʌȓ�ĲȦȞ�ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�ȕĮȡȪȞİȚ�
ĲȠȞ�ȀȪȡȚȠ�ĲȠȣ�
ǲȡȖȠȣ�
��ǼȐȞ�ʌȡȠțȪȥİȚ�ĮȞȐȖțȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ȑȞĮȞĲȚ�
ʌĮȡİȝĳİȡȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȣĲȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ��ĮʌȠįİțĲȐ�
ȩȝȦȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��Ȓ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�
ĮȣĲȑȢ�İȓȞĮȚ�
įȣȞĮĲȩȞ�ȞĮ�ĮȞĮȤșȠȪȞ�ıİ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȝİ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȦȞ�ȝİȖİșȫȞ�ĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȠ�ĮțȩȜȠȣșȠ�ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ�
����ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ�ıȦȜȒȞİȢ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ��ĮȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮȚ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�
Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
39&�ț�Ȝʌ�
īȚĮ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ�'1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�Įʌȩ�ĲȚȢ�
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ�ıĲĮ�
ȣʌȠȐȡșȡĮ�ĲȦȞ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȣȜȚțȩ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��
țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĮȞĲȠȤȒȢ�țĮȚ�ȝȑșȠįȠ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȠȣ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�
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ıȦȜȒȞĮ�ıİ�ȝȒțȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�ĲȘȢ�ĮȝȑıȦȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȝİ�
ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�
�����'1���'0�
��ȩʌȠȣ��'1���ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ıȦȜȒȞĮ
���'0���Ǿ�ĮȝȑıȦȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
ǹȞ�įİȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ȦȢ�'0�șĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ�Ș�ĮȝȑıȦȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ�
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�
įȚȐȝİĲȡȠȢ�
����ȂȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ�ʌȜȐțİȢ�ĲȪʌȠȣ�)/(;&(//�Ȓ�ĮȞĮȜȩȖȠȣ
īȚĮ�ʌȐȤȠȢ�'1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�
ʌȜȐțĮȢ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�����PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȘȢ�
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�
ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ʌȜȐțĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ��
�����'1�����
�����������ȩʌȠȣ�'1��ȉȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıİ�PP�
����ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲĮȚȞȓİȢ�ĲȪʌȠȣ�+<'52)2,/�39&
īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�Ǻ1�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�
ĲĮȚȞȓĮȢ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������PP���șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ȝȒțȠȣȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�
ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�
ȝȒțȠȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ��
�����Ǻ1�������
�����������ȩʌȠȣ�Ǻȃ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�PP
ȆĮȡİȝĳİȡȒȢ�ʌȡĮțĲȚțȒ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�țĮȚ�ıİ�ȐȜȜİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȐȡșȡȦȞ�ĲȠȣ�
ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ǵʌȠȣ�ıĲĮ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�ĮȞĮĳȠȡȐ�ıİ�ǼȉǼȆ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�ȑȤİȚ�Įȡșİȓ�ȝİ�ĮʌȩĳĮıȘ�
Ș�
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ�İĳĮȡȝȠȖȒ��Ș�ıȤİĲȚțȒ�ĮȞĮĳȠȡȐ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ĮȞĮĳȠȡȐ�ıİ�
ȆǼȉǼȆ�Ȓ�ȐȜȜȠ�
ʌȡȩĲȣʌȠ�ʌȠȣ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıİ�ıȤİĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ıĲȠȣȢ�ȖİȞȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

��īǼȃǿȀȅǿ�Ȁǹǿ�ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�ȉȇȅȆȅȊ�ǼȆǿȂǼȉȇǾȈǾȈ�ȉȍȃ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�ȉȅȊ�ȆǹȇȅȃȉȅȈ�ȉǿȂȅȁȅīǿȅȊ

����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�
������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�
ȝİȜİĲȫȞ�İȓĲİ�
ȕȐıİȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ�ȕȐıİȚ�ĮȣĲȫȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�
ʌȚȞȐțȦȞ��
ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�İțȐıĲȠĲİ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�
ĮȞȠȤȫȞ�
������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�
țȡȓıȘ�ĲȘȢ��
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ�ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�
Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��
ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ�įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ�İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�
İȡȖĮıȓĮȢ��
İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�
İȡȖĮıȓĮȢ��
ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�
ĲȡȩʌȠȢ�
ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�
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ĲȦȞ�İʌȓ�
ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��
������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�İȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�
ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ�Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�
İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�
İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�
șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ȈĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮĳȦȞȓĮȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ıȣȞȠʌĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ĲȚȝȫȞ��
ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ�ȠȚ�ȩȡȠȚ�
ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�
����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�
�������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�������������
��ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ������������
�ȍȢ��ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ��Ș�ȚȜȪȢ��Ș�ĲȪȡĳȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�
İįȐĳȘ�ʌȠȣ�
ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ�İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ��
�ȍȢ��ȖĮȓİȢ�țĮȚ�ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮȡȖȚȜȚțȐ��ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�Ȓ�
ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȓȖȝĮĲĮ�ĮȣĲȫȞ��ȠȚ�ȝȐȡȖİȢ��ĲĮ�ȝİĲȡȓȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ��FHPHQWHG��
ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��Ƞ�ȝĮȜĮțȩȢ��
țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�Ȓ�ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�ȕȡȐȤȠȢ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�
İțıțĮĳșȠȪȞ�
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ�ȝİ�ıȣȞȒșȘ�İțıțĮʌĲȚțȐ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İțıțĮĳİȓȢ�Ȓ�ʌȡȠȦșȘĲȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�
İȓȞĮȚ�
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȍȢ��ȕȡȐȤȠȢ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�ʌȑĲȡȦȝĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�İțıțĮĳșİȓ�İȐȞ�
įİȞ�
ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ�İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
�Ȝ�Ȥ��
ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�Ȓ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�ıĳȪȡİȢ���ȈĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĲȠȣ��ȕȡȐȤȠȣ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�
ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ�
ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
�ȍȢ��ıțȜȘȡȐ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ��țĮȚ��țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ��ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıțȜȘȡȠȓ�
ȕȡĮȤȫįİȚȢ�
ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ�Įʌȩ�ʌȣȡȚȖİȞȒ�ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȚ�ȚıȤȣȡȫȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ�țȡȠțȐȜİȢ�Ȓ�
ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��
șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�ĲȦȞ�����03D��Ǿ�İțıțĮĳȒ�ĲȦȞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�
įȣıȤİȡȒȢ�
�įİȞ�ĮȞĮȝȠȤȜİȪȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ULSSHU�ĲȦȞ�ʌȡȠȦșȘĲȫȞ�ȚıȤȪȠȢ�����Ǿȇ��Ș�įİ�ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�
ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

�������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ�
ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�
ȩȤȚ�
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ�ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�
ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�
ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�
ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ�
�ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�
ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�
ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�
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ȠʌȒ�ȖȚĮ�
țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ�
�ȝȑıĮ���ȝİ�
ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ�
�įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�
ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�
ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ���įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĮıĳȐȜȚıȘȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��
ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�
İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ�įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���
įȐʌİįȠ��
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�
ȤȦȡȓȢ�
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ��ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�
0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�
ȑȜİȖȤȠȣ��ȝİ�
ıȣıțİȣȒ�ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ
Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȚįȫȞ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİȚ�ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȚȢ�
įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌȠȪ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ��ʌİȡȓ�ǻȘȝȠıȓȦȞ�ǼȡȖȦȞ��įȚĮĲȐȟİȚȢ��
İțĲȩȢ�İȐȞ�
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��Ș�įİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ�
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Pð��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Ȓ�ıİ�
ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ�
�P��ȖȡĮȝȝȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ��ĮȞȐ�İȓįȠȢ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��
ǹʌȩ�ĲȚȢ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�țȐșİ�ȐȞȠȚȖȝĮ��ȠʌȒ�Ȓ�țİȞȩ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�
ȖȡĮȝȝȚțȐ�
ıĲȠȚȤİȓĮ�țȐșİ�ĮıȣȞȑȤİȚĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�Ȓ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�İȓįȠȢ�
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��
Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȩʌȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ��İȞȫ�Ș�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�
ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�
ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ĮȞȐ�NJ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�
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ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�
įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
ȅȚ�ʌȠıȩĲȘĲİȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ�ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȑȢ�
İʌȚȝİĲȡȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�țĮȚ�ȑȖȚȞĮȞ�ĮʌȠįİțĲȑȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
ʌĮȡȠȪıĮ�
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ıİ�ıȣȞİȞȞȩȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ�ǻ�ȞȠȣıĮ�ĲȘȞ�ȂİȜȑĲȘ�ȊʌȘȡİıȓĮ�
���ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲĮ�ȝȐȡȝĮȡĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ʌȜȘȡȠȪȞ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ�
ȆȡȠĲȪʌȦȞ�Ǽȁȅȉ�
(1��������1DWXUDO�VWRQH�IORRULQJ�DQG�VWDLU���ȆȡȠȧȩȞĲĮ�Įʌȩ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ���
ȆȜȐțİȢ�ȖȚĮ�įȐʌİįĮ�
țĮȚ�ıțȐȜİȢ���ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�țĮȚ�Ǽȁȅȉ�(1�������1DWXUDO�VWRQH�FODGGLQJ���ȆȡȠȧȩȞĲĮ�Įʌȩ�
ĳȣıȚțȠȪȢ�
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ȜȓșȠȣȢ���ȆȜȐțİȢ�ȖȚĮ�İʌİȞįȪıİȚȢ����ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ�țĮȚ�ȞĮ�ĳȑȡȠȣȞ�ıȒȝĮȞıȘ�&(��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲȘȞ�ȀȊǹ�
������������ĭǼȀ����Ǻ������������
ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ
���ȆİȞĲȑȜȘȢ���������ȁİȣțȩ
���ȀȠțțȚȞĮȡȐ��������ȉİĳȡȩȞ
���ȀȠȗȐȞȘȢ����������ȁİȣțȩ
���ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢ������ȁİȣțȩ�ıȣȞİĳȫįİȢ
���ȀĮʌĮȞįȡȚĲȓȠȣ�����ȀȚĲȡȚȞȦʌȩ
���ȂĮȡĮșȫȞĮ���������īțȡȓ
���ȃȐȟȠȣ������������ȁİȣțȩ
���ǹȜȚȕİȡȓȠȣ��������ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
���ȂĮȡĮșȫȞĮ���������ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
����ǺȑȡȠȚĮȢ����������ȁİȣțȩ
����ĬȐıȠȣ������������ȁİȣțȩ
����ȆȘȜȓȠȣ�����������ȁİȣțȩ
ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ
���ǼȡȑĲȡȚĮȢ���������ǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
���ǹȝĮȡȪȞșȠȣ��������ǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
���ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ�Ȃʌİȗ
���ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ�ȀȓĲȡȚȞȠ
���ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ�Ǽȡȣșȡȩ
���ȈĲȪȡȦȞ�����������ȆȡȐıȚȞȠ
���ȁȐȡȚıĮȢ����������ȆȡȐıȚȞȠ
���ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ��������Ȃʌİȗ
���ĭĮȡıȐȜȦȞ���������īțȡȚ
����ǶįȡĮȢ������������ȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
����ǻȚȠȞȪıȠȣ���������ȋȚȠȞȩȜİȣțȠ
ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ�
���ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ��������ȇȠįȩȤȡȠȣȞ
���ȋȓȠȣ�������������ȉİĳȡȩ
���ȋȓȠȣ�������������ȀȓĲȡȚȞȠ
���ȉȒȞȠȣ������������ȆȡȐıȚȞȠ
���ȇȩįȠȣ������������Ȃʌİȗ
���ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ�����ȂĮȪȡȠ
���ǺȣĲȓȞĮȢ����������ȂĮȪȡȠ
���ȂȐȞȘȢ������������Ǽȡȣșȡȩ
���ȃĮȣʌȜȓȠȣ���������Ǽȡȣșȡȩ
����ȃĮȣʌȜȓȠȣ���������ȀȓĲȡȚȞȠ
����ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ��������Ǽȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
����ȉȡȓʌȠȜȘȢ���������īțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
����ȈĮȜĮȝȓȞĮȢ��������īțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
����ǹȡȐȤȦȕĮȢ���������țĮĳȑ�����������
���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ�
�ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

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

īǼȃǿȀǼȈ�ǼȆǿȈǾȂǹȃȈǼǿȈ
ǹ���ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȠȣ�ĳȑȡȠȣȞ�ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�>@�
ʌĮȡĮʌȜİȪȡȦȢ�ĲȘȢ�
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ�ĲȚȝȒȢ�ıİ�ǼȊȇȍ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�țĮșĮȡȒȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
ĲȦȞ��țĮĲȐ�
ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȣȜȚțȫȞ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
��ȈĲȠȞ�țȦįȚțȩ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ĲȠ��Ȃ�
�Ǿ�ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ�ǹȡȤȒ�șĮ�ʌȡȠıșȑĲİȚ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĮȣĲȑȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�
ȑȡȖȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ıȣȞșȒțİȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

�īȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�ȦȢ�ȐȞȦ�įĮʌȐȞȘȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�
ĮțȩȜȠȣșİȢ�
ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ıİ�İȣȡȫ���P��NP
Ȉİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������������
Ȃİ�ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�
�ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�
ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP�����������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
ǼțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ��
��ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
��ȠįȠȓ�țĮțȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������
��İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�ȠįȠȓ��
���ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������������
���ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�����������

2Ț�ĲȚȝȑȢ�ĮȣĲȑȢ�ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȠȞ�ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ�ĲȘȢ�ĲȚȝȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĲİȡȓıțȠȣ�>@>�Ȃ@�
ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�
ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�țȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��P����
țĮĲȐ�ĲȠȞ�
ĲȡȩʌȠ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȑțĮıĲȠ�ȐȡșȡȠ��
Ȉİ�țĮȝȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�įİȞ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ�İʌȚʌȜȒıȝĮĲȠȢ�Ȓ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�
ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�
țĮȚ�Ƞ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞĮ�P��țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�
Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ��ȃǼȉ�
ȅǿȀ���
ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȕȐıİȦȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ʌȠȣ�İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�>@��țĮȚ�
ĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲȠȞ�İțȐıĲȠĲİ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ�țȦįȚțȩ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ��įİȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȘ��ȚįȚĮȓĲİȡȘ�
ĮȞĮșİȫȡȘıȘ�ĲȠȣ�
ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��
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Ǻ��ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȠȣ�ĳȑȡȠȣȞ�ĲȘȞ�ıȒȝĮȞıȘ�>@�
ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�Ș�ĲȚȝȒ�
ʌȠȣ�ĮȞĮȜȠȖİȓ�ıĲȘȞ�țĮșĮȡȒ�İȡȖĮıȓĮ��ĳĮĲȠȪȡĮ��țĮȚ�ĲĮ�ȕȠȘșȘĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ��ȅĲĮȞ�
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�ĲĮ�
ʌȠȚȠĲȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�ĲȦȞ�țȣȡȓȦȞ�İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ȑȞĮȞĲȚ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�
ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ�ǹȡșȡȠ��Ș�ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ�ǹȡȤȒ�șĮ�ʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�
�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȟȣȜİȓĮȢ��țĮȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮȚ�ȝĮȡȝȐȡȦȞ�įȚĮĳȩȡȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�țĮȚ�
ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ��
��ȈĲȠȞ�țȦįȚțȩ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ĲȠ��ĭ���
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ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǹ�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǹȆȅȄǾȁȍȈǾ�ǹȈĭǹȁȉȅȉǹȆǾȉȍȃ�Ȁǹǿ�ȈȉȇȍȈǼȍȃ�ȅǻȅȈȉȇȍȈǿǹȈ�
ȈȉǹĬǼȇȅȆȅǿǾȂǼȃȍȃ�ȂǼ�ȉȈǿȂǼȃȉȅ�
ǼȃȉȅȈ�ȉȅȊ�ȅȇǿȅȊ�ȉȍȃ�īǼȃǿȀȍȃ�ǼȀȈȀǹĭȍȃ�
ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�
Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ʌȡȠȦșȘĲȒ�ȖĮȚȫȞ��
ĳȠȡĲȦĲȒ�Ȓ�İțıțĮĳȑĮ��ȝİ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȢ�
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ�Ȓ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĮʌȩșİıȘ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�
ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�
țĮĲĮıțİȣȒ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��İȞȫ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�Ș�
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ�ĲȠȣȢ�
Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȫįİțĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

ȅǿȀ�ȀȆȉ����������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ȃİ�ȤȡȒıȘ�ıȣȞȒșȠȣȢ�
țȡȠȣıĲȚțȠȪ�
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�ıĳȪȡĮȢ�ıİ�
ıȣȞįȣĮıȝȩ�Ȓ�ȝȘ�
ȝİ�ʌȚıĲȠȜȑĲĮ�ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ�ĮȑȡĮ�țĮȚ�ıȣȞĮĳȒ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�įȚĮĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ�įȠȝȒȝĮĲȠȢ�ȐșȚțĲȠȣ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�
İȡȖĮȜİȓȦȞ��ĲȦȞ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ��Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��Ƞ�ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�İȣȝİȖȑșȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ĲȠȣȢ�
ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ���ȅȆȁǿȈȂȅǿ
ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ���Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǼȀȈȀǹĭǾ�ĬǼȂǼȁǿȍȃ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�Ǽȇīȍȃ�	�ȉǹĭȇȍȃ�ȆȁǹȉȅȊȈ�ȑȦȢ������P�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ǼțıțĮĳȒ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����P��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȣȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�șİȝİȜȓȦıȘ�
ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ��ȕȐșȡȦȞ��ĳȡİĮĲȓȦȞ�țȜʌ���țĮȚ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĮȖȦȖȫȞ�țĮȚ�
ȠȤİĲȫȞ��ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��ȅ�Ȁ�ȍ���țȜʌ����ıİ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȑįĮĳȠȢ�
�ȖĮȚȠȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�Ȓ�ȕȡĮȤȫįİȢ��ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȖȡĮȞȚĲȚțȫȞ�țĮȚ�
țȡȠțĮȜȠʌĮȖȫȞ�
ʌİĲȡȦȝȐĲȦȞ���ȝİ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ��
ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���ȅȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȜȒıİȚȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�țĮȚ�
ȣʌȩȖİȚȦȞ�ȞİȡȫȞ��İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ș�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�
ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ
���ȅȚ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ʌĮȡİȚȫȞ��ȝİ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ȟȣȜȠȗİȪȟİȚȢ�Ȓ�
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ȝİ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ʌİĲȐıȝĮĲĮ�țȜʌ���İțĲȩȢ�ȐȞ�ȡȘĲȐ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�
ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ș�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ
���Ǿ�țȠʌȒ��İțȡȓȗȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�įȑȞįȡȦȞ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�ıĲȘȞ�
șȑıȘ�ĲȠȣ�
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
���Ǿ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�
įȣȞĮĲȒ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ʌȜİȣȡȚțȫȞ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��ʌ�Ȥ��
șİȝȑȜȚĮ�
ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ�ĮȖȦȖȫȞ�țȜʌ�
���Ǿ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȪ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
���Ǿ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�Ȓ�
ĮʌȠțȠȝȚįȒ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
���Ǿ�įȚĮȜȠȖȒ��Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
İțıțĮĳȫȞ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ
���Ǿ�ĮʌȩșİıȘ�ʌĮȡȐ�ĲȠ�ıțȐȝȝĮ��İțĲȩȢ�ĲȠȣ�ıȫȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ��ĲȦȞ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ�
ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȒȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�ĲȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�
ȝİĲȐ�
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĲİȤȞȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��ȠȤİĲȠȪ�Ȓ�ĮȖȦȖȠȪ
���Ǿ�İʌĮȞȩȡșȦıȘ�ĲȣȤȩȞ�ȗȘȝȚȫȞ�ıİ�ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Ȓ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ�ȜȩȖȦ�
țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
���Ǿ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ��ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�țĮȚ�ĮȩʌȜȦȞ�
ĲıȚȝİȞĲȠıĲȡȫıİȦȞ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
���ȅȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȖİĳȣȡȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚȑȜİȣıȘ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�
țĮȚ�ĲȘȞ�İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡȩįȚȦȞ�ȚįȚȠțĲȘıȚȫȞ��ȜĮȝĮȡȓȞİȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�Ȓ�
ȐȜȜİȢ�
įȚĮĲȐȟİȚȢ�ȖİĳȪȡȦıȘȢ�
���Ǿ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�
İțıțĮĳȫȞ�
Ǿ�țȠʌȒ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩĳĲȘ�țĮȚ�Ș�țĮșĮȓȡİıȘ�ĲȣȤȩȞ�
ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ıĲȘȞ�ȗȫȞȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�İțıțĮĳȫȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ıİ�
ȠȡȪȖȝĮĲĮ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑȦȢ�����P���Ȓ�ıİ�İʌȚȝȒțȘ�ȠȡȪȖȝĮĲĮ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ������P�
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țȐĲȠȥȘȢ��ȅȚ�ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�
ĲȐĳȡȦȞ�
țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȠȣȢ�ıĲȚȢ�ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
īȚĮ�ĲȘȞ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ȦȢ�ĮĳİĲȘȡȓĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȕȐșȠȣȢ�
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıĲȐșȝȘ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȩĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��țĮȚ�ȠȚ�șİȦȡȘĲȚțȑȢ�
ȖȡĮȝȝȑȢ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ʌȜȐĲȠȢ�ʌȣșȝȑȞĮ��țȜȓıİȚȢ�ʌĮȡİȚȫȞ��ȕĮșȝȓįİȢ�
țĮș
�ȪȥȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ��������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȡİȓșȡȦȞ��ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�
ȖİĳȣȡȫȞ�
țȜʌ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&������
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�țȡĮıʌȑįȦȞ��ȡİȓșȡȦȞ��İʌİȞįİįȣȝȑȞȦȞ�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�țĮȚ�ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�
ĲȐĳȡȦȞ��
țȠȚĲȠıĲȡȫıİȦȞ��İʌİȞįȪıİȦȞ�țȠȓĲȘȢ�ȡİȝȐĲȦȞ��ĲȠȓȤȦȞ�ʌȠȣ�įİȞ�ĮȞȒțȠȣȞ�ıĲȘȞ�
țĮĲȘȖȠȡȓĮ�
�ȜİʌĲȠĲȠȓȤȦȞ���ıĲȡȫıİȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�ȖİĳȣȡȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
&������
ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�
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�ıțȜȒȡȣȞıȘ�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�
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ȝİșȩįȠȣȢ�ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘȢ��ʌȡȠȫșȘıȘȢ�țĮȚ�ʌȡȠȦșȠȪȝİȞȦȞ�ĮȣĲȠĳİȡȠȝȑȞȦȞ�
įȠțȫȞ��
���Ș�įĮʌȐȞȘ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ��İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�
���ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�ĳȠȡȑĮ�
ȖİĳȣȡȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ������Ȥ�������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�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȝȓĮ�Ȓ�
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ�ĳȐıİȚȢ��ĲȝȘȝĮĲȚțȒ�İțĲȑȜİıȘ��Ȓ�ĲȣȤȩȞ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�țĮȚ�
įȣıȤȑȡİȚİȢ��İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��
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��įȠțȚȝȒ�ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ�ĲȘȢ�ĮțĮȝȥȓĮȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȕȜȒĲȡȦȞ��ȝİĲȐ�Įʌȩ�ʌĮȡȑȜİȣıȘ���K�İȐȞ�
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țȡȠȪıİȚȢ�
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ĮȡȤȚțȒ�ĲȠȣȢ�șȑıȘ��
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ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

įȚĮțȓȞȘıȘ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ǻİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ıȚįȒȡȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�%���&�Įʌȩ�ĲȠȞ�
ȠʌȠȓȠ�
șĮ�įȚĮȝȠȡĳȦșȠȪȞ�ĲĮ�ȕȜȒĲȡĮ��ȉȠ�ȕȐȡȠȢ�ĮȣĲȠȪ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȘșİȓ�ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȠȞ�ȜȠȚʌȩ�
İȟȠʌȜȚıȝȩ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��șĮ�ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ�ıĲȠȣȢ�ʌȓȞĮțİȢ�ȠʌȜȚıȝȫȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȕȜȒĲȡȠȣ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�țĮȚ�ĮʌȠįİțĲȠȪ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�
�Ĳİȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

Ȋǻȇ�ȀȆȉ����������ǹǹȡșȡȠ�
�ȀȠʌȒ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ��ȀȠʌȒ�ĮȡȝȫȞ�
ıȣıĲȠȜȠįȚĮıĲȠȜȒȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�ȥİȣįĮȡȝȫȞ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȜȘȡȣȞșȑȞĲȠȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ıİ�
țȐȞĮȕȠ�țĮȚ�ȝİ�ʌȜȐĲȠȢ�țĮȚ�ȕȐșȠȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�
įȚıțȠĳȩȡȠȣ�ĮȡȝȠțȩʌĲȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȡȝȠțȠʌȑȢ�ıİ�ʌȜȐțİȢ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�
įȓıțȦȞ�țȠʌȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��įȚĮȞȠȚȖȠȝȑȞȠȣ�ĮȡȝȠȪ�Ȓ�ȥİȣįĮȡȝȠȪ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�
ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�

Ȋǻȇ�ȀȆȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȀȠʌȒ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ��ȀȠʌȒ�ȥİȣįĮȡȝȫȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�țĮȚ�ȥİȣįĮȡȝȫȞ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȜȘȡȣȞșȑȞĲȠȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ıİ�
țȐȞĮȕȠ�țĮȚ�ȝİ�ʌȜȐĲȠȢ�țĮȚ�ȕȐșȠȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�
įȚıțȠĳȩȡȠȣ�ĮȡȝȠțȩʌĲȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹȡȝȠțȠʌȑȢ�ıİ�ʌȜȐțİȢ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�țĮȚ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�
įȓıțȦȞ�țȠʌȒȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��įȚĮȞȠȚȖȠȝȑȞȠȣ�ĮȡȝȠȪ�Ȓ�ȥİȣįĮȡȝȠȪ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�
ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȜȘȡȫıİȦȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȁǿȂ�ȀȆȉ��������ǹȡșȡȠ�
��ǶĳĮȜİȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�ȝİ�ıĮțțȠȜȓșȠȣȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȁǿȂ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȣĳȐȜȦȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȜȚȝİȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ȝİ�ıĮțțȠȜȓșȠȣȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıİ�
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȢ�șĮȜȐııȘȢ��ȑȡȖȦȞ�ȣʌȠșİȝİȜȓȦıȘȢ�țȡȘʌȚįȠĲȠȓȤȦȞ��ʌȡȠȕȜȘĲȫȞ��
țĮȚ�
ȞȘıȓįȦȞ��İʌȚıțİȣȒȢ��İȞȓıȤȣıȘȢ�țĮȚ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���ıȪȝĳȦȞĮ�
ȝİ�
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȞȞȐȕȚȞȦȞ�ıȐțțȦȞ��ȖȚȠȪĲĮȢ��
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ȑȦȢ����OW��țĮȚ�İĲȠȓȝȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��Ȓ�ȣȜȚțȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�
İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�
���Ș�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İȐȞ�įİȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�ȑĲȠȚȝȠ�
���Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ıȐțțȦȞ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��
țĮȚ�
Ș�ʌȡȩıįİıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠ�ıȪȡȝĮ��ȫıĲİ�ȞĮ�įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ�țȜİȚıĲȠȓ�țĮĲȐ�ĲȠȣȢ�
ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣȢ��
���Ș�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�ĲȦȞ�ȖİȝȚıȝȑȞȦȞ�ıȐțțȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȝİ�ȤİȡıĮȓĮ�Ȓ�
ʌȜȦĲȐ�
ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ�ȝȑıĮ��ĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ���ȝİ�
İʌȚȝİȜȘȝȑȞȘ�ıĲȠȚȕĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ĳșȠȡȫȞ�țĮĲȐ�ĲȠȣȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣȢ
���Ș�ʌȩȞĲȚıȘ�țĮȚ�ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ�ıȐțțȦȞ�ıĲȘ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�įȚȐĲĮȟȘ�țĮȚ�ıĲȐșȝȘ�ȝİ�
ĲȘȞ�ȕȠȒșİȚĮ�țĮĲĮįȣĲȚțȠȪ�ıȣȞİȡȖİȓȠȣ�
ǼʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�Ƞ�ĮȡȚșȝȩȢ�ĲȦȞ�ʌȜȘȡȦșȑȞĲȦȞ�ıȐțțȦȞ��ȖȓȞİĲĮȚ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘʌĲȚțȒ�ȗȪȖȚıȘ�
ȖİȝȐĲȦȞ�ıȐțțȦȞ�țĮȚ�ĮȞȐȖİĲĮȚ�ĲȠ�ʌȡȠțȪʌĲȠȞ�ȕȐȡȠȢ�ıİ�ȩȖțȠ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȕȐıȘ�
ĲȘȞ�
ʌĮȡĮįȠȤȒ������P��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ� ������NJ�ȖİȝȐĲȦȞ�ıȐțțȦȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȣĳȐȜȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ȝİ�ıĮțțȠȜȓșȠȣȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ıĮȡȐȞĲĮ ¼�������
�
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ȁǿȂ�ȀȆȉ�����������ǹȡșȡȠ�
��ǹȞȦįȠȝȑȢ�ȜȚȝİȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��ȑȖȤȣĲȠ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
ıțȣȡȩįİȝĮ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȁǿȂ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮȞȦįȠȝȫȞ�ȜȚȝİȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�RʌȜȚıȝȑȞȠ�
ıțȣȡȩįİȝĮ�
�țȡȘʌȚįȠĲȠȓȤȦȞ��ʌȡȠȕȜȘĲȫȞ��ȝȫȜȦȞ��țȣȝĮĲȠșȡĮȣıĲȫȞ��ȞȘıȓįȦȞ�țȜʌ���ıİ�
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�
ȪȥȠȢ�ȐȞȦ�ĲȘȢ�șȐȜĮııĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
�ǹȞȦįȠȝȑȢ�
ȁȚȝİȞȚțȫȞ�ǲȡȖȦȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�İĲȠȓȝȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȘȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�
Ȓ�
Ș�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ
���ĲĮ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ʌȡȩıșİĲĮ�ʌȡȩıȝȚțĲĮ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
���ȠȚ�ʌȠȚȠĲȚțȠȓ�ȑȜİȖȤȠȚ�ĲȠȣ�İĲȠȓȝȠȣ�Ȓ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
���Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��ȤȡȒıȘ��ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�țĮȚ�ȠȚ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�
ĲȦȞ�
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıȚįȘȡȠĲȪʌȦȞ��ıȣȞįȑıȝȦȞ�țĮȚ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ
���Ș�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠȣȢ�ĲȪʌȠȣȢ�ıİ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�
ȩȤȚ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�ĲȦȞ������P��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ıȣȝʌȪțȞȦıȒ�ĲȠȣ�ĮȞȐ�ıĲȡȫıȘ�ȝİ�įȠȞȘĲȑȢ
���Ș�İʌȓʌĮıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ��ȐȞȦ��ıĲȡȫıİȦȢ�ĲȘȢ�ĮȞȦįȠȝȒȢ�ȝİ�ȝȓȖȝĮ�ıțȜȘȡȫȞ�
ĮįȡĮȞȫȞ�
țĮȚ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�
ȝȐȗĮ�
ĲȠȣ�ȞȦʌȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�
ȝȘȤĮȞȚțȐ�
ȝȑıĮ�Ȓ��țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�
���Ș�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
���Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�İȖțĮȡıȓȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�Ș�ʌȜȒȡȦıȘ�țĮȚ�ıĳȡȐȖȚıȘ�ĮȣĲȫȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ
���Ƞ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ıȦȜȒȞȦȞ�įȚȑȜİȣıȘȢ�ʌĮȡȠȤȫȞ��Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�
ĳȡİĮĲȓȦȞ��
țĮȞĮȜȚȫȞ��șȑıİȦȞ�ʌĮțĲȫıİȦȢ�įİıĲȡȫȞ��ʌȡȠıțȡȠȣıĲȒȡȦȞ��țȡȓțȦȞ�ʌȡȠıįȑıİȦȢ��
țȜȚȝȐțȦȞ�
ĮȞĮȡȡȚȤȒıİȦȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĮȞȦįȠȝȒȢ�ȜȚȝİȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�
ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ
ȅ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȩȢ��ĲĮ�ȕȜȒĲȡĮ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ��GRZHOV���ȠȚ�ıȦȜȘȞȫıİȚȢ�
įȚȑȜİȣıȘȢ�įȚțĲȪȦȞ�țĮȚ�ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĮȖțȪȡȦıȘȢ�ĲȠȣ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ĮȞȦįȠȝȒȢ�
İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�
ȚįȚĮȓĲİȡĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼������
�
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ȅǻȃ�ȀȆȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�ĲȪʌȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȈĲȡȫıİȚȢ�
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�
Įʌȩ�ĮıȪȞįİĲĮ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ���ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİȖȓıĲȠȣ�
ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�
ʌȐȤȠȣȢ�țȐșİ�ıĲȡȫıȘȢ������P��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�ĲȘȢ�
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
���Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�ȤȦȡȠıĲȐșȝȘıȘ�țĮĲȐ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ʌȡȚȞ�țĮȚ�ȝİĲȐ�
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ȅǿȀ�ȈȋǼȉ�ȀȆȉ�������ǹ����ǹȡșȡȠ��
��ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���
FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�İȖȤȡȫȝȠȣ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ��ȝİĲȐ�ĲȘȢ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȘȢ�ȣʌȠȕȐıİȦȢ�
Įʌȩ�
ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ȝİ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ��ȝİ�ıȝȪȡȚįĮ�
Ȓ�
ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�ȕȐıȘȢ�Įʌȩ�ĮʌȠıĮșȡȫıİȚȢ�Ȓ�ȟȑȞĮ�
ȣȜȚțȐ�ȝİ�
țȐșİ�ʌȡȩıĳȠȡȠ�ĲȡȩʌȠ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȣįȡȠȕȠȜȒ�ȝȑıȘȢ�ʌȓİıȘȢ�
���ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȠıșȒțȘ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�
ȣʌİȡȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȒ��İʌȓ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ȝİ�įȠȝȚțȩ�
ʌȜȐȖȝĮ�
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ǻ���F�țĮȚ�ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ��İȜĮȤȓıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ıĲĮ�ıȘȝİȓĮ�
ĮʌȠȡȡȠȒȢ�țĮȚ���ȑȦȢ���FP�ıĲȚȢ�țȠȡȣĳȑȢ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȦȞ�ıȘȝİȓȦȞ�
ĮʌȠȡȡȠȒȢ�țĮȚ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮțȠʌȒȢ�İʌȠȟİȚįȚțȠȪ�ȣȜȚțȠȪ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȞȑȠȣ�
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ȝİ�ĲȠ�ʌĮȜĮȚȩ�
ȉȠ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�ĲȪʌȠȣ�ȉ�����įȚĮȝȒțȘ�țĮȚ�İȖțȐȡıȚĮ�ıȪȡȝĮĲĮ�ĭ��ȝİ�
įȚĮıĲȐıİȚȢ����PP;���PP�țĮȚ�șĮ�ĮȖțȣȡȦșİȓ�ıĲȘȞ�ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�ʌȜȐțĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȤȡȒıȘ�
ȕȜȒĲȡȦȞ�
Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȕȜȒĲȡȦȞ�įİȞ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�
ȚįȚĮĲȑȡȦȢ�ȝİ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
���ǼȟȠȝȐȜȣȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȒȤȘ��įȠȞȘĲȚțȩ�Ȓ�țȠȚȞȩ��
���ȈȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȜİȓĮȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�
ıĲȡȠĳİȓȠȣ�
�İȜȚțȩʌĲİȡȠ���ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȝİ�ĲȘȞ�İʌȓʌĮıȘ�ȝİ�ȝȓȖȝĮ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�����
ʌİȡȓʌȠȣ�Įʌȩ�ȤĮȜĮȗȚĮțȒ�ȐȝȝȠ�țĮȚ�����Įʌȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ��ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȑȢ�țĮȚ�ȤȡȦıĲȚțȑȢ�
ȠȣıȓİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
���ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�İȜȑȖȤȠȣ�ȝİ�țȠʌȒ�İț�ĲȦȞ�ȣıĲȑȡȦȞ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ��ʌȜȐĲȠȣȢ���
PP��
țĮȚ�ıİ�ȕȐșȠȢ����PP�ʌİȡȓʌȠȣ��ıİ�țȐȞȞĮȕȠ���ȑȦȢ���P�țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ĮȣĲȫȞ�ȝİ�
İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�
ȣȜȚțȩ�
���ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ���ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮıȣȞȑȤİȚĮȢ�ĲȘȢ�
ȣʌȩȕĮıȘȢ�
���ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ĲȘȢ�ĲİȜȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İʌȓ�İʌĲȐ�ȘȝȑȡİȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ��ȝİ�țȐȜȣȥȘ�ĮȣĲȒȢ�
ȝİ�ȞȐȨȜȠȞ�
ȆȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�İȡȖĮıȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ��ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȦȢ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣ�įĮʌȑįȠȣ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
�
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ǹȈĭǹȁȉǿȀǹ
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȉȅȂǾ�ȅǻȅȈȉȇȍȂǹȉȅȈ�ȂǼ�ǹȈĭǹȁȉȅȀȅȆȉǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ�����ǹ�
ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĮıĳĮȜĲȠıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȐȠʌȜȠ��
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�
ʌȐȤȠȣȢ��ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ��ȫıĲİ�ȞĮ�ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ�ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ȑȟȦ�Įʌȩ�ĲĮ�
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�ȩȡȚĮ�ĲȘȢ�țȠʌȒȢ�țĮȚ�ȞĮ�ʌȡȠĳȣȜȐııİĲĮȚ�ĲȠ�ʌĮȡĮȝȑȞȠȞ�ȠįȩıĲȡȦȝĮ�
Įʌȩ�
ĳșȠȡȑȢ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
Ǿ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠțȠʌĲȠȝȑȞȠȣ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
țĮșĮȓȡİıȘȢ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȦȢ��ǼțıțĮĳȒ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ĲȠȝȒȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ�����ǹ���������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ ¼�����
�

ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǹȈĭǹȁȉǿȀǾ�ȆȇȅǼȆǹȁǼǿȌǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȆȡȠİʌȐȜİȚȥȘ�ĮȞĮıĳȐȜĲȦĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�ȝİ�
ȩȟȚȞȠ�
ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıİ�
ȣʌĮȓșȡȚĮ�țĮȚ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�
ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ĲȠȣ�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�
ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
���Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��
İȞĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ���
���Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȐȡȦșȡȠ�țĮȚ�
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�
���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȠȣ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�
ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��)HGHUDO��
���Ș�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�ʌȡȚȞ�Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��
���Ș�İȞįİȤȩȝİȞȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮįȡĮȞȠȪȢ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�Ȓ�
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮȣĲȠȪ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�
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ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǹȈĭǹȁȉǿȀǾ�ȈȊīȀȅȁȁǾȉǿȀǾ�ǼȆǹȁǼǿȌǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȈȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ�İʌȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�Ȓ�İʌȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıĲȑȥȘȢ���ȝİ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�įȚȐȜȣȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ȂǼ���Ȓ�
țĮșĮȡȒ�ȐıĳĮȜĲȠ�Ȓ�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ�ĲĮȤİȓĮȢ�įȚȐıʌĮıȘȢ��ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�
ȑțĲĮıȘ�
țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ĲȠȣ�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�țĮȚ�ĲȠȣ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ�
ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
���Ș�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��
İȞĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ����Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ�ȝİ�
ȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȐȡȦșȡȠ�țĮȚ�ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�
���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�įȚȐȤȣıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȠȣ�ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�
ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��)HGHUDO��țĮȚ�Ș�İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ�ĲȠȣ�įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ�
ʌȡȚȞ�
Įʌȩ�ĲȘ�įȚȐȤȣıȘ��ȩĲĮȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ�İʌȐȜİȚȥȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����
�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȆȇȅȈĭȅȇǹȈ

ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�
�ǹȈĭǹȁȉǿȀǼȈ�ȈȉȇȍȈǼǿȈ�ȂǼȉǹǺȁǾȉȅȊ�ȆǹȋȅȊȈ�ǼȆǿȂǼȉȇȅȊȂǼȃǼȈ�Ȁǹȉǹ�ǺǹȇȅȈ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ĮȜȜĮȖȒȢ�İʌȚțȜȓıİȦȞ��
țĮșȫȢ�
țĮȚ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲĮʌȘĲȚįȓȦȞ�țĮȚ�İʌȠȣȜȫıİȚȢ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�ȣʌȩȖİȚĮ�țĮȚ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�ȑȡȖĮ��
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ĲȘ�ȝȠȡĳȒ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ�
ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�İȞ�șİȡȝȫ�ıİ�ȝȩȞȚȝȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȐ�ĮįȡĮȞȒ�ȣȜȚțȐ�
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��
ĲȪʌȠȣ�ǹȈ������Ȓ�ǹȈ�����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�
�������������ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȜİȚıĲȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�ĲȘȢ�
ĮıĳȐȜĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
���Ș�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ
���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�șİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ
���Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
���Ș�țȣȜȓȞįȡȦıȘ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��ĮȡȤȚțȒ��İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ���ȫıĲİ�
ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
���Ș�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�țĮȚ�İʌȚȝİȜȒȢ�ȚıȠʌȑįȦıȘ�ĲȦȞ�įȚĮȝȒțȦȞ�țĮȚ�İȖțĮȡıȓȦȞ�
İȞȫıİȦȞ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�
���ȠȚ�ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ�ıİ�ȞȑĮ�Ȓ�ʌĮȜĮȚȐ�ĮıĳĮȜĲȚțȐ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ��ȩʌȦȢ�ʌ�Ȥ��įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�
ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�İȖțȠʌȫȞ�țȠȞĲȐ�ıİ�ȡİȓșȡĮ�țĮȚ�ĳȡİȐĲȚĮ��ıțȠȪʌȚıȝĮ��ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țȜʌ���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮȟȓĮ�ĲȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��Ǿ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�
ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜȜİȚȥȘ�Ȓ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȕȐıȘ�ȗȣȖȠȜȩȖȚĮ�ʌȡȠıțȠȝȚȗȠȝȑȞȠȣ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ�įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉȩȞȠȚ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ�����Ǻ���������

Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�İʌĲȐ�ȜİʌĲȐ ¼������
�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ����ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ����ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋ�ȀȅȈ

��ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ�������������ǼȁǼīȋĬǾȀǼ��������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȆȊȁȅȈ���������������ȆȊȁȅȈ�������������������ȆȊȁȅȈ���������������
���������������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉ�Ȋ�Ȋ�����Ǿ�Ȇȇ�ȃǾ�ǻ�ȃȈǾȈ
�����������������������������������������������Ȇ�ǻ��	�Ȇ�ǽ�

īǼȍȇīǿȅȈ�ȉǽǿǺǿȈȀȅȈ���ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȈ�ǺǼīȅȈ�����Ȃǹȇǿǹ�ȈȉǹȊȇȅȆȅȊȁȅȊ
ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ����ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ����ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋ�ȀȅȈ
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2.9                                                                                               ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α 
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3.4                                                                                                 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α 
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ΓΕΝΙΚΗ -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 
εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας 
Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος». 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή 
"Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Διεύθυνση Δόμησης, 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πύλου  
Νέστορος, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση 
των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή 
των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής 
υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων έργων, που 
αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά 
Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για 
λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της Προϊσταμένης 
Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και ισχύουν 
με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 

1) Το συμφωνητικό. 

2) Η Διακήρυξη του έργου 

3) Η ΟικονομικήΠροσφορά 

4) ΤοΤιμολόγιο Δημοπράτησης 

5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6)  Τεχνική Περιγραφή. 

7) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

8) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

9) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

2) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  

3) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα άρθρα). 

4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 
Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  

5) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

6) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

7) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών 

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή συμφωνητικού 
που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

2) Η σύνταξη, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και εγγράφων που 
προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης. 

3) Η συντήρηση του έργου, όπως προβλέπεται στη σύμβαση. 

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή 
κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές από 
συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακούς από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης 
περαίωσης του έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται 
σε ποσοστό  5 % επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές ρυθμίσεις 
του άρθρου 140 του ν.4012/16. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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 δικαιούχο. 
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Άρθρο 6. Απαλλοτριώσεις 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του από τον ΚτΕ 

Άρθρο 7. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

Δεν προβλέπεται 

Άρθρο 8. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον πληρεξούσιο εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, αποδεκτό από την 
υπηρεσία,  στον τόπο του έργου με μόνιμη διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του 
Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16.Η Αναθέτουσα Αρχή / 
Αναθέτων Φορέας δικαιούται με απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει 
σχετικά. Σε αρνητική απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. 
Μέχρι τότε επί τόπου του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος. 

Άρθρο 9. Επίβλεψη των έργων 

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης  και Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Πύλου Νέστορος.   Ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
άρθρου 136, του 138, του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει 
τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός δέκα (10) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα 
μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και 
χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές 
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

Άρθρο 10. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. 

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει σύμφωνα 
με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 11. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και 
αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των 
καιρικών συνθηκών, το ενδεχόμενο πλημμύρων των χειμάρρων και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην 
περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα μέσα 
που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. 
Ειδικά μελέτησε και έλαβε υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων 
και την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας (αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κ.λ.π.). 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 
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ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων και για τον λόγο 
αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 να 
μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι 
δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 
εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά 
ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.  

Για τον έλεγχο υφιστάμενων αγωγών δικτύων κλπ, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτομερή ειδική έκθεση και 
κατασκευαστικά σχέδια, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της. Η ειδική έκθεση αυτή 
και τα σχέδια θα συνοδεύουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών. Στις εργασίες αυτές  περιλαμβάνονται όλες 
αυτές που είναι απαραίτητες  για την εκτροπή ή διευθέτηση και γενικά τον έλεγχο των υφιστάμενων αγωγών 
δικτύων ή χειμάρρων κλπ χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία τους. Οι εργασίες για τον έλεγχο των υφιστάμενων 
αγωγών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) όπως πιο πάνω προδιαγράφεται θα αρχίσουν πριν από την 
έναρξη των εργασιών των έργων που θα κατασκευαστούν και θα τελειώσουν μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών και την τελική αποκατάσταση των σκαμμάτων.  

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου την 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση των 
εγκεκριμένων σχεδίων και τευχών και δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να 
τα τροποποιήσει.  Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι μεταβολή σχεδίου της εγκεκριμένης 
μελέτης θα απέβαινε από τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του έργου, να το γνωρίσει στον 
Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή. 

Άρθρο 12. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου 

Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύμφωνα διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του 
Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με το 
άρθρο 9(έναρξη εργασιών) της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο εκτελέσεως του έργου, γραφείο στελεχωμένο με 
ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό  ήτοι αποδεκτό από την υπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό  

διπλωματούχο Πολιτικό ή Αγρονόμο – Τοπογράφο μηχανικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχο 

ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, που χρειάζεται για τη διεύθυνση 
και παρακολούθηση του έργου, το οποίο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί θα είναι στη διάθεση της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. Οι επιστάτες και 
εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιμετρήσεις κλπ. 
Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για τον οποίο 
χρησιμοποιούνται. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

Άρθρο 13. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών 
στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος δεν 
έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά μόνο στις έγγραφες 
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διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται με σχετικά έγγραφα της 
Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 
έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή 
αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση 
κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν 
η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις 
εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Άρθρο 14. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων. 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση του έργου.  

Τα αδρανή υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότης δεν 
αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς 
χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του 
έργου να συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από λατομεία, 
ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή των 
υλικών αυτών. 

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών 
προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη αναγνωριζόμενης 
ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων τυχόν μεταφορών ή 
δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης 
αυτών κ.λ.π. 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο σε 
κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να 
χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Άρθρο 15. Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
εκτέλεση του έργου.. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISOτα οποία 
κατατίθενται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που 
χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί 
η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον 
Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα 
θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι αυτό θα συσκευάζονται 
κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα 
αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου, 
καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει 
τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. 
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Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη 
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται 
στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 16. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και 
δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
αυτών.  

Άρθρο 17. Μηχανικός εξοπλισμός 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα 
απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.  

Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και η 
συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με 
λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
22Δτης διακήρυξης του έργου. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που 
εισκομίστηκαν 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. 

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)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 
Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το 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)).   

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:  

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

 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.  

 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).  

 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 ).  
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Άρθρο 18. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές 
Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές 
ρήτρες 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες .  

Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016 
στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και υπό τύπο 
διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήματα, η αξία τους 
(οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς και τα μηχανικά 
μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να επιστραφεί στον 
εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή του.  
Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς 
αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 
άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά μέσα 
κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά συνεργεία, 
χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την 
εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το πρόγραμμα 
εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες τις 
εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την 
επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  
απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 
146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να αναγράφονται σε αυτό, 
με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του 
εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή 
δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ)αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις 
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ)οι  εργαστηριακές δοκιμές, 
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ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 
ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο 
όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόμενο) φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) 
ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης (εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης).  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο την 
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  

 

Άρθρο 19. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για 
όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. Ο 
Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων 
υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων 
χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την 
ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, μέσα και 
προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και πινάκων, 
σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και για την 
ευκολότερη παρακολούθησή τους. 

 Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη αποκλίσεων ή 
παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που του παραδόθηκαν από 
τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα σχέδια εφαρμογής που θα 
υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις περιγράφει και θα τις  δικαιολογεί 
λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, 
συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με 
έγγραφο από την Επιχείρηση. 

Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της σχετικής 
δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 20. Χάραξη - Στοιχεία  υψομετρικά και Οριζοντιογραφικά. 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιμος ώστε, σε εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μελέτης, να κάνει τμηματικά και σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών και το αναλυτικό πρόγραμμα 
εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κλπ των αξόνων κάθε είδους αγωγών που για την 
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τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν από 
διπλωματούχο μηχανικό που θα προσληφθεί με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρηση αν η χάραξη, για διάφορους λόγους, δεν ακολουθήσει 
την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει 
τροποποίηση της χαράξεως κατά τμήματα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνές σταθερές 
υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει. Ο προσδιορισμός των 
απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση από υπάρχουσες 
υψομετρικές αφετηρίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ 
των τοπογραφικών διαγραμμάτων της μελέτης και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει 
να προσαρμόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση με την επίβλεψη και παίρνοντας 
υπόψη τους κύριους αντικειμενικούς σκοπούς της μελέτης.   

Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες  και θα αναφέρει αριθμητικά τις απαραίτητες 
διαστάσεις και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμένος επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων (υδρεύσεως, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.  Η αναγνώριση των στοιχείων, 
όπου υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται μέσω των στομίων τους. Ο Ανάδοχος θα αποκαλύψει τα 
σκεπασμένα καλύμματα φρεατίων στις θέσεις όπου θα πληροφορηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι 
υπάρχουν αγωγοί.   

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από τα φρεάτια που 
υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα σχέδια εκτελέσεως, επειδή η αμοιβή 
αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου.  Στις θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, η 
αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα γίνεται με ερευνητικές τομές. Οι ερευνητικές τομές θα γίνονται μόνον 
κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου για κάθε μία απ' αυτές  και  θα εκτελούνται μετά από έγγραφη εντολή της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου προσφοράς. Χωρίς 
εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τομές δεν θα αποζημιώνονται.   

Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση 
πίνακα των τομών των αγωγών.  Μετά την εκτέλεση των διερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των τομών σε κατάλληλη κλίμακα, όπου θα παρουσιάζεται η θέση των τεχνικών 
στοιχείων-αγωγών κοινής ωφέλειας Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των τομών. Ο αριθμός και η 
σωστή επιλογή των θέσεων των πιο πάνω τομών αφήνεται στην απόλυτη ευθύνη του Αναδόχου.  Η Υπηρεσία 
οφείλει να απαντήσει μέσα σε δεκαπέντε (15)  εργάσιμες  ημέρες  από την υποβολή   Όταν περάσει η προθεσμία 
αυτή θεωρείται ότι ο πίνακας έχει εγκριθεί.  

Άρθρο 21. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών. 

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, κατασκευές 
σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα άχρηστα 
υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστημα 
υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που προέρχεται από αυτό  

 Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον Ανάδοχο 
χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως των υλικών 
αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.  Η δαπάνη απομακρύνσεως περιλαμβάνεται στην τιμή 
εκσκαφής. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και 
ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και  
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 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. &Κλιμ. Αλ. 
“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των 
απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρθρο 22. Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, 
αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες 
εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων 
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 
εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον 
μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να 
έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

Άρθρο 23. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)  και σύμφωνα 
με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: 

 

 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας εργατών 
και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίςεργασίαις ασχολουμένων 
μισθωτών" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

 HY.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών“ 

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” 

 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

 HY.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 
περιοχών” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 
ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας” 



Γ.Σ.Υ.–ΕΣΥ  έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος» 
-13-

 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 
/655 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους 
εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 
656 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 
χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/340/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας στην 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 
(στατική μελέτη 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. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον 
ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι 
απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και 
σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 
πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, 
προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα 
του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται από το 
Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με 
την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συμβατικών 
τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται με την καταβολή 
προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται. 
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Άρθρο 24. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του και 
που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά 
αυτών και έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει.  

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται 
από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν 
προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή 
δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από 
όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

Άρθρο 25. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος έργου και να 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται 
για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση του 
έργου. 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.   

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος, η 
παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα 
ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του Ν.3669/08. 

 

Άρθρο 26. Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία εκτός 
αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει 
μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα 
διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει 
άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα 
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 
βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που βρίσκονται 
στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που υποβάλλεται μέσα 
σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία, την αιτία που την 
προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. Όσα ισχύουν για την 
αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 27. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση 

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου έχει 
τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του άρθρου 
169 του Ν.4412/16. 

Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη 
παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. 

Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που πρέπει να είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την 
παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 28. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 
άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή 
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε 
αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και    
τα ασφάλιστρά τους. 

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 
εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά τους, 
ημεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις 
μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, 
καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για  την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή κατάληψη 
εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία 
αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε ως προς τις τιμές 
των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον διαγωνισμό. 

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η 
εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη 
εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 29. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της 
αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά υπολογίζεται 
στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό προσφοράς και 
στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 του Ν. 4412/16). Στην 
έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω στην αξία των 
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εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σύνταξης των 
ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων της μελέτης στις μετρήσεις 
που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

 

Άρθρο 30. Σύνταξη μητρώου του έργου 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε κάθε 
περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 

 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 

 Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που 
συγκροτούν το όλο έργο  

 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

2) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων(υψόμετρα - συντεταγμένες) 
με τις εξασφαλίσεις τους μαζί με σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. 

3) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν (asbuild). 

4) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, με πίνακες που αφορούν 
ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα – τεχνικά έργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο θα πρέπει να 
υπάρχει Τεύχος εξασφαλίσεων (τρεις τουλάχιστον ανά σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και τις 
ακραίες απολήξεις των δικτύων και Πίνακας, που περιλαμβάνει στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς, τις 
παροχές με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και τις παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια. 

5) Τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή 
ισχύει σήμερα τις παρακάτω φωτογραφίες : 

i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σημαντικών τεχνικών έργων. Αυτές θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά  της 1ης πιστοποίησης. 

ii. Σημαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις ενδιάμεσες 
πιστοποιήσεις. 

iii. Του τελειωμένου έργου. Αυτές υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης 
(πριν από τον τελικό λογαριασμό).   

6) Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου και άλλα στοιχεία 
που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο και την σκοπιμότητά του, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης.  

7) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του 
έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε δύο (2) 
αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την σύνταξη 
του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου. Η 
εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης, αν μετά το 
τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου.  

Άρθρο 31. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες 

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή 
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της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση 
τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) 
μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, αφού υπογραφούν από αυτόν με την 
ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον 
ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις 
και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή 
θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 
4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της 
ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή 
τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. 
Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην 
πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις 
επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά επανυποβολή των 
επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, 
αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 
στον ανάδοχο. Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα 
στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, 
θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο 
σε επόμενο λογαριασμό. 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί να 
ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού 
λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια 
εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 
έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 
εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει 
Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από κοινού στην 
καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως 
αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, 
αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα 
πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο 
υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο 
παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό 
διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής 
πράξης της επιμέτρησης.  

Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», 
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και 
των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις 
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του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να 
υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, 
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της 
υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη 
επιμέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού 
ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με 
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την 
επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται 
από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη 
σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο 
κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

Άρθρο 32. Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή 

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την έγκρισή 
τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, διέπονται από 
τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 
ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του 
Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 33. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους θα 
περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών 
επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η Επίβλεψη 
κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, με 
την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. 

Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το μέρος 
του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν στον 
Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν 
πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο 
Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. 

Για τις πιστοποιήσεις, 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.4412/16. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», 
με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για 
τον «προτελικό» και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.. Με 
την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, 
εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή 
δικαστικής επίλυσης διαφορών.  

Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 
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Άρθρο 34. Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 
νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό 
αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

Άρθρο 35. Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  απαιτούμενες  
δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι 
δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς κλπ 
των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,  οι 
δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη των υλικών και παρακαμπτηρίων 
οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και 
διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό του.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό 
προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που 
χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης του 
Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη ζητήσουν 
με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί 
στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να 
εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, 
τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας 
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών 
πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του 
έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες 
υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες 
εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 

Άρθρο 36. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 37. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο. Αν 
παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 
του Ν.4412/16. 
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