Λευκωσία, 8 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Γενικό Γραμματέα
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Κυρία/Κύριε,
Σας επισυνάπτουμε το προσχέδιο Κανονισμών σε ότι αφορά το πιο πάνω θέμα για
μελέτη και τυχόν απόψεις.
Ως εκ τούτου, εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλείστε όπως τις αποστείλετε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση omichaelides@mcw.gov.cy μέχρι τις 11 Απριλίου 2014.
΄Εχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων για
τη στενότητα χρόνου και είχαμε ζητήσει παράταση χρόνου χωρίς όμως δυστυχώς
να τύχουμε της κατανόησης τους σε ότι αφορά το γεγονός ότι μας έχουν στείλει το
έγγραφο πολύ καθυστερημένα.
Για οτιδήποτε αφορά το θέμα, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με τον κ.
Οδυσσέα Μιχαηλίδη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων στο τηλέφωνο
22800250.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy
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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
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Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 89 και 112.
20(Ι) του 2014
.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται
από τα άρθρα 89 και 112 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισμούς∙
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Δημόσιων
Επενδυτικών Έργων (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2014.

2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια‐
«αναθέτουσα αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από
τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων .
«αίτηση υπαγωγής» σημαίνει την έκθεση με τα στοιχεία και τις
παραμέτρους ενός Επενδυτικού Έργου η οποία συντάσσεται από τον
προϊστάμενο του οικονομικού φορέα και υποβάλλεται στον Υπουργό
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 84 του Νόμου.
«δημόσια συγκριτική κοστολόγηση» σημαίνει τον υπολογισμό του
κόστους (προσαρμοσμένου στους πιθανούς κινδύνους) που θα υφίστατο
η Δημοκρατία στην υποθετική περίπτωση που θα αποφάσιζε να παρέχει
το ίδιο, και όχι ένας ιδιωτικός φορέας, τις υπηρεσίες που θα
αποτελέσουν το αντικείμενο μίας ΣΔΙΤ.
«δημόσιο επενδυτικό έργο» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, το
έργο ή την υπηρεσία που θα αποτελέσουν αντικείμενο, είτε μιας
δημόσιας σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
δημοσίων συμβάσεων, είτε μίας ΣΔΙΤ.
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«δημόσιος φορέας» σημαίνει οικονομικός φορέας ή οντότητα Γενικής
Κυβέρνησης ή κρατική επιχείρηση
«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9.
«έκθεση αξιολόγησης» σημαίνει την έκθεση αξιολόγησης η οποία
συντάσσεται από τον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα και
υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 85 του
Νόμου.
«έκθεση πεπραγμένων δημόσιου διαγωνισμού» σημαίνει την έκθεση η
οποία συντάσσεται από τον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα και
υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 87 του
Νόμου.
«Επενδυτικό Έργο» σημαίνει δημόσιο επενδυτικό έργο
«Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων» σημαίνει την Επιτροπή που
καθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3.
«επιχειρηματικό σχέδιο» σημαίνει το έγγραφο στο οποίο καταγράφονται
οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη στρατηγική,
τεχνική, νομική, κοινωνική, οικονομική, χρηματο‐οικονομική, εμπορική,
διαχειριστική και περιβαλλοντική πτυχή ενός σκοπούμενου Επενδυτικού
Έργου και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται ώστε, μεταξύ άλλων, να
καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της επένδυσης ως προς τη
συμβατότητα με το στρατηγικό σχεδιασμό, ως προς την επίτευξη
οικονομικής ανταποδοτικότητας, ως προς την εμπορική βιωσιμότητα,
καθώς και ως προς το κατά πόσο αυτή είναι οικονομικά προσιτή και
μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία. Για σκοπούς των παρόντων
Κανονισμών, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι με χρονική σειρά
εξέλιξης της διαμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου: «Στρατηγικό
Περίγραμμα Σχεδίου», που αποτελεί το πρώτο στάδιο, «Περίγραμμα
Επιχειρηματικού Σχεδίου», που αποτελεί το δεύτερο στάδιο, και «Πλήρες
Επιχειρηματικό Σχέδιο», που αποτελεί το τρίτο και τελευταίο στάδιο
διαμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
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«εταιρεία ειδικού σκοπού» σημαίνει την εταιρεία που συστήνεται
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς μίας ΣΔΙΤ με βάσει τους νόμους
της Δημοκρατίας, η οποία έχει την έδρα της στη Δημοκρατία, στην οποία
συμμετέχει τουλάχιστον ένας ιδιωτικός φορέας και η οποία συμβάλλεται
με τον οικονομικό φορέα.
«ιδιωτικός φορέας» σημαίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν
αποτελεί κρατική επιχείρηση.
«Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων» σημαίνει τη μονάδα που
συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 4.
«Μονάδα Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων» σημαίνει τη μονάδα που
συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 5.
«παρεπόμενη συμφωνία» σημαίνει κάθε σύμβαση που συνάπτεται,
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς μίας ΣΔΙΤ, μεταξύ αφενός τρίτων
προσώπων και αφετέρου της αναθέτουσας αρχής ή/και της εταιρείας
ειδικού σκοπού ή/και των Ιδιωτικών Φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν.
«Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων» σημαίνει το πρόγραμμα στο οποίο
εντάσσονται προς υλοποίηση Επενδυτικά Έργα.
«πρόταση έργου» σημαίνει την πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στην
πρόταση προϋπολογισμού του οικονομικού φορέα και η οποία
συντάσσεται από τον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα και
υποβάλλεται στον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 86 του
Νόμου.
«ΣΔΙΤ» σημαίνει σύμπραξη δημόσιου‐ιδιωτικού τομέα.
«ΣΔΙΤ αμιγώς συμβατικού τύπου» σημαίνει τις συμβάσεις παραχώρησης
έργου ή υπηρεσιών και κάθε άλλη σύμβαση μορφής ΣΔΙΤ στην οποία η
συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών φορέων και του κράτους βασίζεται σε
αποκλειστικά συμβατικούς δεσμούς υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει
συμμετοχή οποιουδήποτε δημόσιου φορέα στην εταιρεία ειδικού
σκοπού.
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«ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου» σημαίνει την ΣΔΙΤ στην οποία, πέραν των
ιδιωτικών φορέων, ένας ή περισσότεροι δημόσιοι φορείς συμμετέχουν
στην εταιρεία ειδικού σκοπού
«συνήθης μέθοδος υλοποίησης έργων» σημαίνει την υλοποίηση ενός
Επενδυτικού Έργου μέσω δημόσιας σύμβασης που δεν συνιστά ΣΔΙΤ.
«στρατηγικός σχεδιασμός» σημαίνει τον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό
ενός οικονομικού φορέα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει (α) την
καταγραφή ή/και αναθεώρηση ή/και επιβεβαίωση του οράματος και της
αποστολής του οικονομικού φορέα , (β) τη στρατηγική ανάλυση, (γ) τη
μελέτη ιδεών και σεναρίων, που θα πρέπει να συνοδεύονται με
αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα καθώς και τεχνο‐οικονομικές και
άλλες κατάλληλες μελέτες, (δ) τη διατύπωση της τελικής στρατηγικής, και
(ε) το παραδοτέο του σχεδιασμού που συνήθως αποτυπώνεται σε
πυλώνες στρατηγικής και σε ψηλού επιπέδου στόχους.
20(Ι) του 2014

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 2014 και κάθε νόμο που τον
τροποποιεί ή τον αντικαθιστά∙
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς
και οι οποίοι δεν ορίζονται άλλως πως σ΄ αυτούς, θα έχουν την έννοια που
αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος.

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΓΡΑΝΩΝ
Επιτροπή Έγκρισης 3.‐(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων με αρμοδιότητα την
Επενδυτικών Έργων
εξέταση της ένταξης ή μη ενός Επενδυτικού Έργου στο Πρόγραμμα
Επενδυτικών Έργων και την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό.
(2) Στην Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων συμμετέχουν ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρος, και ο Γενικός Λογιστής
της Δημοκρατίας και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ή εκπρόσωπος τους,
ως μέλη. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο
προϊστάμενος του οικονομικού φορέα του οποίου η αίτηση υπαγωγής
εξετάζεται από την Επιτροπή, ή εκπρόσωπος τους, έχουν δικαίωμα να
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παρακάθονται ως παρατηρητές στις συνεδρίες της Επιτροπής Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων, να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συζητουμένων
θεμάτων και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.
(3) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της Επιτροπής Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων. απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών της.
(4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Επενδυτικών Έργων. λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων.
(5) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Επενδυτικών Έργων ορίζει δύο
λειτουργούς από το προσωπικό της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για να ασκούν τα
καθήκοντα του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της.
(6) Η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων υποβοηθείται στο έργο της από
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονομικών η οποία θα ενεργεί και ως χρηματο‐οικονομικός σύμβουλος της
επιτροπής.

Μονάδα
Αξιολόγησης
Επενδυτικών Έργων

4. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης, Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων με αρμοδιότητα την
εκπόνηση χρηματο‐οικονομικών αναλύσεων και αναλύσεων ελέγχου της
οικονομικής ανταποδοτικότητας σχετικά με προτεινόμενα Επενδυτικά Έργα,
και την παροχή άλλων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς
την Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων.

Μονάδα
Υποστήριξης
Επενδυτικών Έργων

5. Συστήνεται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων Μονάδα Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων με αρμοδιότητα την
ετοιμασία και έκδοση εγκυκλίων, εγχειριδίων και επεξηγηματικών εγγράφων
σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις ένταξης ενός Επενδυτικού Έργου
στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων, την τυποποίηση εγγράφων και όρων
συμβάσεων για χρήση στις συμβάσεις που θα συναφθούν και την παροχή
άλλων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους
οικονομικούς φορείς.
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ΜΕΡΟΣ Γ ‐ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στάδιο 1 –

6.‐(1) Κάθε αίτηση υπαγωγής ετοιμάζεται με ευθύνη του προϊσταμένου του

Προεπιλογή

οικονομικού φορέα ο οποίος μεριμνά ώστε αυτή να περιλαμβάνει Στρατηγικό

Επενδυτκών

Περίγραμμα Σχεδίου και όλα τα στοιχεία και παραμέτρους που έχουν

Έργων

καθοριστεί από τον Υπουργό. Στην αίτηση υπαγωγής πρέπει να δεικνύεται ότι
το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο συνάδει με το στρατηγικό σχεδιασμό του
οικονομικού φορέα και σε αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται η προκαταρκτική
εκτίμηση του οικονομικού φορέα κατά πόσο το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο
είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο.
Νοείται ότι για την ετοιμασία της αίτησης υπαγωγής ο οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη από την Μονάδα
Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων.
(2) Κάθε αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται στον Υπουργό σύμφωνα με το εδάφιο
(1) του άρθρου 84 του Νόμου και ακολούθως, διαβιβάζεται από τον Υπουργό
στη Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.
(3) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες
διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα, υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια
και αναλύσεις της, καθώς και τη δική της προκαταρκτική εκτίμηση κατά πόσο
το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο.
(4) Λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση της Μονάδας Αξιολόγησης
Επενδυτικών Έργων που έχει ενώπιον της, η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών
Έργων συμβουλεύει κατάλληλα τον Υπουργό ο οποίος, με σχετική
αιτιολογημένη απόφαση του, εκδίδει γνώμη κατά πόσο το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο.

Σε

περίπτωση που η γνώμη του Υπουργού είναι θετική, τότε στην απόφαση του
καθορίζεται επίσης ο οικονομικός φορέας που θα προωθήσει το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον οικονομικό
φορέα που έχει υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.
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(5) Κάθε Επενδυτικό Έργο το οποίο κατά τη γνώμη του Υπουργού είναι
οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο θεωρείται ότι έχει προεπιλεγεί
ώστε να περιληφθεί στο προκαταρκτικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων.
(6) Εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης του Υπουργού που
προβλέπεται στην παράγραφο (4), η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων
μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας
που υπέβαλε την αίτηση υπαγωγής. Σε περίπτωση που η γνώμη του Υπουργού
είναι θετική και στη σχετική απόφαση έχει καθοριστεί ότι το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο θα προωθηθεί από οικονομικό φορέα που είναι διαφορετικός
από αυτόν που υπέβαλε την αίτηση υπαγωγής, τότε για την απόφαση του
Υπουργού ενημερώνεται και ο οικονομικός φορέας που με βάση την απόφαση
θα πρέπει να προωθήσει το Επενδυτικό Έργο.

Στάδιο 2 –

7.‐(1) Για κάθε Επενδυτικό Έργο που περιλαμβάνεται στο προκαταρκτικό

Αξιολόγηση

Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων, ετοιμάζεται με ευθύνη του προϊσταμένου του

Επενδυτικών Έργων

οικονομικού φορέα, στον κατάλληλο χρόνο, ώστε να μην προκληθεί
καθυστέρηση στην υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, έκθεση αξιολόγησης.
Νοείται ότι για την ετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης ο οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη από την Μονάδα
Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων.
(2) Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει μελέτης σκοπιμότητας για το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο, που εκπονείται σύμφωνα με κατευθυντήριες
γραμμές του Υπουργού, στην οποία περιλαμβάνεται το Περίγραμμα
Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην οποία εξετάζονται μεταξύ άλλων:
(α) η δημόσια δαπάνη που συνεπάγεται το προτεινόμενο Επενδυτικό
Έργο,
(β) η δυνατότητα του να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
ευημερία των πολιτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη για
τομεακή και περιφερειακή κατανομή κονδυλίων και προώθηση της
ανάπτυξης, σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική του κράτους,
(γ) τυχόν υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που σχετίζονται με αυτό και που
προκύπτουν από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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(δ) οι δυνατότητες που παρέχονται ώστε η υλοποίηση του να τύχει
χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους,
(ε) οι κίνδυνοι που αυτό συνεπάγεται και οι προτεινόμενοι τρόποι
διαχείρισης τους, και
(στ) αξιολόγηση κατά πόσο το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο είναι
οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο.
(3) Σε περίπτωση που από την έκθεση αξιολόγησης προκύπτει ότι το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο δεν είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα ενημερώνει σχετικά τον
Υπουργό και το Επενδυτικό Έργο διαγράφεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
(4) Σε περίπτωση που από την έκθεση αξιολόγησης προκύπτει ότι το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα υποβάλλει την έκθεση
αξιολόγησης στον Υπουργό σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 85 του
Νόμου. Ο Υπουργός διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στη Μονάδα
Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.
(5) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες
διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα, υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια
και αναλύσεις της, καθώς και η δική της αξιολόγηση κατά πόσο το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο.
(6) Λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση της Μονάδας Αξιολόγησης
Επενδυτικών Έργων που έχει ενώπιον της, η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών
Έργων συμβουλεύει κατάλληλα τον Υπουργό ο οποίος, με σχετική
αιτιολογημένη απόφαση του, καθορίζει κατά πόσο το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο.

Σε

περίπτωση που ο Υπουργός καθορίσει ότι το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο
είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο τότε αυτό προστίθεται στο
Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων και καθίσταται επιλέξιμο για περίληψη στον
Προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 86
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του Νόμου. Σε κάθε άλλη περίπτωση το προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο
διαγράφεται από το προκαταρκτικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων και για
την προώθηση του απαιτείται εκ νέου έναρξη της διαδικασίας που καθορίζεται
στον Κανονισμό 6, εκτός εάν ο Υπουργός καθορίσει ότι, με τη διαφοροποίηση
κάποιων παραμέτρων του Επενδυτικού Έργου, θα μπορούσε η εξέταση της
υλοποίησης του να αρχίσει από το στάδιο της παραγράφου (1) του παρόντος
Κανονισμού.
(7) Εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης του Υπουργού που
προβλέπεται στην παράγραφο (6), η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων
μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας
που υπέβαλε την έκθεση αξιολόγησης.
(8) Το εκάστοτε εν ισχύι Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων δημοσιεύεται από
καιρού εις καιρό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στάδιο 3 –

8.‐(1) Ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα έχει δικαίωμα να υποβάλει στον

Επιλογή

Υπουργό πρόταση έργου για κάθε Επενδυτικό Έργο που περιλαμβάνεται στο

Επενδυτικών Έργων

Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Στην πρόταση έργου πρέπει να
περιλαμβάνεται Πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο και κάθε άλλο στοιχείο και
πληροφορία που καθορίζεται στην τρέχουσα εγκύκλιο του Προϋπολογισμού.
(2) Σε περίπτωση που, με βάση την πρόταση έργου, το Επενδυτικό Έργο θα
υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ τότε σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται δημόσια
συγκριτική κοστολόγηση και κάθε άλλη κατάλληλη αξιολόγηση, σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπουργού, ώστε να τεκμηριώνεται ότι διασφαλίζεται η
οικονομική ανταποδοτικότητα του από την άποψη των οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Εάν δεν διασφαλίζεται η
οικονομική ανταποδοτικότητα του Επενδυτικού Έργου τότε αυτό θα πρέπει να
προωθηθεί με τη συνήθη μέθοδο υλοποίησης έργων ή, εάν τούτο θα σήμαινε
ότι το Επενδυτικό Έργο δεν θα είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο, τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα ενημερώνει σχετικά τον
Υπουργό και το Επενδυτικό Έργο διαγράφεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
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(3) Οι ετήσιες δεσμεύσεις του οικονομικού φορέα από ΣΔΙΤ δεν μπορούν να
υπερβαίνουν ποσοστό [10‐20]% του συνόλου του προϋπολογισμού του
οικονομικού φορέα. Ο όρος «ετήσιες δεσμεύσεις» έχει την έννοια που
αποδίδεται σε αυτόν στο εδάφιο (1) του άρθρου 67 του Νόμου.
(4) Σε περίπτωση που από την πρόταση έργου προκύπτει ότι το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο και, εάν
πρόκειται για ΣΔΙΤ ότι διασφαλίζεται η οικονομική ανταποδοτικότητα και δεν
υπάρχει υπέρβαση των οροφών που καθορίζονται στην παράγραφο (3), τότε ο
προϊστάμενος του οικονομικού φορέα υποβάλλει την πρόταση έργου στον
Υπουργό σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 86 του Νόμου. Ο Υπουργός
διαβιβάζει την πρόταση έργου στη Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.
(5) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες
διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα, υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια
και αναλύσεις της, καθώς και η δική της αξιολόγηση κατά πόσο το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά
βιώσιμο και, εάν πρόκειται για ΣΔΙΤ κατά πόσο διασφαλίζεται η οικονομική
ανταποδοτικότητα και δεν υπάρχει υπέρβαση των οροφών που καθορίζονται
στην παράγραφο (3).
(6) Λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση της Μονάδας Αξιολόγησης
Επενδυτικών Έργων που έχει ενώπιον της, η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών
Έργων συμβουλεύει κατάλληλα τον Υπουργό ο οποίος, με σχετική
αιτιολογημένη απόφαση του, καθορίζει κατά πόσο το προτεινόμενο
Επενδυτικό Έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο και, εάν
πρόκειται για ΣΔΙΤ κατά πόσο διασφαλίζεται η οικονομική ανταποδοτικότητα
και δεν υπάρχει υπέρβαση των οροφών που καθορίζονται στην παράγραφο
(3). Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές τότε ο Υπουργός
δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του, να περιλάβει το Επενδυτικό Έργο
στον Προϋπολογισμό.
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(7) Εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης του Υπουργού που
προβλέπεται στην παράγραφο (6), η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων
μεριμνά όπως η απόφαση αυτή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών και όπως ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση ο οικονομικός φορέας
που υπέβαλε την πρόταση έργου.
(8) Ο Υπουργός καταρτίζει τον Πίνακα που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του
άρθρου 86 του Νόμου και τον συμπεριλαμβάνει στα έγγραφα του
Προϋπολογισμού. Ο Πίνακας δημοσιεύεται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ Δ ‐ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΔΙΤ
Διαδικασία

9. Για κάθε Επενδυτικό Έργο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο

ανάθεσης

σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (7) του άρθρου 86 του Νόμου και το

Επενδυτικών Έργων οποίο θα προωθηθεί με ΣΔΙΤ, ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα μεριμνά
στη μορφή ΣΔΙΤ

για τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής η οποία θα ευθύνεται για την
υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου και τη διεκπεραίωση όλων των
διαγωνισμών που σχετίζονται με αυτό. Στην απόφαση του προϊσταμένου του
οικονομικού φορέα καθορίζεται επίσης η αναθέτουσα αρχή που θα συνάψει
τις σχετικές συμβάσεις και οι δημόσιοι φορείς που θα μετέχουν στην εταιρεία
ειδικού σκοπού αν πρόκειται για ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου. Νοείται ότι, αν
κριθεί αναγκαία η συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή υπαλλήλων από
άλλους οικονομικούς φορείς τότε ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα
υποβάλλει σχετική Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Διαχειριστική

10.(1) Κάθε Διαχειριστική Επιτροπή απαρτίζεται από:

Επιτροπή για ΣΔΙΤ
(α) Έναν Πρόεδρο με μισθολογική κλίμακα Α14 ή και ανώτερη,
(β) Έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο με μισθολογική κλίμακα Α14 ή και
ανώτερη,
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(γ) δύο μέχρι έξι μέλη με μισθολογική κλίμακα Α10 ή και ανώτερη, και
(δ) ένα Γραμματέα και έναν Αναπληρωτή Γραμματέα χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
(2) Η κατάργηση ή χηρεία οποιασδήποτε θέσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα
οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στη Διαχειριστική Επιτροπή, εφόσον ο
αριθμός των προσώπων που την απαρτίζουν δεν μειωθεί κάτω του
απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο (5).
(3) Κατά τις συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από
τον Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
(4) Τα πρακτικά επικυρώνονται από την ολομέλεια της Διαχειριστικής
Επιτροπής και υπογράφονται από τον Πρόεδρο το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη συνεδρία στην οποία αναφέρονται
και στη συνέχεια κοινοποιούνται στα μέλη και τους παρατηρητές.
(5) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της Διαχειριστικής Επιτροπής
απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου, του ήμισυ
των μελών της και του Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γραμματέα.
(6) Οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία
των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του
Προέδρου.
(7) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της
Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Έγκρισης Επενδυτικών Έργων και ο προϊστάμενος της μονάδας ελέγχου του
οικονομικού φορέα, ή εκπρόσωποί τους, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται, ως
ανεξάρτητοι παρατηρητές, στις συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής, να
εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συζητουμένων θεμάτων και να ζητούν
όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.
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Έγγραφα

11.(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή μεριμνά για την χωρίς καθυστέρηση

Διαγωνισμού ΣΔΙΤ

ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού. Κατά την ετοιμασία των εγγράφων
διαγωνισμού θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής η αρχή ότι οι κίνδυνοι
κατανέμονται στο συμβαλλόμενο εκείνο μέρος από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα που είναι στην καλύτερη θέση να διαχειριστεί τον κάθε κίνδυνο και ότι
κριτήριο κατανομής των κινδύνων αποτελεί η βελτιστοποίηση της κατανομής
αυτής και όχι η μεγιστοποίηση των κινδύνων που μεταφέρονται στον ιδιωτικό
τομέα.
(2) Εάν πρόκειται για ΣΔΙΤ αμιγώς συμβατικού τύπου που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, τότε η ανάθεση της
σύμβασης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επιλογή του αναδόχου της σύμβασης εάν
πρόκειται για ΣΔΙΤ αμιγώς συμβατικού τύπου, ή η επιλογή των ιδιωτικών
φορέων που θα συμμετέχουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού εάν πρόκειται για
ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου, θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τις αρχές της
ισότητας, της μη διάκρισης και της διαφάνειας και τούτο θα πρέπει να
διασφαλίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Νοείται ότι για την ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού, η
Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει και να λάβει συμβουλευτική
υποστήριξη από τη Μονάδα Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων καθώς και από
την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έγκριση
Υπουργό

από

τον 12.(1) Σε περίπτωση που η διαδικασία που οδηγεί στην ανάθεση της σύμβασης
ολοκληρωθεί επιτυχώς ώστε να απομένει μόνο η ανάθεση της σύμβασης και η
σύναψη της συμφωνίας με τον ανάδοχο που θα έχει επιλεγεί για το
Επενδυτικό Έργο, ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα διαβιβάζει στον
Υπουργό έκθεση πεπραγμένων δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το εδάφιο
(2) του άρθρου 87 του Νόμου. Ο Υπουργός διαβιβάζει την έκθεση αυτή στη
Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων.

14

(2) Η Μονάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων, αφού λάβει τυχόν αναγκαίες
διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα, υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης
Επενδυτικών Έργων εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα
στοιχεία και παράμετροι που έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό, με τα σχόλια
και αναλύσεις της, καθώς και η δική της αξιολόγηση κατά πόσο το
προτεινόμενο Επενδυτικό Έργο έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες
και προϋποθέσεις που έχει καθορίσει ο Υπουργός, είναι οικονομικά προσιτό
και οικονομικά βιώσιμο και ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια
καθορίζονται από τον Υπουργό.
(3) Λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση της Μονάδας Αξιολόγησης
Επενδυτικών Έργων που έχει ενώπιον της, η Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών
Έργων συμβουλεύει κατάλληλα τον Υπουργό ο οποίος, με σχετική
αιτιολογημένη απόφαση του, αποφασίζει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη
σύναψη της σκοπούμενης σύμβασης ή συμφωνίας.
(4) Σε περίπτωση που ο Υπουργός εγκρίνει τη σύναψη της σκοπούμενης
σύμβασης ή συμφωνίας τότε η αναθέτουσα αρχή προχωρεί στη ανάθεση της
σύμβασης και στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας και μεριμνά για τη
δημοσίευση στην ιστοσελίδα της των όρων της σύμβασης όπως αυτή έχει
τελικά συναφθεί, με τήρηση των αρχών εμπιστευτικότητας που αφορούν
πληροφορίες που χαρακτηρίζοντας ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές
περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές της σύμβασης.
(5) Σε περίπτωση που ο Υπουργός απορρίψει τη σύναψη της σκοπούμενης
σύμβασης ή συμφωνίας τότε το Επενδυτικό Έργο διαγράφεται από το
Πρόγραμμα Επενδυτικών Έργων και για την προώθηση του απαιτείται εκ νέου
έναρξη της διαδικασίας που καθορίζεται στον Κανονισμό 6.

Υλοποίηση

13. Εντός 60 ημερών από τη συμπλήρωση του Επενδυτικού Έργου που έχει

Επενδυτικών Έργων υλοποιηθεί με τη συνήθη μέθοδο υλοποίησης, ο προϊστάμενος του
με

τη

συνήθη οικονομικού φορέα υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Έργων

μέθοδο υλοποίησης

έκθεση για το κόστος του Επενδυτικού Έργου και για τυχόν καθυστερήσεις και
άλλα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση. Σε περίπτωση
που κατά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης παραμένουν εκκρεμότητες,
15

είτε υπό τη μορφή ασυμπλήρωτων ή μη παρασχεθεισών επουσιωδών
εργασιών ή υπηρεσιών, είτε υπό τη μορφή παραμενουσών οικονομικών
διαφορών με τον ανάδοχο της σύμβασης, τότε αυτές καταγράφονται μαζί με
χρονοδιάγραμμα διευθέτησης των διαφορών αυτών.

Υλοποίηση

14.‐(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική

Επενδυτικών Έργων διεύθυνση και διαχείριση κάθε ΣΔΙΤ που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις
με ΣΔΙΤ

πρόνοιες του Κανονισμού 12 και για τη διασφάλιση των συμφερόντων της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης,
περιλαμβανομένων παρεπόμενων συμφωνιών, καθώς και σύμφωνα με τον
Κανονισμό 15 και άλλο σχετικό νόμο και κανονισμό.
(2) Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει εξουσία να επιλαμβάνεται και να χειρίζεται,
ανάλογα με την περίπτωση:
(α)

αλλαγές

στη

σύμβαση

και

στις

παρεπόμενες

συμφωνίες,

περιλαμβανομένων των χρηματικών προσθαφαιρέσεων που προκύπτουν
από αυτές
(β) χρονικές απαιτήσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο σύμβασης,
δηλαδή απαιτήσεις για παράταση ή μετάθεση των προβλεπομένων στη
σύμβαση ημερομηνιών εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου σύμβασης ,∙
(γ) οικονομικές απαιτήσεις που υποβάλλονται από τον ανάδοχο
σύμβασης, και
(δ) μεταβίβαση της έννομης σχέσης σύμβασης.
(3) Σε κάθε περίπτωση που η Διαχειριστική Επιτροπή σκοπεύει να αποφασίσει
την

τροποποίηση

της

σύμβασης

ή

των

παρεπόμενων

συμφωνιών,

περιλαμβανομένης τυχόν παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με όρο αυτής,
καθώς και της ανάθεσης πρόσθετων εργασιών ή υπηρεσιών που
προβλέπονταν ως επιλογή ή δικαίωμα προαιρέσεως στην αρχική σύμβαση, και
τούτο θα έχει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετες
πιστώσεις, ή ενδεχομένως να αυξηθούν οι βασικοί κίνδυνοι και ενδεχόμενες
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υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο οικονομικός φορέας, τότε η Διαχειριστική
Επιτροπή οφείλει, προτού αποφασίσει την τροποποίηση, να παραπέμψει το
θέμα στον Υπουργό με διαδικασία ανάλογη αυτής που περιγράφεται στον
Κανονισμό 12. Σε αυτή την περίπτωση ο Υπουργός έχει εξουσία είτε να
παράσχει έγκριση για τροποποίηση της σύμβασης, είτε να απορρίψει την
σκοπούμενη τροποποίηση..
(4) Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλει στην Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών
Έργων ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, τις πληρωμές
ή εισπράξεις που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτής, σύγκριση αυτών σε σχέση με
τις προβλέψεις της συναφθείσας σύμβασης, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει το κράτος, και για τυχόν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις,
απαιτήσεις και άλλα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο που
αφορά η έκθεση.
Νοείται ότι ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ζητήσει όπως οι εκθέσεις αυτές
υποβάλλονται σε μεγαλύτερη συχνότητα.

Αλλαγές κατά την 15. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε Επενδυτικού Έργου:
υλοποίηση

(α) Ουδεμία ουσιώδης τροποποίηση των διατάξεων της σύμβασης που

Επενδυτικών Έργων

έχει συναφθεί, περιλαμβανομένων τυχόν παρεπόμενων συμφωνιών,
είναι επιτρεπτή. Νοείται ότι τυχόν τροποποίηση μίας σύμβασης κατά τη
διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης εάν διαφοροποιεί ουσιωδώς τη
σύμβαση από αυτή που αρχικά συνήφθη ή/και εάν η πραγματοποίησή
της θα θεωρηθεί ως νέα ανάθεση σύμβασης σύμφωνα με το ισχύον
δίκαιο.
(β) Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.
(γ) Τηρουμένων των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), ουδεμία
τροποποίηση της σύμβασης είναι επιτρεπτή εάν η τροποποίηση αυτή θα
συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών
φορέων, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων, της αρχής της
αναλογικότητας και της αρχής της διαφάνειας ή της νομοθεσίας
δημοσίων συμβάσεων.
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109
(3) ȅ İıȦĲİȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ȚįȡȪșȘțİ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ
ǼȜȑȖȤȠȣ ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ.
(4) ȅ ǲĳȠȡȠȢ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įȚȠȡȓȗİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ, țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ
ǼıȦĲİȡȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȝȠȞȐįİȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ.
ǼȟȦĲİȡȚțȩȢ ǲȜİȖȤȠȢ
țĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ
ȖȚĮ ʌȡȩıȕĮıȘ
ıĲĮ ȜȠȖȚıĲȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ
Įʌȩ ĲȠ īİȞȚțȩ ǼȜİȖțĲȒ.

81.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ (1) țĮȚ (2) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 116 ĲȠȣ
ȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ, Ƞ īİȞȚțȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ İȜȑȖȤİȚ ĲȠȣȢ ĲİȜȚțȠȪȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ,
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 78, ĲȚȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠȣȢ
ĲȠȣȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (Į) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1) ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 79 țĮȚ ĲȚȢ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (ȕ) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 79.
(2) ȅ īİȞȚțȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ įȚİȟȐȖİȚ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ
(1) ıĲȘ ȕȐıȘ įȚİșȞȫȞ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ Ƞ ȓįȚȠȢ ȒșİȜİ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ.

113(I) ĲȠȣ 2002
32(ǿ) ĲȠȣ 2007
137(ǿ) ĲȠȣ 2013.

(3) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 116 ĲȠȣ ȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȀĮĲĮșȑıİȦȢ ȈĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıĲȠ īİȞȚțȩ ǼȜİȖțĲȒ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
țĮȚ ıĲȘ ǺȠȣȜȒ ĲȦȞ ǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞ ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ, Ƞ
īİȞȚțȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲĮ ȜȠȖȚıĲȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ, ıİ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
İʌȚıĲȡȠĳȑȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.
ȂǼȇȅȈ XI - ǼȆǿȁȅīǾ Ȁǹǿ ǼĭǹȇȂȅīǾ ȉȍȃ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȍȃ Ǽȇīȍȃ

ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
țĮȚ İȡȝȘȞİȓĮ.

82.-(1) īȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İʌȚȜȠȖȒȢ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ įȘȝȩıȚȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ (ıĲȠ İȟȒȢ «ȑȡȖȠ»), ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ıȪȝʌȡĮȟȘ įȘȝȩıȚȠȣȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ-

(2)

(Į)

ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4· țĮȚ

(ȕ)

ĲȠȣȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 40 Ȓ
ȐȜȜȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ʌȠȜȚĲȚțȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İțȐıĲȠĲİ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȩ
ȆȜĮȓıȚȠ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ
İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠȣ.

ȈĲȠ ʌĮȡȩȞ ȂȑȡȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ-

«ıȪȝʌȡĮȟȘ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ» ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİĲĮȟȪ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ
țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ, ȝȑıȦ İȝʌȠȡȚțȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ, țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĮȞĮțĮȓȞȚıȘȢ, įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ Ȓ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠįȠȝȒȢ Ȓ
ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ȝȑıȦ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ƞ ȚįȚȦĲȚțȩȢ ĳȠȡȑĮȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ, ĮȜȜȐ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȚȢ Ȓ ȐįİȚİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțįȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ĳȠȡȑĮ țĮȚ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ȐıțȘıȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ĲȚȢ ȝȚıșȫıİȚȢ ȖȘȢ Ȓ ıȣȝȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ȐįİȚİȢ ȤȡȒıȘȢ ȖȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ Ȓ Ƞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩȢ ĳȠȡȑĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȠȣȢ ȖİȞȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ȤȡȒıȘȢ·
«ĮȞȐȜȣıȘ țȩıĲȠȣȢ-ȠĳȑȜȠȣȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȘ ıȪȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
țȩıĲȠȣȢ ȝİ ĲȠ ȩĳİȜȠȢ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ, Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ·
«ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ» ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İʌȑȞįȣıȘȢ
İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ, Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ·
«ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȠıȚĲȩ ȑȡȖȠ» ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȠȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ĳȠȡȑĮ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țĮȜȣĳșȠȪȞ Įʌȩ ʌȚıĲȫıİȚȢ (Į)

ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ Ȓ
țĮȚ ĲȠȣ
ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠȣ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ ĲȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȠȪ ȑȡȖȠȣ Ȓ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȝʌȡĮȟȘ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ·
Ȓ

110
(ȕ)

ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ĳȠȡȑĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ:

ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȠȣ țĮĲȐ ʌȩıȠ ȑȞĮ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
ʌȡȠıȚĲȩ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ·
«ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȕȚȫıȚȝȠ» ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓıĲȘțİ ȩĲȚ ȑȤİȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȠĳȑȜȘ Įʌȩ ȩ,ĲȚ țȩıĲȠȢ, ıĲȘ ȕȐıİȚ ĮȞȐȜȣıȘȢ țȩıĲȠȣȢ-ȠĳȑȜȠȣȢ.
ǼĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ
84 ȑȦȢ 88.

83.-(1) ȉĮ ȐȡșȡĮ 84 ȑȦȢ 88 İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȑȡȖĮ ȝİ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ
țȩıĲȠȢ.
(2)
ǵȜİȢ ȠȚ ıȣȝʌȡȐȟİȚȢ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȩ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ țȩıĲȠȢ țĮȚ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȑȡȠȣȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ, ȠȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȚȢ Ȓ ȠȚ ȐįİȚİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İțįȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ĳȠȡȑĮ
țĮȚ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ȐıțȘıȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌĮȡȠȤȒ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ȝȚıșȫıİȚȢ ȖȘȢ Ȓ ıȣȝȕȐıİȚȢ ȖȚĮ ȐįİȚİȢ ȤȡȒıȘȢ ȖȘȢ,
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȩȡȠȣ «ıȪȝʌȡĮȟȘ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ», įİȞ
ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȑȡȠȣȢ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩȝȦȢ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ.
(3) Ȃİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (2), ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȐ ʌȩıȠ
ȑȞĮ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ țȩıĲȠȢ, țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ.

ȆȡȠİʌȚȜȠȖȒ
ȑȡȖȦȞ.

84.-(1) ǵĲĮȞ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ ıțȠʌİȪİȚ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ, Ƞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ıȣȞĲȐııİȚ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ, ȑțșİıȘ ȝİ
ĲȚȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ (Į)

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ, ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ·

(ȕ)

ĲȚȢ İțĲȚȝȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ įȘȝȩıȚȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ įĮʌĮȞȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ
țȐșİ ȐȜȜȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ ʌȩȡȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ·

(Ȗ)

ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮĲȐ ʌȩıȠ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ
ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ĲȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ·

(į)

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ șȑȝĮĲĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ.

(2) Ǿ ȖȞȫȝȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ
(1), ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ țĮĲȐ ʌȩıȠ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȠıȚĲȩ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
ȕȚȫıȚȝȠ, ȝİ ȕȐıȘ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İțĲȚȝȒıİȚȢ.
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȑȡȖȠȣ.

85.-(1) ȅ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩıİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ
ʌȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȕȚȫıȚȝȠ, ıȣȞĲȐııİȚ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȑțșİıȘ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİʌȚȜİȖİȓ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 84.
(2) Ǿ ȑțșİıȘ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȑȡȖȠȣ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ (1) ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝİȜȑĲȘ
ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İțʌȠȞİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ țĮȚ
įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩȞ ȖȚĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ.
(3) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ, ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ, țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ țĮĲȐ ʌȩıȠ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȠıȚĲȩ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȕȚȫıȚȝȠ.
(4) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ĲȘȡİȓ țĮȚ įȘȝȠıȚİȪİȚ, Įʌȩ țĮȚȡȩ ıİ țĮȚȡȩ, țĮĲȐȜȠȖȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (3) țĮȚ ĲĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ İʌȚȜȑȟȚȝĮ ȖȚĮ ʌİȡȓȜȘȥȘ ıĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 86.

ǼʌȚȜȠȖȒ ȑȡȖȠȣ.

86.-(1) O ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȑȡȖȠ ȖȚĮ
ıȣȝʌİȡȓȜȘȥȘ ıĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ, ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲȠ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ (4) ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 85.
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(2) ȆȡȩĲĮıȘ ȑȡȖȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1), ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩĲĮıȘ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ, ıİ ȝȠȡĳȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ
ĲȡȑȤȠȣıĮ İȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ.
(3)
ǵĲĮȞ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ
ıȪȝʌȡĮȟȘ įȘȝȩıȚȠȣ - ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ, ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ.
(4) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ĮȞȫĲĮĲİȢ ȠȡȠĳȑȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȠȣ
țȐșİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İĲȒıȚİȢ įİıȝİȪıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȝʌȡȐȟİȦȞ įȘȝȩıȚȠȣ - ȚįȚȦĲȚțȠȪ
ĲȠȝȑĮ, ȝİ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ.
(5) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȑȡȖȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1), ȞĮ
ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ȝȑıȦ ıȪȝʌȡĮȟȘȢ įȘȝȩıȚȠȣ - ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ, Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜȐȕİȚ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠ ıĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, ȝȩȞȠ İȐȞ (i)

(ii)

ĲȠ ȑȡȖȠ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ
ȐʌȠȥȘ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, țȠȚȞȦȞȚțȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ,
ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ· țĮȚ
Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ ĮȞȫĲĮĲȦȞ ȠȡȠĳȫȞ
ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ (4).

(6) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ ʌȓȞĮțĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ, țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ (i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)

țĮĲȐȜȠȖȠ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ·
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȦȞ İĲȒıȚȦȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ İıȩįȦȞ ıĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıİ ĮȣĲȩȞ (ıĲȠ İȟȒȢ
«ȞȑȠ ȑȡȖȠ»), ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ·
İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȦȞ İĲȒıȚȦȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ İıȩįȦȞ ȖȚĮ ĲĮ
ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ ıĲȠȣȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ İĲȫȞ
(ıĲȠ İȟȒȢ «ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ ȑȡȖĮ») ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ ĮȣĲȫȞ·
İʌİȟȒȖȘıȘ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ ĮʌȩțȜȚıȘȢ, ĲȦȞ ȜȩȖȦȞ ĲȘȢ
ĮʌȩțȜȚıȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȦȞ İĲȒıȚȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (Ȗ), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ĲȡȑȤȦȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ țĮȚ ıİ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ İĲȫȞ·
ıȪȞȠȥȘ ĲȦȞ İĲȒıȚȦȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ İıȩįȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȞȑȦȞ ȑȡȖȦȞ·
ıȪȞȠȥȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (3) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 88, ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ ȑȡȖĮ·
țĮȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ șȑȝĮĲĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ.

(7) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ țĮĲȐıĲĮıȘ, țĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ, ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
İʌȚȜİȖİȓ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ, ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠȣ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ, ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ.
ȊȜȠʌȠȓȘıȘ ȑȡȖȠȣ.

87.-(1) ǵĲĮȞ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ įȘȝȠıȓȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ, Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠıĳȠȡȠįȩĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ İȞ
ȜȩȖȦ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
(2) īȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ, țĮȝȓĮ ıȪȝȕĮıȘ Ȓ ıȣȝĳȦȞȓĮ įİȞ ıȣȞȐʌĲİĲĮȚ țĮȚ țĮȝȚȐ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
įİȞ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ, İțĲȩȢ İȐȞ (Į)

ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ İȖțȡȚșİȓ ȝİ ĲȠȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ· țĮȚ

(ȕ)

Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȑȤİȚ İȖțȡȓȞİȚ ĲȑĲȠȚĮ ıȪȝȕĮıȘ țĮȚ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȑȡȖȠȣ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (3).

(3)
ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įİȞ İȖțȡȓȞİȚ țĮȝȓĮ ıȪȝȕĮıȘ Ȓ ıȣȝĳȦȞȓĮ, İțĲȩȢ İȐȞ ĲȑĲȠȚĮ ıȪȝȕĮıȘ
Ȓ ıȣȝĳȦȞȓĮ –
(Į)

ȑȤİȚ İĲȠȚȝĮıĲİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ· țĮȚ
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(ȕ)

ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
ıĲĮ ıȣȝȕȩȜĮȚĮ.

țĮĲȐ ĲȘ ȖȞȫȝȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ, İȓȞĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌȡȠıȚĲȩ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
ȕȚȫıȚȝȠ țĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ țȡȚĲȒȡȚĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȊʌȠȣȡȖȩ.

88.-(1) ȅʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȠȣıȚĮıĲȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȚȢ ıȣȝȕȐıİȚȢ Ȓ ıȣȝĳȦȞȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȐȞȦ ıĲȘ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȚĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ
ʌȡȠĲȑȡȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (2).
(2) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ĮȜȜĮȖȒȢ ıİ ıȪȝȕĮıȘ Ȓ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȦȢ ȠȣıȚĮıĲȚțȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ
(1), ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ įȘȝȩıȚȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ.
(3)
ȅ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ĳȠȡȑĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ,
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ –
(Į)

ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ· țĮȚ

(ȕ)

ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȝʌȡȐȟİȦȞ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ
ĲȚȢ ʌĮȡĮįȠĲȑİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲȘıȓȦȢ ıĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ
ȑțșİıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ,
ıİ ĲȑĲȠȚĮ ȝȠȡĳȒ țĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ.

(4)
ȅ īİȞȚțȩȢ ǼȜİȖțĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ȊʌȠȣȡȖȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (3) țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ıȪȝʌȡĮȟȘȢ įȘȝȩıȚȠȣ-ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ
ʌĮȡĮįȠĲȑİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ȩʌȦȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ.
ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ.

89. ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ, ĲȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ, ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ țĮȚ ȐȜȜİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ıĲȠȚȤİȓȠ țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȑȡȠȣȢ, ȝİ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ Ȓ/țĮȚ ȠįȘȖȚȫȞ.
ȂǼȇȅȈ XII – ǹȇȋǼȈ ȉȅȆǿȀǾȈ ǹȊȉȅǻǿȅǿȀǾȈǾȈ

ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ.

90.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǻȒȝȦȞ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞ
ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ, țĮșȫȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ıȣȞĮĳȫȞ ȞȩȝȦȞ, Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȖțȡȠĲȘȝȑȞȘȢ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȒȝȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ țȠȚȞȩĲȘĲİȢ, ĮıțȫȞĲĮȢ ĲȚȢ İȟȠȣıȓİȢ ʌȠȣ
ĲȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ.
(2) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1), Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ
ȊʌȠȣȡȖȩ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȞ ȜȩȖȦ
İįȐĳȚȠ.

ȀĮȞȩȞİȢ
ĮȞȐȜȘȥȘȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ
ǹȡȤȫȞ ȉȠʌȚțȒȢ
ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ.

91.-(1) ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ ǹȡȤȫȞ ȉȠʌȚțȒȢ
ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ Įʌȩ țĮȚȡȩ ıİ țĮȚȡȩ.
(2) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ(Į)

ıȣȝȕȠȪȜȚȠ įȒȝȠȣ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȖȚĮ
ĲȘ ıȪȞĮȥȘ įĮȞİȓȠȣ, ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȟȚȠȖȡȐĳȦȞ Ȓ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȡȐʌİȗĮ Ȓ ıȣȞİȡȖĮĲȚțȩ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (Į) Ȓ (Ȗ) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (1) Ȓ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (Į) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ (2) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 85, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ
İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ, Ȓ

(ȕ)

ıȣȝȕȠȪȜȚȠ țȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ǼʌȐȡȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘ
ıȪȞĮȥȘ įĮȞİȓȠȣ Ȓ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȡȐʌİȗĮ Ȓ
ıȣȞİȡȖĮĲȚțȩ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (Į) Ȓ (ȕ) ĲȠȣ ʌİȡȓ ȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞ ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ
İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ,

