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ΕΡΓΑΣΙΑ : Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1- 5)
Αντικείµενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για το έργο "Εκτέλεση ναυαγοσωστικού
έργου έτους 2016" για την χρονική περίοδο από 01-06-2016 έως 30-09-2016.
Ο ∆ήµος θα αναθέσει, µετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό το προαναφερόµενο έργο σε ανάδοχο
που θα διαθέτει το προσωπικό τον εξοπλισµό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.
Πιο συγκεκριµένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στην παραλιακή ζώνη του
∆ήµου Ρεθύµνης στους τοµείς και µε τρόπο που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα 1 έως 4 της
παρούσας.
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Άρθρο 1 . ∆ιάκριση χώρου εργασίας
1.1
Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται οι
παραλίες του ∆ήµου Ρεθύµνης και συγκεκριµένα :
Ο κατάλληλα οργανωµένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιµένα στον οποίο
εισέρχονται µε την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίµου) άτοµα για λήψη λουτρού στην έµπροσθεν αυτού
θαλάσσια περιοχή.
Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιµένα ο οποίος
παραχωρείται ή εκµισθώνεται από (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές µονάδες,
οργανωµένες κατασκηνώσεις κλπ) για χρήση εκµισθούµενων θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τοποθέτηση
καθισµάτων ή ανακλίντρων ή µέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουοµένων ανεξάρτητα αν τα άτοµα
που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έµπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Οι 17 Ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σηµεία της παραλίας του ∆ήµου.
•
•

•
•
•
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Πέντε (5) ναυαγοσώστες στην παραλιακή ζώνη που αρχίζει Ανατολικά από την µαρίνα
µέχρι 300µ. ανατολικά ξενοδοχείου PEARL συνολικού µήκους περίπου δύο χιλιοµέτρων.
∆ύο (2) ναυαγοσώστες στην παραλιακή ζώνη που αρχίζει µετά το ξενοδοχείο PEARL και
επεκτείνεται µέχρι τα όρια των ∆ήµων Ρεθύµνου – Αρκαδίου, συνολικού µήκους περίπου
1200 µέτρα και πιο συγκεκριµένα ένας έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου MINOS
MARE και ένας έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου CRETA PALACE.
∆ύο (2) ναυαγοσώστες στη θέση από 600µ. δυτικά του ανατολικού ορίου του ξενοδοχείου
ΡΙΘΥΜΝΑ BEACH ως 600µ. ανατολικά του ιδίου ορίου
Ένας(1) ναυαγοσώστης στην περιοχή του ξενοδοχείου ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ στο Σφακάκι.
Ένας (1) ναυαγοσώστης έµπροσθεν και εκατέρωθεν ξενοδοχείου CRETA STAR
Ένας (1) ναυαγοσώστης στην περιοχή του καταστήµατος Ήλιος
Ένας(1) ναυαγοσώστης στην παραλιακή ζώνη Κουµπέ – Ρεθύµνου.
Ένας(1) ναυαγοσώστης έµπροσθεν του παραλιακού µπαρ «LA PLAYA» στην Παραλία
Επισκοπής.
Τρεις (3) ναυαγοσώστες στην παραλία της Επισκοπής η οποία αρχίζει 800µ. ∆υτικά του
ποταµού Πετρέ µέχρι 750µ. δυτικά του καταστήµατος Αστερίας.
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Άρθρο 4 . Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών
4.1
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην προσφορά του ότι θα διαθέσει όλα τα τεχνικά και
µηχανικά µέσα που προβλέπονται στο Π.∆. 23/00 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και
συγκεκριµένα για κάθε θέση εργασίας ναυαγοσώστη:

(1) µηχανοκίνητο µικρό σκάφος µε εξωλέµβια µηχανή, χρώµατος εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασµένο µε
φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισµός του µικρού σκάφους
θα είναι εγκεκριµένου τύπου, από την αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ, θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν
θα έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο µέσον των πλευρών
της λέµβου, δεξιά και αριστερά θα είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η
ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέµβου είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για την αποτροπή ατυχήµατος.
(2) αδιάβροχο φακό
(3) κυάλια
(4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα “Γ” του Π.∆. 23/00
(5) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτηµα “∆” του Π.∆. 23/00
(6) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτηµα “Ε” του Π.∆. 23/00. (Ο
εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
(7) φορητό φαρµακείο, το περιεχόµενο του οποίου περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα “Β”
(8) πτυσσόµενο φορείο εγκεκριµένου, από την αρµόδια ∆/νση του ΥΕΝ, τύπου
(9) δύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων
(10) ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί
(11) καπέλλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν
αυτής η ένδειξη LIFE GUARD
(12) γυαλιά ηλίου
(13) πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη
FIRST AID, µπλε απόχρωσης
(14)κουβέρτες
(15) καταδυτικό µαχαίρι
(16) µάσκα βυθού
(17) βατραχοπέδιλα
(18) σηµαία Ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 40 Χ 80 εκ. µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD µπλε απόχρωσης.
(19) σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης
(20) κινητό τηλέφωνο, ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται µε µέριµνα του εκµεταλλευόµενου τη
λουτρική εγκατάσταση µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιµενική Αρχή.
(21) φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
(22) κοινή σφυρίχτρα
δ) Τοποθετούν σε εµφανή σηµεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η
σηµασία των σηµαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες
περιορισµοί ή απαγορεύσεις και οι αριθµοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών
και της Λιµενικής Αρχής.
(23)Βάθρο ναυαγοσώστη
1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας και
σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει
τα τρία (3) µέτρα.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση µε στόχο την
άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα µε
την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σηµαία ναυαγοσώστη.
4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται
η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την
απουσία ναυαγοσώστη.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιµα και το µηχανικό εξοπλισµό που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο, έµπειρο και ικανό, προσωπικό για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του ∆ήµου Ρεθύµνης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζοµένων
και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).
Παραρτήµατα:
α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”: “Φαρµακευτικό - υγειονοµικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης”.
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”: “Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη”.
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”: “Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)”.
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δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “∆”: “Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)”.
ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”: “Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)”.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά
(1)
Αντιαιµορραγικά-µητροτονικά
(1)
Για υπόταση
(1)
Αναλγητικά-αντιπυρετικά
(3)
Ισχυρά αναλγητικά µη οπιούχα
(2)
Σπασµολυτικά
(1)
Αντιεµετικά και κατά του ιλίγγου
(3)
Ενέσιµο κορτικοστεροειδές
(2)
Οξυγονούχο ύδωρ (200 00)
(1)
Ιώδιο (100 00)
(1)
Μερκουροχρώµ(ΙΟΟΟΟ)
(1)
Οινόπνευµα (200 00)
(1)
Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων (2)
(2)
Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2%
(1)
Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook
(1)
Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσµος
(2)
Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι)
(2)
Γάζες αποστειρωµένες
(5)
Αυχενικό περιλαίµιο
(1)
Βαµβάκι
(2)
Γάντια πλαστικά µιας χρήσεως
(10 ζεύγη)
Ελαστικός επίδεσµος κοινός
(2)
Επίδεσµοι κοινοί
(10)
Λευκοπλάστης
(2)
Gauz Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε λιπαρή ουσία
νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα
(5)
Ψαλίδι κοινό
(1)
Στηθοσκόπιο
(1)
Γ. ΟΡΓΑΝΑ
Μανόµετρο αρτηριακής πίεσης
(1)
θερµόµετρο κοινό
(2)
θερµόµετρο υποθερµίας
(1)
Αεραγωγός τύπου Guedel
(1)
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU)
(1)
Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 21/2 λίτρα µε
µειωτήρα πίεσης
(1)
Σύριγγες µιας χρήσης
(5)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΎ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΏΣΤΗ
Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά
Αναλγητικά
Ενέσιµο κορτικοειδές
Σύριγγες 5<χ
Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων
φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ΚΥTΙΑ)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
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οξυγόνου
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου ΒΡΟΟΚ
Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός ΑΜΡU
Κοινοί επίδεσµοι
Γάζες αποστειρωµένες πακέτα
Ελαστικός επίδεσµος
Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια
για έγκαυµα
Mercurochrom
Οξυζενέ
Οινόπνευµα
Λευκοπλάστης
Ψαλίδι κοινό

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(50 cc)
(50 cc)
(50 cc)
(1)
(1)

Άρθρο 5ο Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου.
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι δεκαεπτά (17)
ναυαγοσώστες εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από Λιµενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ µέχρι
και δύο µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για τους επιπλέον ναυαγοσώστες που
θα δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα απασχολήσει είτε για την κάλυψη των ρεπό είτε για την κάλυψη
των αδειών των βασικών ναυαγοσωστών.
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη
1.Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του
και µπορεί να περιπολεί µε σωστική λέµβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να κάθεται
επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη από 10:30 π.µ. έως 17:30 µ.µ και για 7 ηµέρες την
εβδοµάδα.
2.Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόµενους, είναι σε άµεση
ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 6 - 8)
ο

Άρθρο 6 . Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου
6.1
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείµενο του έργου
για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
6.2
Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των
ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην άγνοια
των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου για περιπτώσεις προβληµάτων η
αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
6.3
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανολογικού
εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν
στοιχεία µε τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδοµή και οργάνωση που διαθέτουν και θα
εφαρµόσουν (προσωπικό, εξοπλισµός κλπ.).
6.4
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου προς τις εντολές
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
6.5
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις
ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.
6.6
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του,
οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενηµερώνουν τις υπηρεσίες του ∆ήµου
για θέµατα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
6.7
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται και
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να
κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
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Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο
∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού
έργου
6.9
Ο εξοπλισµός του ανάδοχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός .
6.8

ο

Άρθρο 7 . Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου
7.1
Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναµίας
εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση του µε άλλο έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα
την αρµόδια υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει
µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
7.2
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, από άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
7.3
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών
σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµίες που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό
του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά
τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις
περιπτώσεις αυτές.
ο

Άρθρο 8 . Προσωπικό – Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισµός
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει στο ∆ήµο Ρεθύµνου τις άδειες
των ναυαγοσωστών που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και να παρουσιάσει όλο τον
απαιτούµενο τεχνικό και µηχανικό εξοπλισµό που αναφέρεται στο Π.∆.23/00 καθώς και στο άρθρο 4 και 5
της παρούσης .
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