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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Αυγούστου του έτους
2012 και ώρα 11:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
370/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 20-08-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
370/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
21ο / 20-08-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.: 20075/22-08-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση αίθουσας (κυλικείο) του
∆ηµοτικού καταστήµατος Σταυρού της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19775/16-08-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4 Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό
των όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση αίθουσας (κυλικείο) του ∆ηµοτικού
καταστήµατος Σταυρού της ∆.Ε. Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 290/2012 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καρδίτσας µε την οποία
έγινε δεκτό το αίτηµα του Σιατήρα Ιωάννη του Χρυσοστόµου για διακοπή µίσθωσης
του δηµοτικού καταστήµατος – κυλικείου που βρίσκεται εντός του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος της Τ.Κ. Σταυρού της ∆Ε Κάµπου του ∆ήµου Καρδίτσας από 20-62012. Με την ίδια απόφαση επίσης εγκρίθηκε η εκ νέου µίσθωση του ανωτέρω
ακινήτου.

2. Την υπ’ αριθ. 1/2012 από 11-6-2012 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπ. Κοινότητας
Σταυρού της ∆.Ε Κάµπου µε την οποία το Τ.Σ. εξέφρασε σύµφωνη γνώµη (άρθρο 84 του
ν.3852/10 παρ. στ) για την εκµίσθωση του κυλικείου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Τοπ.
Κοινότητας Σταυρού, 13,00 τ.µ. περίπου, κατόπιν δηµοπρασίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10
4. To Π.∆. 270/81
Αποφάσισε οµόφωνα

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει
τη δηµοπρασία ως εξής:
Περιγραφή ακινήτου : Πρόκειται για αίθουσα 13 τ.µ. στο ισόγειο εντός του ∆ηµοτικού
καταστήµατος – πρώην ∆ηµαρχείου Κάµπου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Σταυρού, της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου του ∆ήµου µας.
΄Aρθρο1o : Τόπος - τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Κάµπου, µετά από διακήρυξη του ∆ηµάρχου στην
οποία θα ορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης
στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη
συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Άρθρο 2o : Όροι συµµετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή
τα εξής:
1. ως εγγύηση συµµετοχής, γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 1/10 του ποσού που
ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο µισθώµατος σε ετήσια βάση, δηλαδή #84,00#
€.
Το παραπάνω γραµµάτιο θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλο,
ποσού ίσο προς το 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος. Η παραπάνω εγγυητική
επιστολή θα παραµείνει στο ∆ήµο καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, θα αποδοθεί δε
στον µισθωτή µετά τη λήξη της σύµβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων από το µισθωτή.
2. βεβαίωση µη οφειλής προς το δήµο Καρδίτσας τόσο ο συµµετέχων ως επίδοξος
πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του.
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3.αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετέχοντα και εγγυητή
του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
4. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία και του εγγυητή, ότι έχει λάβει
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης της δηµοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
5.Πιστοποιητικά
αρµόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
τελευταίου
εξαµήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι:
Προκειµένου περί φυσικών προσώπων:
-Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
-∆εν έχει κινηθεί κατ 'αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Προκειµένου περί νοµικών προσώπων:
-∆εν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
-∆ε βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση
-∆ε βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση
-∆εν έχει κινηθεί κατ 'αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
-∆εν έχει κινηθεί κατ 'αυτού διαδικασία διορισµού εκκαθαριστού
Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που έχει την έδρα
της
επιχείρηση
για
την
έκδοση
των
ανωτέρω
πιστοποιητικών,
δηλώνει
αδυναµία
έκδοσης,
τότε
ο
συµµετέχων
καταθέτει
συµπληρωµατικά
µαζί
µε
το
πιστοποιητικό
που
δηλώνεται
η
αδυναµία
της
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
ένορκη
δήλωση
περί
του
ότι
δεν
τελεί
ενώπιον
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Άρθρο : Νόµιµη εκπροσώπηση
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια
επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόµιµο
πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό .
Άρθρο 3o : Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και γενικά καθίσταται αλληλεγγύως και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 4o : Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εβδοµήντα ευρώ (70,00 €) για κάθε
µήνα , δηλαδή οκτακόσια σαράντα ευρώ (840,00 €) σε ετήσια βάση.
Άρθρο 5o : Όριο πλειοδοσίας
Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γίνονται σε ακέραιες µονάδες ανά ένα
(1,00) ευρώ. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη η δέσµευση δε αυτή,
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και βαρύνει οριστικά τον
τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 6o: ∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα αποζηµίωσης από τη µη έγκριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.
Άρθρο 7o : ∆ιάρκεια της µίσθωσης .
Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ηµέρα υπογραφής του
συµφωνητικού µε τον τελευταίο πλειοδότη και µέχρι τη συµπλήρωση δύο ετών.
Άρθρο 8ο - Καταβολή µισθώµατος
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Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήµερο εκάστου µήνα και
η πληρωµή θα γίνεται χωρίς όχληση από το ∆ήµο.
Άρθρο 9ο : Σύµβαση
Η σύµβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί µετά την έγκριση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.
Άρθρο 10 : Υπογραφή σύµβασης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της
σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική
παρέµβαση. Επιπλέον, ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή
του και ευθύνονται και οι δύο για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 11ο : Αναπροσαρµογή µισθώµατος
Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό µέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους της σύναψης
της σύµβασης και από το επόµενο έτος έως και τη λήξη του, θα αναπροσαρµοστεί σε
ποσοστό 75% της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, του µηνός Ιανουαρίου.
Άρθρο 12ο : Ευθύνη ∆ήµου
Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση
τoυ µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ .
Άρθρο 13ο : Υποχρεώσεις µισθωτή
-Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και φθορά, διαφορετικά ευθύνεται
σε αποζηµίωση.
-Να κάνει καλή χρήση του µισθίου και να αντικαθιστά αµέσως τα καταστρεφόµενα
εξαρτήµατα (ηλεκτρ. λαµπτήρες, τζάµια, κρουνούς κλπ) και πάντως ευθύνεται σε
αποζηµίωση για φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα προξενήσει στο µίσθιο (ο ίδιος ή όργανο
του, ή υπάλληλος του, ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει µε δαπάνες
του, εντός δέκα (10)ηµερών από της εµφάνισής τους, χωρίς να έχει δικαίωµα ή αξίωση
κατά του ∆ήµου για την πληρωµή ή την απόδοση σε αυτόν των ποσών που πλήρωσε.
Οφείλει δε σε κάθε περίπτωση για την τήρηση των όρων αυτών να συµµορφώνεται στις
υποδείξεις του ∆ήµου. Επίσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου θα γίνει και
οποιαδήποτε άλλη επέµβαση στο µίσθιο, πάντοτε στα πλαίσια που επιτρέπονται από το
νόµο.
Ο µισθωτής υποχρεούται να προµηθεύεται τα προϊόντα που θα πωλεί στο κυλικείο, από
εταιρείες
οι
οποίες
κατέχουν
πιστοποιητικά
ISO
και
HACCP.
Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τη
λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Ειδικά µνηµονεύεται ότι
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3377/2005,µε τις οποίες
προσδιορίζονται οι ανώτατες τιµές πώλησης των προϊόντων κυλικείου αναψυκτηρίου.
-Με ευθύνη του µισθωτού πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του
καπνίσµατος εντός του µισθίου.
-Ακόµη ο µισθωτής υποχρεούται σε καταβολή του µισθώµατος και αν ακόµη δεν κάνει
χρήση του µισθίου.
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Άρθρο 14ο - Πραγµατική Κατάσταση µισθίου
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για την πραγµατική και νοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το µίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση ο µισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καµία
απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του µισθίου, µη
υποχρεούµενος σε µείωση του µισθώµατος ή λύση της µίσθωσης ή αποζηµίωση του
µισθωτή .
Άρθρο 15ο : Λήξη µίσθωσης
Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης, µέσα στις επόµενες 10
ηµερολογιακές µέρες να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε,
διαφορετικά ευθύνεται σε ηµερήσια αποζηµίωση των 10 € για κάθε µέρα καθυστέρησης.
Άρθρο 16ο : Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση
Σιωπηρή αναµίσθωση όπως και υπεκµίσθωση
απαγορεύεται απολύτως.

του

µισθίου

από

τον

µισθωτή,

Άρθρο 17ο : ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν
από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην έδρα του δήµου και στην Τ.Κ
Σταυρού.
Άρθρο 18ο - Λοιπά έξοδα
Τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας στον Τύπο, τα τέλη χαρτοσήµου της σύµβασης
κ.λ.π. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 19ο - Παράβαση όρων
Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνον όρου της διακήρυξης αυτής, αποτελεί λόγο
έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από το
χώρο χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Άρθρο 20ο Επανάληψη δηµοπρασίας
- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί σε
αυτή πλειοδότης .
- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό
συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος
αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής αποφάσεως επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας,
δεν προσέλθει αυτός και ο εγγυητής του εµπροθέσµως, για την σύνταξη και υπογραφή
της σύµβασης.
Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούµενη δηµοπρασία.
- Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Άρθρο 21ο : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΓΘΩΕΗ-7ΙΛ
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας στα τµήµατα
Οικονοµικής Επιτροπής και Προσόδων στα τηλέφωνα 2441350781-782, 2441350760764.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στο ∆ηµαρχείο .

Άρθρο 22ο : Χρήση µισθίου
Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί από τον µισθωτή αποκλειστικά και µόνο για χρήση
κυλικείου.
Η δαπάνη για την εγκατάσταση του Κυλικείου θα βαρύνει αποκλειστικά το µισθωτή και
η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου θα γίνει σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1
β/8577/83 «Περί των όρων ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων».
Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που
προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία.
Ο ∆ήµος καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή
επισκευής ζηµιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων, του µισθίου, των
εγκαταστάσεων και του εν γένει εξοπλισµού του εξ οποιασδήποτε αιτίας.

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
370/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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