
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 17.157,00τ.µ. ΣΤΟ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΒΑΛΤΕΡΟΥ» ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 

4061/2012 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 

226/Α΄/27-12-2010) και όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 81320 + 77909 / 1 ∆εκεµβρίου 2016 

(ΦΕΚ 4302 / τ. Β΄/ 30-12-2016), αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

3. Την µε αριθ. 30197/392/27-1-2017( ΦΕΚ 229/Β’/1-2-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κ. 

Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » 

4. Την µε αριθ. 280614/733/7-7-2017 (ΦΕΚ 2516/Β’/20-7-2017) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη 

Σερρών περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων 

“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  

5. Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρ. 4 και των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 

66/Α/22-3-2012) περί «παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων και διαδικασία δηµοπρασίας», όπως 
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τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 37 του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-02-

2014) και του άρθρο 44 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-4-2016). 

6. Την µε αριθ. 5312/2-3-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Συγκρότηση 

των επιτροπών θεµάτων γης και επίλυσης διαφορών Σερρών και Σιδηροκάστρου για την διετία 

2017-2018». 

7. Την αριθ. 998/46581/7-4-2014(Α∆Α: ΒΙ0ΒΒ-2ΦΑ)(ΦΕΚ.953/τ.Β΄/15-4-2014) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Αναπροσαρµογή ετήσιου τιµήµατος 

χρήσης ακινήτου» 

8. Την µε αριθ. 5/2017 αποφάσεις της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών 

Σιδηροκάστρου µε τις οποίες: 

(α) γνωµοδοτεί υπέρ της δηµοπράτησης για την παραχώρηση κατά χρήση έναντι τιµήµατος 

και διάρκεια µίσθωσης δέκα έτη (10) τµήµατος έκτασης 17.157τ.µ. από το υπ’ αριθ.  712δ 

τεµάχιο, ολικού εµβαδού 38.625τ.µ., του Αναδασµού έτους 1961 του αγροκτήµατος 

«Βαλτερού» και 

(β) καθορίζει ως ελάχιστο όριο προσφοράς του παραπάνω προς εκµίσθωση ακινήτου το 

ποσό των τριάντα τριών ευρώ (33,00€) ετησίως ανά στρέµµα. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση του παρακάτω ακινήτου µε τίµηµα, 

του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπ.Α.Α.Τ, µε σκοπό τη «Γεωργική χρήση»  και σύµφωνα µε τις 

παρακάτω ειδικές λεπτοµέρειες: 

 

1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου 

Ακίνητο εµβαδού 17.157τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται στα συνηµµένα τοπογραφικά αποσπάσµατα 

που συντάχθηκαν από το Τµήµα Πολιτικής Γης της ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σερρών, έχοντας στοιχεία 

κορυφών  0,1,2,3,0 σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87, που βρίσκεται στη θέση Βαλτερό εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείας, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ. Το ακίνητο αυτό 

εµπίπτει εντός του µε αριθ. 712δ τεµάχιο, χαρακτηρισµένου ως «βοσκή - κοινή», του Αναδασµού 

έτους 1961 του αγροκτήµατος «Βαλτερού»  της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας.  

 

2. Χρόνος (ηµεροµηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος της διενέργειας της δηµοπρασίας. 

Η ∆ηµοπρασία που θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών 

Σιδηροκάστρου, στις 6 ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 09:30 και ώρα 

λήξης την 09:50 στα γραφεία του Τµήµατος Πολιτικής Γης της ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σερρών (Τέρµα 
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Οµονοίας, Σέρρες), θα είναι φανερή και προφορική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Ν.4061/2012 

 

3. Τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος 

Η τιµή εκκίνησης του ετησίου τιµήµατος ανά στρέµµα για την µίσθωση της παραπάνω έκτασης 

καθορίζεται σε τριάντα τρία ( 33,00 €) Ευρώ, όπως ορίσθηκε µε την µε αριθ. 5/2017 απόφαση της 

Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών Σιδηροκάστρου.  

 

4. Τόπος, τρόπος και χρόνος καταβολής του τιµήµατος- Σταδιακή αναπροσαρµογή του 

(άρθρα 9 και 10 του Ν. 4061/12) 

α. Το ετήσιο τίµηµα παραχώρησης χρήσης βεβαιώνεται στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

(∆.Ο.Υ.) στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο πλειοδότης και  καταβάλλεται ετησίως εντός τριµήνου 

από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης κατατιθέµενο σε ∆.Ο.Υ, κατά 50% ως 

έσοδο του ∆ηµόσιου και κατά 50% ως έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών . Σε περίπτωση 

εκπρόθεσµης καταβολής, οφείλεται τόκος, που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκοµίζει το παράβολο εξόφλησης του 

τιµήµατος χρήσης στο Τµήµα Πολιτικής Γης της ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σερρών. 

β. Για τα δύο πρώτα έτη η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ως µηδενική. Μετά την 

παρέλευση της διετίας η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ανά µισθωτικό έτος και ανέρχεται 

σε ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µήνα της 

αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους όπως αυτή 

υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

5. ∆ιάρκεια παραχώρησης της χρήσης 

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. 

 

6. Εγγυήσεις 

α. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής, αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, σε ποσοστό 10% επί της τιµής 

εκκίνησης, ήτοι ποσού πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (56,60€), η οποία θα απευθύνεται 

στο Τµήµα Πολιτικής Γης της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά την ηµέρα διεξαγωγής της 

δηµοπρασίας. 

β. Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ο παραχωρησιούχος 

αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε άλλη, ποσού ίσου µε το 10% του επιτευχθέντος 

συνολικού τιµήµατος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιµήµατος και την τήρηση των όρων της 
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απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4061/12. Για 

τους λοιπούς υποψήφιους η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. 

 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής – Τρόπος ∆ιεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας 

α. Προσφορά για λογαριασµό άλλων επιτρέπεται, αρκεί ο εµφανιζόµενος να το δηλώσει αµέσως 

στην Επιτροπή δηµοπρασίας και κατά την κατάθεση της προσφοράς να υποβάλλει σχετικό 

πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι εκπροσωπεί συγκεκριµένο πρόσωπο κατά την 

διαδικασία της δηµοπρασίας του ακινήτου, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος πλειοδότης. Στο έγγραφο 

αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του αντιπροσώπου 

και του αντιπροσωπευόµενου. Η πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου θα αποδεικνύεται µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο, άλλως µε ιδιωτικό έγγραφο µε νόµιµη θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό νοµικών προσώπων, 

θα υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό της δηµοπρασίας 

φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού τους µε τις προβλεπόµενες δηµοσιεύσεις καθώς και 

τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις και νοµιµοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου. 

β. ∆εν γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και 

οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όλα τα φυσικά 

πρόσωπα µαζί µε την εγγυητική επιστολή θα καταθέτουν υποχρεωτικά Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 

είναι δηµόσιοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΟΤΑ. 

γ. Για την συµµετοχή τους στη διαδικασία της δηµοπρασίας οι διαγωνιζόµενοι ή οι πληρεξούσιοι 

αντιπρόσωποί τους, θα πρέπει να καταθέσουν φορολογική ενηµερότητα σε πρωτότυπο ή 

θεωρηµένο φωτοαντίγραφο. Η εκδιδόµενη από το ΤΑXIS θεωρείται πρωτότυπη. Ο χρόνος ισχύος 

του δικαιολογητικού είναι έξι µήνες από την έκδοσή του.  

δ. Σε περίπτωση αποκλεισµού κάποιου από την δηµοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή 

έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της ∆ηµοπρασίας. 

ε. Η δηµοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης 

∆ιαφορών Σιδηροκάστρου, οι δε προσφορές των συµµετεχόντων διατυπώνονται προφορικά και 

απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαµβάνει µεγαλόφωνα και τις αναγράφει 

στα πρακτικά κατά σειρά µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 

υποχρεωτική για τον πλειοδότη. 

 

8. Υπογραφή πρακτικών 

Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής που τη 

διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης 

αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του αναπλειστηριασµός σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12. 
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9. Επανάληψη της δηµοπρασίας 

Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω µη εµφάνισης πλειοδοτών ή λόγω µη επίτευξης του τιµήµατος. Στην 

περίπτωση αυτή η τιµή εκκίνησης − ελάχιστης προσφοράς − δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη από το 

εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιµής εκκίνησης. 

β. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής. 

γ. Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά µετά την κατακύρωση. Στην 

περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος 

υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, στο τετραπλάσιο της τελικής τιµής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία 

∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ως έσοδο του ∆ηµοσίου. 

 

10. Λοιποί όροι µίσθωσης 

α. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να χρησιµοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του 

παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκµίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν συναινέσει, εγγράφως, το όργανο που εξέδωσε την 

απόφαση παραχώρησης. 

β. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη 

άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούµενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό µηχανηµάτων 

εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων, που µπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν 

σοβαρά το περιβάλλον. 

γ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική 

ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του παραχωρούµενου ακινήτου. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση, προσθήκη ή µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του παραχωρούµενου ακινήτου, 

χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζηµίωση του 

παραχωρησιούχου. 

ε. Αν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει, πριν από την λήξη της παραχώρησης της χρήσης, 

οφείλει να καταβάλει το τίµηµα που αναλογεί σε ένα (1) έτος. 

στ. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του τιµήµατος ή άλλης σχετικής δαπάνης που 

βαρύνει τον παραχωρησιούχο ή παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης, 

ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης και η εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 

ζ. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίς όχληση, να 

αποχωρήσει από το παραχωρούµενο ακίνητο και να το παραδώσει στην αρµόδια 
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Υπηρεσία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, η εγγύηση επιστρέφεται 

στον παραχωρησιούχο. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το 

όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και τον 

παραχωρησιούχο. 

η. Σε περίπτωση άρνησης του παραχωρησιούχου να εγκαταλείψει το ακίνητο, η οικεία Επιτροπή 

Ελέγχου και Νοµιµότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012 επιβάλλει τα προβλεπόµενα διοικητικά 

µέτρα. 

θ. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόµενος δεν 

µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που 

διαχειρίζεται το ΥΠ.A.A.T πριν την παρέλευση τριών (3) ετών. 

 

11.Πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από το Τµήµα Πολιτικής Γης της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (τηλ: 2321355160, 2321355161 και ώρες 8.30-14.00). 

 

 
 
 
                                                             Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2017 

 

.                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εντολή ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. 
ΣΕΡΡΩΝ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Β. ΒΑΡΟΥ∆ΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Μέλη της  Επιτροπής  Θεµάτων  Γης  και  Επίλυσης  ∆ιαφορών 
    (µε την υποχρέωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας 
     από το γραµµατέα της επιτροπής ). 
 
2. ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚΜ 
    Τµήµα Πληροφορικής ΠΕ Σερρών 
    (Για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών µέσω email)  
 
3. ΥΠ. Α.Α.Τ. 
    ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
    Τµήµα  εφαρµογής-υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιοποίησης      
     δεδοµένων & µέριµνας 
    ∆εστούνη 2 και Αχαρνών 381  Τ.Κ. 11143   Αθήνα 
    (για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του  ΥΠ.Α.Α.Τ  µέσω email : a381u056@minagric.gr). 
 
4. ∆ήµο στα όρια του οποίου  βρίσκεται  το ακίνητο 
    (για την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του). 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤΕΡΟΥ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Α.Ε.  

 
 

 
 
 
 

 
 

   ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  
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