ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ:
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ “01 – 31.12.2021”
Η ΣΤΑΣΥ Μον. Α.Ε. ανακοινώνει ότι λόγω της εικοσιτετράωρης α̟εργίας την Πέµ̟τη
18/11/21, αναβάλλει την κλήρωση για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων στο
Σταθµό Μετρό «Σύνταγµα», για το χρονικό διάστηµα α̟ό 01.12.2021 µέχρι 31.12.2021.
Η νέα ηµεροµηνία, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η κλήρωση, είναι την Παρασκευή 19
Νοεµβρίου 2021 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι στο κτήριο του σωµατείου Αθηνάς 67 τρίτος
όροφος.
Ο Χώρος Πολλα̟λών Χρήσεων διατίθεται για εκδηλώσεις Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού και για
εκδηλώσεις Μη Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού.
Τα ε̟ιµέρους χρονικά διαστήµατα για τα ο̟οία θα διεξαχθεί η κλήρωση είναι τα εξής:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
01-02/12/2021 Τετάρτη- Πέμπτη: εκδήλωση MH Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
03-04/12/2021 Παρασκευή – Σάββατο: εκδήλωση MH Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
07-09/12/2021 Τρίτη – Πέμπτη: εκδήλωση MH Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
10-12/12/2021 Παρασκευή – Κυριακή: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού *
13-15/12/2021 Δευτέρα – Τετάρτη: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
16-18/12/2021Πέμπτη – Σάββατο: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
19-21/12/2021 Κυριακή – Τρίτη: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού *
22-24/12/2021 Τετάρτη- Παρασκευή: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
26-28/12/2021Κυριακή – Τρίτη: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού *
29-31/12/2021 Τετάρτη – Παρασκευή: εκδήλωση Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού
*Για εκδηλώσεις µε ̟ωλήσεις διατίθενται οι Κυριακές ̟ου είναι ανοικτά τα καταστήµατα µε
α̟όφαση του Εµ̟ορικού Συλλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Για εκδηλώσεις Μη Κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα καθώς και για εκδηλώσεις
χωρίς ̟ωλήσεις είναι δυνατόν να διατεθεί και η Κυριακή : 05/12/2021.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΠΧ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Λαµβάνοντας υ̟όψη τις µέχρι σήµερα α̟οφάσεις υγειονοµικού ̟ρωτόκολλου και
σύµφωνα µε την υ̟’αρ.4221/09-11-21 Α̟όφαση ∆Σ της ΣΤΑΣΥ, o Χώρος Πολλα̟λών
Χρήσεων στο σταθµό Σύνταγµα δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί το χρονικό διάστηµα
α̟ό 01/12/2021 και έως τις 31/12/2021 σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω αναφερόµενους όρους
και κανόνες:
1. Αναφορικά µε τους κανόνες εισόδου, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην εκάστοτε
ισχύουσας ΚΥΑ, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης-Εκδήλωσης, θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται α̟οστάσεις 1,5 µέτρου
τόσο α̟ό τους διοργανωτές, όσο και α̟ό τους ε̟ισκέ̟τες σε όλους τους χώρους και εντός
των εκθετηρίων.
3. Κατά το στήσιµο και την α̟οξήλωση των δοµών της Έκθεσης-Εκδήλωσης, θα ̟ρέ̟ει
ε̟ίσης να τηρούνται α̟οστάσεις 1,5 µέτρου. Ε̟ισηµαίνεται ότι ̟ροηγείται η α̟οξήλωση

της κάθε Έκθεσης-Εκδήλωσης α̟ό το στήσιµο της ε̟όµενης.
4. Η ̟ροτεινόµενη διάσταση εκάστου ̟ερι̟τέρου δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό 2Χ3
τ.µ. ενώ ̟αράλληλα στις ̟ερι̟τώσεις συνεχούς κατασκευής οι ̟άγκοι των ̟ωλητών θα
̟ρέ̟ει να διαχωρίζονται µε συµ̟αγή ελαφρά χωρίσµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις
διαδρόµων : τουλάχιστον 2 µέτρα ̟λάτος.
5. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει µονοδρόµηση κατεύθυνσης του ρεύµατος των ε̟ισκε̟τών.
Συνε̟ώς θα υ̟άρχει µια είσοδος και µια έξοδος α̟ό τον χώρο.
6. Στην είσοδο της αίθουσας και σε όλα τα ̟ερί̟τερα στο εσωτερικό αυτής θα ̟ρέ̟ει να
υ̟άρχουν αντιση̟τικά.
7. Όλα τα άτοµα ανεξαιρέτως, εργαζόµενοι και ε̟ισκέ̟τες, καθ’ όλη τη διάρκεια
̟αραµονής τους µέσα στην αίθουσα θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να φορούν µάσκες ενώ οι
εργαζόµενοι οι ο̟οίοι έχουν ε̟αφή µε είδη τροφίµων θα ̟ρέ̟ει να φορούν ε̟ι̟λέον
̟ροστατευτικά γάντια.
8. ∆εν ε̟ιτρέ̟ονται οι κάθε είδους δοκιµές ̟ροϊόντων ( είτε γευστικές είτε καλλυντικών)
9. Α̟αγορεύεται η ̟ώληση µη συσκευασµένων ̟ροϊόντων.
10. Θα γίνεται ε̟ιµελής καθαρισµός/α̟ολύµανση µετά την λήξη της κάθε ηµέρας,
λειτουργίας της έκθεσης, ό̟ως ε̟ίσης και ̟ριν την έναρξη και µετά την λήξη αυτής.
11. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 09:00 έως 21:00.
12. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύστηµα καταµέτρησης ατόµων.
13. Ολοκληρωµένο σύστηµα καθαρισµού και α̟ολύµανσης της εγκατάστασης και των
εξο̟λισµών.
14. Τυχόν ̟ρόστιµα α̟ό ̟αραβάσεις των µέτρων ̟ροστασίας για τον COVID-19 κατά
το διάστηµα µίσθωσης της αίθουσας , θα βαρύνουν εξ΄ολοκλήρου τον διοργανωτή της
Έκθεσης-Εκδήλωσης.
15. Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ασφαλής τρό̟ος α̟ό τον διοργανωτή της έκθεσης για την τήρηση
όλων των όρων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ












Για κάθε εταιρία - φορέα ̟ου λαµβάνει µέρος στη διαδικασία, θα ̟ρέ̟ει να ̟αρίσταται
στην κλήρωση ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ός της, ο ο̟οίος θα εκ̟ροσω̟εί µία (1) και µόνο
εταιρία. Σε ̟ερί̟τωση µη ̟αρουσίας του νόµιµου εκ̟ρόσω̟ου, θα ̟ρέ̟ει να
̟αρευρίσκεται εξουσιοδοτηµένος αντι̟ρόσω̟ος, ο ο̟οίος θα φέρει βεβαίωση
εξουσιοδότησης ε̟ικυρωµένη α̟ό ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα.
Για κάθε συµµετοχή/ εταιρεία θα ̟αρίσταται στο χώρο µόνο ένας εκ̟ρόσω̟ος.
Η είσοδος ε̟ιτρέ̟εται µε ̟ιστο̟οιητικό εµβολιασµού ή νόσησης, ειδάλλως α̟αιτείται
ε̟ίδειξη αρνητικού PCR ή rapid test
Η χρήση µάσκας είναι υ̟οχρεωτική.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα τηρηθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα ̟ροστασίας
για τη δηµόσια υγεία ό̟ως αυτά υ̟οδεικνύονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία και
τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών έναντι της µόλυνσης α̟ό τον COVID-19.
Θα ληφθεί µέριµνα ώστε, τόσο κατά την ̟ροσέλευση και α̟οχώρηση των
συµµετεχόντων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της ̟αραµονής τους στην Αίθουσα, να
τηρούνται αυστηρά οι α̟αιτούµενες α̟οστάσεις και να α̟οφεύγεται ο συνωστισµός.
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην κλήρωση οι εταιρίες οι ο̟οίες έχουν α̟οκλειστεί
και έχουν λάβει σχετική ε̟ιστολή.
Για να συµµετέχουν στην κλήρωση οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να α̟οστείλουν το
αίτηµά τους, όλα τα α̟αραίτητα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα ό̟ως αυτά αναφέρονται στη
συνέχεια και να καταθέσουν το ̟οσό των ̟εντακοσίων ευρώ (500€) ως εγγύηση έως και
µια ηµέρα ̟ριν την ηµεροµηνία της κλήρωσης έως τις 14:00, το ο̟οίο θα συµψηφιστεί
µε το συνολικό τίµηµα.









Η κλήρωση θα διεξαχθεί ̟αρουσία των συµµετεχόντων.
Η υ̟οβολή αιτηµάτων θα γίνεται στο mail : commercial@stasy.gr.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν κατατεθεί το ως άνω ̟οσό της εγγύησης και το αίτηµα, ό̟ως
ορίζεται ̟αρα̟άνω, ο ενδιαφερόµενος δεν µ̟ορεί να λάβει µέρος σε αυτή.
Κατό̟ιν της κλήρωσης, το ̟οσό των ̟εντακοσίων ευρώ (500€) θα ε̟ιστρέφεται στους
µη κληρωθέντες και στους ε̟ιλαχόντες.
Η ώρα ̟ροσέλευσης για την κλήρωση είναι α̟ό τις 11:45 έως τις 12:00 ακριβώς. Στις
12:01 η διαδικασία της κλήρωσης θα ξεκινήσει και οι ηµ/νιες θα αρχίσουν να
διατίθενται.
Για κάθε ένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα θα αναδειχθεί ένας
υ̟οψήφιος και δύο ε̟ιλαχόντες.

 Η ̟αρα̟άνω κλήρωση θα διεξαχθεί σε δύο στάδια ως εξής:
Στο 1ο στάδιο κάθε υ̟οψήφιος ̟ου κληρώνεται για ένα χρονικό διάστηµα δεν έχει το
δικαίωµα να συµµετάσχει στην κλήρωση για τα ε̟όµενα διαστήµατα αυτής.
Στο 2ο στάδιο και αφού έχουν κληρωθεί ήδη µία φορά όλες οι ηµεροµηνίες του διαστήµατος
01– 31.12.2021, οι ηµεροµηνίες ̟ου έχουν α̟οµείνει διατίθενται α̟ό την αρχή σε νέα
κλήρωση χωρίς αυτή την φορά τον ̟εριορισµό των συµµετεχόντων. Στο στάδιο αυτό, οι
ηµεροµηνίες ̟ου δεν έχουν ζήτηση µε τον αρχικό τους χαρακτηρισµό µ̟ορούν να
διατεθούν εκ νέου µε άλλο χαρακτηρισµό αναφορικά µε το σκο̟ό της εκδήλωσης.
Ε̟ισηµαίνεται ότι για κάθε ηµεροµηνία θα υ̟άρχει ο κληρωθείς και 2 ε̟ιλαχόντες. Ο κάθε
ε̟ιλαχών ̟ου έχει κληρωθεί έχει δικαίωµα να συµµετέχει για υ̟οψηφιότητα στα ̟αρα̟άνω
στάδια.
Οι ηµεροµηνίες για τις ο̟οίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον µετά το ̟έρας και του 2ου
σταδίου, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο και θα υ̟οβάλλονται για αυτές γρα̟τά αιτήµατα,
σε χρόνο και σε ηλεκτρονική διεύθυνση ̟ου θα υ̟οδεικνύεται στην ανακοίνωση. Σε αυτές
θα τηρείται σειρά ̟ροτεραιότητας στη λήψη του αιτήµατος, σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι
ενδιαφερόµενοι είναι ̟ερισσότεροι α̟ό έναν. Σε ̟ερί̟τωση α̟όλυτης χρονικής ταύτισης,
θα γίνεται κλήρωση µεταξύ εκείνων ̟ου συνέ̟εσαν χρονικά.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 Η Τιµολογιακή Πολιτική (α̟όφαση 2119/17-3-16 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) είναι αναρτηµένη στη «∆ιαύγεια» (Α∆Α: Ψ2ΡΟΟΡΛΟ-250).
 Κατά τα διαστήµατα διάθεσης της αίθουσας στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση και κατά τη
διάρκεια ισχύος των µέτρων για τον COVID-19, εφαρµόζεται στον ισχύοντα
τιµοκατάλογο µίσθωσης του ΧΠΧ στο Σύνταγµα µείωση 30% σε όλα τα τιµήµατα ̟ου
ισχύουν βάσει της ανωτέρω 2119/17-3-16 α̟όφασης (για κερδοσκο̟ικούς και µη
κερδοσκο̟ικούς ̟ελάτες µε ή χωρίς ̟ωλήσεις).
 Ο “̟ελάτης” για να συµµετάσχει στην κλήρωση ̟ρέ̟ει να έχει α̟οστείλει το
α̟οδεικτικό κατάθεσης των ̟εντακοσίων ευρώ (500€) έως και 1 ηµέρα ̟ριν την
κλήρωση έως τις 14:00.
 Ο κληρωθείς εντός 10 εργασίµων ηµερών µετά τη κλήρωση θα καταβάλει ̟οσό 500 € για
τυχόν ε̟ι̟ρόσθετο χρονικό διάστηµα ̟ου κληρώθηκε ̟έραν του ενός.
 Ο «̟ελάτης» εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών ̟ριν την Εκδήλωση -Έκθεση θα
καταθέσει ̟οσό Προκαταβολής 25% του Συνολικού τιµήµατος (συµψηφιστικά µε τα
500€).
 Η εξόφληση του υ̟ολοί̟ου του τιµήµατος για το Χώρο θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται
τοις α̟ολύτου µετρητοίς τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες ̟ριν την έναρξη της εκδήλωσης
(η ηµ/νια θα ορίζεται και στο ιδιωτικό συµφωνητικό).
 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να α̟οστείλουν µε mail(commercial@stasy.gr) το













α̟οδεικτικό
κατάθεσης
στον
τρα̟εζικό
λογαριασµό
τηςpεταιρίας,
(Αρ. Λογ/σµου : ALPHA BANK : GR 36 01401100110002320004892) .
Σε όσες εταιρίες δεν καταβάλλουν εντός του ορισµένου χρονικού διαστήµατος τα
συµφωνηθέντα ̟οσά, α̟ορρί̟τεται αυτόµατα η υ̟οψηφιότητά τους, και η ηµεροµηνία
διατίθεται στον ̟ρώτο ε̟ιλαχόντα, ο ο̟οίος εντός δύο εργάσιµων (2) ηµερών καλείται
να ̟ροσέλθει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε τους ίδιους όρους.
Σε ̟ερι̟τώσεις ακυρώσεων εξ υ̟αιτιότητας του «̟ελάτη», το ̟οσό της εγγύησης των
500€, θα ̟αραµένει στη ΣΤΑΣΥ και δεν θα ε̟ιστρέφεται στον «̟ελάτη», ενώ η
ηµεροµηνία θα διατίθεται στον ̟ρώτο ε̟ιλαχόντα µε την υ̟οχρέωση της κατάθεσης της
̟ροκαταβολής και της εξόφλησης.
Συµµετέχοντες ̟ου δεν ακολουθούν τον Κανονισµό Λειτουργίας του Χώρου
Πολλα̟λών Χρήσεων, δε θα συµµετέχουν για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε
ε̟όµενες κληρώσεις.
Οι οργανισµοί ̟ου δικαιούνται το Μη Κερδοσκο̟ικό Τίµηµα θα ̟ρέ̟ει:
1. Να ̟ροσκοµίσουν έως και µια ηµέρα ̟ριν την κλήρωση τον κωδικό αριθµό του
Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα µη Κερδοσκο̟ικού Χαρακτήρα ̟ου
̟αρέχουν υ̟ηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, είτε τον κωδικό αριθµό του Ειδικού
Μητρώου Εθελοντικών µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το καταστατικό
σύστασης τους.
2. Να ̟ροσκοµίσουν ε̟ίσης Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου του νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ρωτότυ̟η έκδοση και όχι φωτοαντίγραφο ή τηλεοµοιοτυ̟ία.
Οι εταιρίες Κερδοσκο̟ικού Σκο̟ού ̟ου σχεδιάζουν να ̟ραγµατο̟οιήσουν εµ̟ορική
έκθεση, θα ̟ρέ̟ει :
1. Να ̟ροσκοµίσουν έως και µια ηµέρα ̟ριν την κλήρωση, τα σχετικά
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (καταστατικό σύστασης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών, ή
βεβαίωση οικείου Ε̟ιµελητηρίου).
2. Να ̟ροσκοµίσουν ε̟ίσης Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου του νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ρωτότυ̟η έκδοση και όχι φωτοαντίγραφο ή τηλεοµοιοτυ̟ία.
Σε ̟ερί̟τωση εκθέσεων- εκδηλώσεων ΧΩΡΙΣ ̟ωλήσεις, ο οργανωτής (νόµιµος
εκ̟ρόσω̟ος), θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει το καταστατικό σύστασης της εταιρίας του ή
βεβαίωση έναρξης εργασιών, ή βεβαίωση οικείου Ε̟ιµελητηρίου, Πιστο̟οιητικό
Ποινικού Μητρώου του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου σε ̟ρωτότυ̟η έκδοση και όχι
φωτοαντίγραφο ή τηλεοµοιοτυ̟ία, καθώς και υ̟εύθυνη δήλωση ό̟ου θα αναφέρει ότι
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης δεν θα γίνονται ̟ωλήσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ









Ο Κανονισµός Λειτουργίας για την ̟αραχώρηση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων
είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην Ενότητα Εµ̟ορική
Εκµετάλλευση (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ --> ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ).
Προσφορές και εκ̟τώσεις δεν ε̟ιτρέ̟εται να ̟ραγµατο̟οιούνται αν δεν έχουν
ανακοινωθεί α̟ό τον Εµ̟ορικό Σύλλογο.
Οι ταµειακές µηχανές είναι υ̟οχρεωτικές, καθώς και η α̟όδοση ̟αραστατικών
λιανικής ̟ώλησης.
Α̟αγορεύεται η ̟ώληση στο Χώρο ̟ροϊόντων χύµα & µη συσκευασµένων και ̟ροϊόντων
̟ου δεν έχουν υ̟οβληθεί σε υγειονοµικό έλεγχο.
Α̟αγορεύεται το ψήσιµο κάθε είδους εντός του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων.
Α̟αγορεύεται στο Χώρο η ̟ώληση ̟ροϊόντων ̟αραεµ̟ορίου, α̟οµιµήσεων
ε̟ώνυµων ̟ροϊόντων.
Εντός του χώρου α̟αγορεύεται αυστηρά το κά̟νισµα

 Α̟αγορεύονται ρητώς οι µεταφορές α̟ό και ̟ρος το Χώρο σε ώρες λειτουργίας του
Μετρό. Οι µεταφορές ε̟ιτρέ̟ονται µόνο τις ώρες µη λειτουργίας του σταθµού και
κατό̟ιν ειδικής άδειας.
 Όλοι οι εργαζόµενοι στο χώρο ̟ρέ̟ει να φέρουν µαζί τους κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης τα αντίστοιχα έγγραφα (βιβλιάρια, βεβαιώσεις κλ̟), τα ο̟οία θα
ε̟ιδεικνύουν σε ο̟οιονδή̟οτε έλεγχο ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τις αρµόδιες αρχές.
 Για κάθε αγορανοµική ή διοικητική ̟αράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ευθύνεται ο
µισθωτής αλλά και ο ̟εραιτέρω εκθέτης ή ο διενεργών ̟ωλήσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ε̟ικοινωνήσουν µε τη
∆ιεύθυνση Εµ̟ορικής Εκµετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ Μονο̟ρόσω̟η Α.Ε. στα τηλέφωνα
214.414.1206 και 214 414 1204 και στο mail commercial@stasy.gr

