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SSii  iinnddiiccee  uunnaa  ggaarraa  dd’’aappppaallttoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ddiissttrriibbuuttoorrii  ddii  bbeevvaannddee  ccaallddee//ffrreeddddee  ee  ssnnaacckk    pprreessssoo    

iill  lliicceeoo  ggiinnnnaassiioo  ““CCeessaarree  BBeeccccaarriiaa””  ––  vviiaa  LLiinnnneeoo  55,,  MMiillaannoo,,  nneellllaa  mmiissuurraa  ddii  aallmmeennoo  nn..  22  ddiissttrriibbuuttoorrii  

ddii  bbeevvaannddee  ccaallddee,,  nn..  22  ddii  aaccqquuaa  ee  bbiibbiittee  ffrreeddddee,,  nn..  44  ddii  ssnnaacckk,,  ddaa  ccoollllooccaarree  aaii  vvaarrii  ppiiaannii  ddeell  LLiicceeoo..  

  

LLee  ooffffeerrttee    ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  llee  oorree  1122..0000  ddeell  ggiioorrnnoo  2244  oottttoobbrree  pp..vv..  aa  mmeezzzzoo  sseerrvviizziioo  

ppoossttaallee  ccoonn  rraaccccoommaannddaattaa  AA..RR..  oo  aa  mmeezzzzoo  ccoorrrriieerree  aauuttoorriizzzzaattoo..    

LLaa    pprreesseennttaazziioonnee    ddeellllee    ooffffeerrttee    ddooppoo    iill    tteerrmmiinnee    aanncchhee    ppeerr  mmoottiivvii  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree  ddeetteerrmmiinneerràà  

ll’’eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  ggaarraa..  

LL’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  bbuussttee  èè  pprreevviissttaa  ppeerr  mmaarrtteeddìì  2288  oottttoobbrree  pp..vv..  aallllee  oorree  0099..3300..  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  BBUUSSTTEE  CCOONNTTEENNEENNTTII  LL’’OOFFFFEERRTTAA..  

LLaa  bbuussttaa  eesstteerrnnaa  ddoovvrràà  rriippoorrttaarree  ssoolloo  ll’’iinnddiirriizzzzoo  LLiicceeoo  ggiinnnnaassiioo  ““CCeessaarree  BBeeccccaarriiaa””  ––  VViiaa  LLiinnnneeoo  55      

––      2200114455      MMIILLAANNOO      ee    llaa      ddiizziioonnee  ““AAPPPPAALLTTOO  DDIISSTTRRIIBBUUTTOORRII””  ee  ccoonntteenneerree  dduuee  bbuussttee  

ccoonnttrrooffiirrmmaattee  ssuuii  lleemmbbii..  

••  UUnnaa  pprriimmaa  bbuussttaa,,  ccoonn  llaa  ddiicciittuurraa  ““DDooccuummeennttaazziioonnee””  ccoonntteenneennttee  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa    DDiittttaa    

ooffffeerreennttee,,      ll’’iinnddiirriizzzzoo,,      ii    ddaattii    ffiissccaallii  ee  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  iinnddiiccaattaa  aall  ppuunnttoo  

““DDooccuummeennttaazziioonnee  ddaa  pprreesseennttaarree””  

••  UUnnaa  sseeccoonnddaa  bbuussttaa,,  ccoonn  llaa  ddiicciittuurraa  ““OOffffeerrttaa””  ccoonntteenneennttee  ll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  llee  rreeffeerreennzzee..  

LL’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa  ddoovvrràà  ssppeecciiffiiccaarree  ii  pprreezzzzii  ooffffeerrttii  ppeerr  ii  ssiinnggoollii  pprrooddoottttii    uuttiilliizzzzaannddoo  

ccooppiiaa  ddeellll’’aalllleeggaattoo  AA..  II  pprreezzzzii  ssaarraannnnoo  ccoommpprreennssiivvii  ddii  IIVVAA  ee  ooggnnii  oonneerree  aa  ccaarriiccoo  ddeell  

ggeessttoorree..  

  

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  PPRREESSEENNTTAARREE..  

LLee  DDiittttee  ccoonnccoorrrreennttii  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree::  

11..  cceerrttiiffiiccaattoo  oorriiggiinnaallee  oo  ffoottooccooppiiaa  aauutteennttiiccaattaa  aa    nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee  rriillaasscciiaattaa  ddaallllaa  CCaammeerraa  ddii  

CCoommmmeerrcciioo  ddaall  qquuaallee  rriissuullttii  ssiiaa,,  ll’’iissccrriizziioonnee  ddaa  aallmmeennoo  dduuee    aannnnii    ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  

ddeellll’’aattttiivviittàà  ssppeecciiffiiccaa  aattttiinneennttee  iill  pprreesseennttee  aappppaallttoo  ssiiaa,,  llee  ggeenneerraalliittàà  ddeell  RRaapppprreesseennttaannttee  

LLeeggaallee;;  

22..  cceerrttiiffiiccaattoo    rriillaasscciiaattoo    ddaallll’’UUffffiicciioo    ccoommppeetteennttee  oo  ddiicchhiiaarraazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ddaall  LLeeggaallee  

RRaapppprreesseennttaannttee    ddeellllaa    ddiittttaa  ssuu  ccaarrttaa  iinntteessttaattaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ccoonn  llee  ffoorrmmee  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  nn..  

444455  ddeell  2288//1122//22000000  ddaa  ccuuii  rriissuullttii::  

aa))  cchhee  llaa  DDiittttaa  nnoonn  ssii  ttrroovvii      iinn  ssttaattoo  ddii  ffaalllliimmeennttoo,,  ddii  lliiqquuiiddaazziioonnee,,  ddii  cceessssaazziioonnee  ddii  

aattttiivviittàà,,  ddii  ccoonnccoorrddaattoo  pprreevveennttiivvoo,,  oovvvveerroo  aa  ccaarriiccoo  ddeellllaa    DDiittttaa    uunn    pprroocceeddiimmeennttoo  

ppeerr  llaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  uunnaa  ddii  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee;;  

bb))  cchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii    ddeellllaa  DDiittttaa  nnoonn  èè  ssttaattaa  pprroonnuunncciiaattaa  ccoonnddaannnnaa,,  ccoonn    sseenntteennzzaa    

ppaassssaattaa    iinn    ggiiuuddiiccaattoo,,    ppeerr    qquuaallssiiaassii    rreeaattoo    cchhee  iinncciiddaa  ssuullllaa  mmoorraalliittàà  pprrooffeessssiioonnaallee  

oo  ppeerr  rreeaattii  ffiinnaannzziiaarrii;;  

cc))  cchhee  llaa  DDiittttaa  ssiiaa  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  ggllii  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii    aall    ppaaggaammeennttoo  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  

pprreevviiddeennzziiaallii  eedd  aassssiisstteennzziiaallii  aa  ffaavvoorree  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  sseeccoonnddoo  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  

vviiggeennttee;;  
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dd))  cchhee    llaa    DDiittttaa    ssiiaa    iinn    rreeggoollaa    ccoonn    ggllii  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  aall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  iimmppoossttee  ee  

ddeellllee  ttaassssee  sseeccoonnddoo  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee;;  

  

PPeerr  llee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii    ssii  rriicchhiieeddee  iinnoollttrree::  

••  CCeerrttiiffiiccaattoo  ggeenneerraallee  iinn  ccaarrttaa  lleeggaallee  ddeell  ccaasseellllaarriioo  ggiiuuddiizziiaarriioo  ddeell  TTiittoollaarree  

ddeellll’’iimmpprreessaa  iinn  ddaattaa  nnoonn  aanntteerriioorree  aaii  ttrree  mmeessii  ddaa  qquueellllaa  ffiissssaattaa  ppeerr  llaa  ggaarraa  ddaall  qquuaallee  rriissuullttii  

cchhee  iill  ttiittoollaarree  ddeellll’’iimmpprreessaa  nnoonn  hhaa  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii  ee  nnoonn  hhaa  iinn  ccoorrssoo  pprroocceeddiimmeennttii  

ppeennaallii  iinn  ccoorrssoo..  

  

PPeerr  llee  ssoocciieettàà  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  llee  ccooooppeerraattiivvee::  

aa))  LLoo  sstteessssoo  cceerrttiiffiiccaattoo  cciittaattoo  ppeerr  llee  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii,,  ppeerr  iill  RRaapppprreesseennttaannttee  LLeeggaallee  ee  ppeerr  

ttuuttttii  ii  ssooccii,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ssoocciieettàà  iinn  nnoommee  ccoolllleettttiivvoo;;  ppeerr  iill  RRaapppprreesseennttaannttee  LLeeggaallee  ee  ppeerr  ttuuttttii  ii  

ssooccii  aaccccoommaannddaattaarrii,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ssoocciieettàà  iinn  aaccccoommaannddiittaa  sseemmpplliiccee;;  ppeerr  iill  RRaapppprreesseennttaannttee  

LLeeggaallee  ee  ggllii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  mmuunniittii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ppeerr  ggllii  aallttrrii  ttiippii  ddii  ssoocciieettàà;;  ttuuttttii  iinn  

ddaattaa  nnoonn  aanntteerriioorree  aaii  ttrree  mmeessii  ddaa  qquueellllaa  ffiissssaattaa  ppeerr  llaa  ggaarraa;;  

bb))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ddaall  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  DDiittttaa,,  ssoottttoo  llaa    pprroopprriiaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ssuu  ccaarrttaa  iinntteessttaattaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ccoonn  llee  ffoorrmmee  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  nn..  444455  ddeell  

2288//1122//22000000  cchhee  aatttteessttii  llee  ggeenneerraalliittàà  iinn  bbaassee  aaggllii  aattttii  ddeeppoossiittaattii  ddeellllaa//ee  ppeerrssoonnaa//ee  

aauuttoorriizzzzaattaa//ee  aadd  iimmppeeggnnaarree  lleeggaallmmeennttee  llaa  sstteessssaa  ssoocciieettàà  ((ttaallee  aatttteessttaazziioonnee  ppoottrràà  eesssseerree  

ssoossttiittuuiittaa  ddaa  uunn  eessttrraattttoo  aauutteennttiiccoo  nnoottaarriillee  ddeellllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ll’’oorrggaannoo  

rraapppprreesseennttaannttee  ddii  ttuuttttee  llee  ffaaccoollttàà  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ccoonnccoorrrreerree  aallllaa  ggaarraa  eedd  aaddeemmppiieerree  ggllii  

iinnccoommbbeennttii  ppeerr  ll’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ggaarraa));;  

cc))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  rriillaasscciiaattaa  ssoottttoo  llaa  pprroopprriiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddaall  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  

DDiittttaa  ssuu  ccaarrttaa    iinntteessttaattaa  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ccoonn  llee  ffoorrmmee  ddii  ccuuii  aallllaa  LLeeggggee  nn..  1155  ddeell  0044//0011//11996688,,  

aatttteessttaannttee  cchhee  ii  ttiittoollaarrii  eedd  ii  LLeeggaallii  RRaapppprreesseennttaannttii  ssoonnoo  iinn  rreeggoollaa  rriissppeettttoo  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

aannttiimmaaffiiaa  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  ggaarree  eedd  iinnttrraatttteenneerree  rraappppoorrttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ccoonn  llaa  

PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa  lleeggiissllaazziioonnee  vviiggeennttee..  

  

NN..BB..  LL’’aasssseennzzaa  ddii  aanncchhee  uunnoo  ssoolloo  ddeeii  cceerrttiiffiiccaattii  oo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’eelleennccoo  ssoopprraa  

cciittaattoo  ccoommppoorrtteerràà  ll’’eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  ggaarraa..  

  

PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  GGAARRAA  

DDeeccoorrssii  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee,,  llaa  GGiiuunnttaa  EEsseeccuuttiivvaa,,  pprroocceeddeerràà  aallll’’aappeerrttuurraa  ddeeii  

pplliicchhii  ee  ddeellllee  bbuussttee  iinn  eessssii  ccoonntteennuuttee,,  aasssseeggnneerràà  ii  rreellaattiivvii  ppuunntteeggggii  ee  vveerriiffiicchheerràà  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  rriicchhiieessttaa..  

  

AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

LL’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  nnoonn  ssoolloo  sseeccoonnddoo  iill  ccrriitteerriioo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  mmiigglliioorree  

mmaa  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  cceerrttiiffiiccaattaa  ddeell  sseerrvviizziioo..  LL’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  aavvvveerrrràà  aanncchhee  iinn  

pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ssoollaa  ooffffeerrttaa  ppuurrcchhèè  rriitteennuuttaa  iiddoonneeaa  ee  ccoonnvveenniieennttee..    

  

II  ccrriitteerrii  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  ooffffeerrttee,,  ssaarraannnnoo  ii  sseegguueennttii::  

  

11..  OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA                                                                                                                                    mmaaxx  4400  ppuunnttii  
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  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa  vveerrrràà  ccoossìì  ssuuddddiivviissaa::          

  

11..11  MMeeddiiaa  aarriittmmeettiiccaa  ppoonnddeerraattaa  ddeeii  pprrooddoottttii                                                                    mmaaxx  3355  ppuunnttii  

VVeerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  llaa  mmeeddiiaa  aarriittmmeettiiccaa  ppoonnddeerraattaa  ddeeii  ggeenneerrii  oobbbblliiggaattoorrii  ddii  ccuuii  aallll’’AAlllleeggaattoo  ““AA””,,  

ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattoo::  

••  SSii  mmoollttiipplliicchheerràà  iill  pprreezzzzoo  ddii  ooggnnii  pprrooddoottttoo  ppeerr  iill  rreellaattiivvoo  ccooeeffffiicciieennttee;;  

••  SSii  ssoommmmeerraannnnoo  ttuuttttii  ii  vvaalloorrii  rriissuullttaannttii  ddaallllaa  mmoollttiipplliiccaazziioonnee;;  

••  SSii  ddiivviiddeerràà  iill  vvaalloorree  ssoommmmaa  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ttoottaallee  ddeeii  pprrooddoottttii;;  

••  AAllll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa,,  cciiooèè  ccoonn  mmeeddiiaa  aarriittmmeettiiccaa  ppiiùù  bbaassssaa,,  vveerrrràà  

aattttrriibbuuiittoo  iill  ppuunntteeggggiioo  mmaassssiimmoo  ddii    nn..  3355  ppuunnttii..  PPeerr  llee  aallttrree  ooffffeerrttee  iill  ppuunntteeggggiioo  vveerrrràà  

vvaalluuttaattoo  iinn  mmooddoo  iinnvveerrssaammeennttee  pprrooppoorrzziioonnaallee  rriissppeettttoo  aallll’’ooffffeerrttaa  mmiigglliioorree  sseeccoonnddoo  llaa  

sseegguueennttee  ffoorrmmuullaa::  

PPuunntteeggggiioo  ==    MMiigglliioorree  ooffffeerrttaa  xx  3355  

                                          OOffffeerrttaa  ddaa  vvaalluuttaarree  

II  pprrooddoottttii  ddii  ccuuii  èè  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  rriicchhiieessttaa  llaa  vveennddiittaa  ssoonnoo  ssppeecciiffiiccaattii  nneellll’’eelleennccoo  aalllleeggaattoo  

““AA””..  

  

11..22  CCoonnttrriibbuuttoo  aannnnuuoo  aallll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ppeerr  ggeessttiioonnee  aappppaallttoo  ee  rreellaattiivvee  ssppeessee                                      

mmaaxx  55  ppuunnttii  

AAllll’’ooffffeerrttaa  ppiiùù  aallttaa  vveerrrràà  aattttrriibbuuiittoo  iill  mmaassssiimmoo  ppuunntteeggggiioo..  IIll  ppuunntteeggggiioo  ppeerr  ggllii  aallttrrii  ccoonnccoorrrreennttii  

vveerrrràà  vvaalluuttaattoo  iinn  mmooddoo  ddiirreettttaammeennttee  pprrooppoorrzziioonnaallee  rriissppeettttoo  aallll’’ooffffeerrttaa  mmiigglliioorree  sseeccoonnddoo  llaa  

sseegguueennttee  ffoorrmmuullaa::  

PPuunntteeggggiioo  ==    OOffffeerrttaa  ddaa  vvaalluuttaarree  xx  55  

                                              MMiigglliioorree  ooffffeerrttaa  

            

            SSii  pprreecciissaa  cchhee  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  aattttuuaallmmeennttee  iinn  vviiggoorree  èè  ddii  eeuurroo  44..550000,,0000  

  

22..  RREEFFEERREENNZZEE                                                                                  mmaaxx  2200  ppuunnttii      

  

PPeerr  ll’’eessppeerriieennzzaa  pprreeggrreessssaa  ee  ppeerr  llee  ggeessttiioonnii  ssiimmiillaarrii  pprreessssoo  iissttiittuuttii  ssccoollaassttiiccii,,  ddeell  lleeggaallee  

rraapppprreesseennttaannttee  oo  ddeellll’’aammmmiinniissttrraattoorree  ((rreeffeerreennzzee  ddooccuummeennttaattee)),,  vveerrrraannnnoo  aasssseeggnnaattii::  

22  ppuunnttii  ppeerr  ooggnnii  iissttiittuuttoo;;  

55  ppuunnttii  ssee  iill  sseerrvviizziioo  èè  ssttaattoo  eerrooggaattoo  ppeerr  ppiiùù  ddii  ttrree  aannnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii  nneelllloo  sstteessssoo  iissttiittuuttoo..  

  

  

IIll  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  uullttiimmaattoo  ll’’eessaammee  ddeellllee  ooffffeerrttee,,  aa  ssuuoo  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo,,  pprroocceeddeerràà  

aallll’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ggaarraa..  

  

DDUURRAATTAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  

  

IIll  ccoonnttrraattttoo  aavvrràà  vvaalliiddiittàà  ddii  3366  mmeessii  ddaallllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee..  

IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo  ppoottrràà  pprrooppoorrrree  aall  ggeessttoorree  iill  rriinnnnoovvoo  ppaalleessee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  eennttrroo  iill  ttrreenntteessiimmoo  

ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  llaa  ssccaaddeennzzaa..  



  

MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee,,  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa    

LL..GG..SS..  BBeeccccaarriiaa  
VViiaa  LLiinnnneeoo  55  ––  2200114455  MMiillaannoo    

TTeell::  0022  334444881155  ––  FFaaxx::  0022  33449955003344  

EEmmaaiill  iissttiittuuzziioonnaallee::  mmiippcc004400000088@@iissttrruuzziioonnee..iitt    

  

  

  

  

LLaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ssii  rreennddee  ddiissppoonniibbiillee  ppeerr  eevveennttuuaallii  ssoopprraalllluuoogghhii  ddeeii  llooccaallii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  

DDiittttee  ccoonnccoorrrreennttii..  

  

LL’’uutteennzzaa  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  aalllliieevvii,,  iinnsseeggnnaannttii,,  ppeerrssoonnaallee  nnoonn  ddoocceennttee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo    ppeerr  uunn  ttoottaallee  aattttuuaallee  

ccoommpplleessssiivvoo  ddii  cciirrccaa  990000  ppeerrssoonnee..  

  

IIll  ggeessttoorree  ddoovvrràà  ssoottttoossccrriivveerree  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellll’’aappppaallttoo  iill  mmooddeelllloo  ddii  

ccoonnvveennzziioonnee  aalllleeggaattoo  cchhee  ccoonnttiieennee  qquuaannttoo  rriicchhiieessttoo  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo..    

IInnoollttrree  aaii  sseennssii  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  nn..  115599  ddeell  11°°  oottttoobbrree  22000077  aarrtt..  1199  ddii  mmooddiiffiiccaa  aallll’’aarrtt..  4488    bbiiss  ddeell  

DD..PP..RR..  2299//0099//11997733  nn..  660022,,  iill  RRaapppprreesseennttaannttee  LLeeggaallee  ddoovvrràà  ssoottttoossccrriivveerree  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  

ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà  ddii  nnoonn  eesssseerree  iinnaaddeemmppiieennttee  aallll’’oobbbblliiggoo  ddii  vveerrssaammeennttoo  ddeerriivvaannttee  

ddaallllaa  nnoottiiffiiccaa  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  ccaarrtteellllee  ddii  ppaaggaammeennttoo..  
  


