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    Θεζζαινλίθε,  20.08.2019  

 

 

        Πξνο: Κάζε ελδηαθεξφκελν  

 

 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πιεξνθνξίεο : Ν. Ηιίνπ 

Σειέθσλα : 2310 891-233 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (42/19) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 41/23.07.2019 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ππ’ αξηζκ. 311-312-

313/23.07.2019 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

ππνβάιινπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν γηα ηελ πξνκήζεηα κνπζηθώλ 

νξγάλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αθαδεκατθνχ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ 

Ιδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

(α) Έλα (1) Σζέκπαιν κε πιεθηξνιφγην – πξνυπνινγηζκνχ 8.600€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), 

(β) Σξία (3) εκηπβξηδηθά ειεθηξηθά πηάλα κε ηξία (3) δεχγε αθνπζηηθψλ θαη ηξία (3) 

ζθακπφ πηαληζηψλ – πξνυπνινγηζκνχ 9.000€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη 

(γ) Γηάθνξα κνπζηθά φξγαλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο «Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο» 

– πξνυπνινγηζκνχ 297,10€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε δύν αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) 

ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ 

Γηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 4.9.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ζα πξέπεη επίζεο λα 

πξνζθνκίζνπλ: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Σα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηόζν γηα 

ηα ίδηα όζν θαη γηα ην ηπρόλ πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύλ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

απαζρνινύλ πξνζσπηθό, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία 

λα ην δειώλνπλ. Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.  

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (ππό α θαη β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα) εθ κέξνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 
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παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τ.Γ. 

ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

Πξνζνρή: Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ 

ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο 

ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ έρνπλ φπσο παξαθάησ:  

 

α) Σζέκπαιν  

CPV: 37313100-6 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΥΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΙΔΟ α: 

 

Σζέκπαιν κε 

πιεθηξνιόγην, 

αληίγξαθν νξγάλνπ 

ηνπ 18
νπ

 αη.,  

ηύπνπ Blanchet 

 

 

Έλα (1) 

 

Μήθνο 2,24cm 

Φάξδνο: 88 cm (ζηελ πιεπξά ηνπ πιεθηξνινγίνπ) θαη 29 cm (ζηελ νπξά). 

Ρεηδίζηξα: 1 νθηάξη, 1+1 = 2 νθηάξηα 

Ρεηδίζηξν ιανχηνπ 

Κηλεηφ πιεθηξνιφγην γηα 440 & 415 Hz. 

 

 

β) Ηκηπβξηδηθά ειεθηξηθά πηάλα κε αθνπζηηθά θαη ζθακπφ  

CPV: 37311100-1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΥΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΙΔΟ β: 

 

 

Ηκηπβξηδηθά 

ειεθηξηθά πηάλα 

(κνληέιν ηειεπηαίαο 

2εηίαο) κε κεραληζκό 

πνπ πξνζνκνηάδεη ζην 

θπζηθό πηάλν, θαη ζα 

ζπλνδεύεηαη από ηξία 

δεύγε αθνπζηηθώλ 

θαη ηξία ζθακπό 

 

 

 

 

Σξία (3) 

Πηάλα 

Φηλίξηζκα Matt 

Ξχιηλα θιεηδηά 

Πιήθηξα κε αίζζεζε ειεθαληφδνληνπ 

Αξηζκφο Ήρσλ: άλσ ησλ 50 

πλδέζεηο: Bluetooth, MIDI In/Out, Line In/Out 

πλδεζηκφηεηα κε USB 

Ιζρχο Ηρείσλ: 2 Υ 50W 

Γηαζηάζεηο: 1430-1460 Υ 450-490 Υ 920-970 

Βάξνο: 75-78 Kg 

Μλήκε ερνγξάθεζεο: άλσ ησλ 50.000 Ννηψλ 

Αθνπζηηθά 

Γπλακηθφ Αθνπζηηθφ 10-25 KHz, 55Ω 

Design: Πεξηθιείνληαο ηα απηηά (Circumaural) 

χζηεκα εκηαλνηρηνχ ηχπνπ 

Γηαζεζηκφηεηα πξνζαξκνγέα (Adapter) 

Γηαζεζηκφηεηα απνζπψκελνπ θαισδίνπ 

Δπαηζζεζία (SPL) ηνπιάρηζηνλ 90 dB/V 

θακπφ 

Κάζηζκα πηάλνπ ειάρηζηνπ κήθνπο 75 εθ. 

Τδξαπιηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο χςνπο 

Γεξκάηηλε επηθάλεηα ρξψκαηνο καχξνπ 
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γ) Γηάθνξα φξγαλα Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο 

CPV: 37311100-4 

 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €17.897,10 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (€6.935,48 + 7.258,06 + 239,60 = 14.433,14 άλεπ Φ.Π.Α.) 

+ (€1.664,52 + €1.741,93 + 57,50 = 3.463,95 Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 7132 

ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη γηα νξηζκέλα κόλν από ηα αλσηέξσ είδε α, β, γ. Ωο πξνο 

ην είδνο γ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππνεηδώλ απηνύ.  

 

Ωο ηφπνο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 

Υξφλνο παξάδνζεο: Δληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνζκεηξνχκελσλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. 

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξνζκεηξνχκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο 

ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.                                                          

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΥΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΙΔΟ γ: 

i. 5 θνπδνπλάθηα 

 

ii. Ρπζκηθό ζεη ζε ζαθίδην  

 

iii. Νηξάκ σθεαλνύ κηθξό 

 

iv. Caxixi 12 cm κε εζσηεξηθό 

πάην 

 

v. Νηέθη μύιηλν κηθξό 

 

vi. Κακπαλάθηα κε θνπκπί θαη 

ιαβή 

 

vii. Θήθε γηα θακπαλάθηα 

 

viii. Κιάβεο από ζελδάκη 

 

ix. Κιάβεο από δάθλε 

 

 

i. Έλα  

 

ii. Έλα 

 

iii. Έλα 

 

iv. Έλα 

 

 

v. Δύν 

 

vi. Έλα 

 

 

vii. Έλα 

 

viii. Δύν 

 

ix. Δύν 

 

(Σν ξπζκηθφ ζεη κε ζαθίδην  πιάηνπο: 40εθ. 

κήθνπο: 42εθ., πεξηιακβάλεη:  

 

2 ηακπνπξίλα 

5 ηξίγσλα 

1 δεύγνο καξάθεο 

1 Guiro 

4 tone block 

1 δεύγνο Καζηαληέηεο 

1 θαζηαληέηα κε ιαβή 

1 δεύγνο θιάβεο 

1 κεηαιιηθό shaker 

4 μύιηλα θνπαλάθηα 

Θήθε, ζαθίδην). 
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Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα 

άξζξα 203 θαη 207 ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ 

απηά δηαδηθαζία. 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη 

έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο θαη αθνχ πξνεγεζεί πξσηφθνιιν ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε 

θξάηεζε. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε)θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310891-233 ή 284, fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Δπίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr. 

 

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 
 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

 

 

 

 

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/promithies
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη ΓΔΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE 

L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 

15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

 

δ) Απαζρνιψ / Γελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

 

Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
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