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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              Θεσσαλονίκη   24/04/2020 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                     Αρ. πρωτ .1603                                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
28ης Οκτωβρίου 99, τ.κ. 54642 
Πληροφ.: Αργυρώ Χαμουργιωτάκη 
Τηλέφωνο: 2310941777 εσωτ. 21 
agstyl1@otenet.gr  
 
                                                                             ΠΡΟΣ 
                                                                               ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗ ΓΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Διπλ.Πολιτικό Μηχανικό Δ.Π.Θ 
Κωφίδου 22-Καλαμαριά 

 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από 
πολιτικό μηχανικό για την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού του Ιδρύματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 
του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ/141/Α/28-09-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που 
λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»,  
λόγω της ανάγκης για αύξηση του αριθμού των βρεφών και νηπίων για 
φιλοξενία, συνολικού ποσού 5.580,00 € με Φ.Π.Α 

 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.1383/06.04.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006575871) Εισήγηση  

της Υπηρεσίας, την υπ. αριθµ. 69/2020 Απόφαση ∆.Σ. (ΑΔΑΜ: 20REQ006575882 & 

ΑΔΑ: ΨΑΟΨ4691ΗΩ-91Ν), την ΑΑΥ 167/2020 (αρ.πρωτ.1576/21.04.2020), για  

παροχή υπηρεσιών από πολιτικό μηχανικό για την αναθεώρηση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Ιδρύματος σύμφωνα 

με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ/141/Α/28-09-2017) 

«Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων 

ή υπηρεσίας των δήμων»,  λόγω της ανάγκης για αύξηση του αριθμού των 

βρεφών και νηπίων για φιλοξενία η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα. Η 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη είναι 5.580,00  € με τον Φ.Π.Α 24%. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 99/2017 

(ΦΕΚ/141/Α/28-09-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και 
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λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός 

νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», είναι απαραίτητη η 

αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού του 

Ιδρύματος καθώς πρέπει να μεταβληθεί η κτιριακή υποδομή του σταθμού ώστε να 

συντρέχουν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3. Επίσης, λόγω της ανάγκης 

για αύξηση του αριθμού των βρεφών και νηπίων για φιλοξενία, στόχος είναι η 

εξέταση προσθήκης τμημάτων ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 

99/2017.  

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του τεύχους 

«Δικαιολογητικά Τεχνική Περιγραφή» όπου αναλύεται παρακάτω.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Θεσσαλονίκης μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί 

εντός της υπηρεσίας του δήμου) ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, 

που υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυμία, το είδος του σταθμού 

(Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός), την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των 

βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν 

εντός του σταθμού.» (άρθρο 2.2./πδ99/2017) 

2. Συστατική πράξη του νομικού προσώπου  

3. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου.  

Προσκόμιση βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για τη νομιμότητα 

του υφιστάμενου κτίσματος και συγκεκριμένα ως προς τα εξής: 

 • Εάν η υφιστάμενη κατάσταση – χρήση συμφωνεί με τα σχέδια της ΟΑ (στην 

περίπτωση που υπάρχει). 

• Εάν υπάρχει άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, π.χ. βεβαίωση προ ’55, απόφαση  εξαίρεση

ς από κατεδάφιση κλπ. (στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΟΑ) 

• Δηλώσεις τακτοποίησης που υπάγονται στο Ν.4495/2017 ή στους παλαιότερους. Μαζί 

με την βεβαίωση προσκομίζονται και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ του φακέλου 

,αναλόγως με την περίπτωση (προσκόμιση της δήλωσης υπαγωγής, προσκόμιση της 

Οικοδομικής Άδειας- στελέχους και σχεδίων, λοιπές βεβαιώσεις. 
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4. Τεχνική έκθεση μηχανικού (περιγραφή προσπελασιμότητας οικοπέδου, δυνατότητα 

επάρκειας ύδρευσης-ηλεκτροδότησης-τηλεφωνικής σύνδεσης-αποχέτευσης, πίνακας 

τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου, αριθμός 

παιδιών και τμημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν). 

5. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για συγκρότηση Δ.Σ του Ν.Π. (δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου) 

6. Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) για τον ορισμό υπευθύνου. 

7. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου/ ή του νομικού προσώπου, ότι 

λειτου γούσε ο βρεφονηπιακός σταθμός κατά το σχολικό έτος 2017-

2018 (ήτοι κατά την έκδοση του ΠΔ 99/2017) και να μνημονεύεται η προηγούμενη 

απόφαση ή το διοικητικό έγγραφο βάσει του οποίου ιδρύθηκε/ λειτουργούσε μέχρι την 

έκδοση ΠΔ 99/2017. 

8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή βεβαίωση ότι ο σταθμός εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 117, Ν.4547/2018 (ΦΕΚ/Α/102/12-06-2018) για παράταση έως 31/12/2018. 

9. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόφαση παραχώρησης ή παραχωρητήριο ή έγγραφα 

πιστοποίησης της ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης κτιρίου από Δήμο 

σε Νομικό Πρόσωπο, χρειάζεται η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η 

αντίστοιχη αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

10. Βεβαίωση μηχανικού για την προσαρμογή στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και Δ του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017(βαφή τοίχων-πληρότητα του συστήματος θέρμανσης –

ψύξης). 

11. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για την ασφάλεια του εξοπλι

σμού υπαίθριων χώρων, μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένου φορέα περί ασφάλειας 

του εξοπλισμού του αύλειου χώρου. 

12. Καθορισμός δυναμικότητας κτιρίου 

13. Προσκόμιση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου του οικείου Δήμου 

(Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου για τα ΝΠ των Δήμων) με 

συνημμένο υπόμνημα-βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για τον 

υπολογισμό της δυναμικότητας επί των χώρων της βασικής λειτουργίας του σταθμού 

(απασχόλησης και ύπνου παιδιών), σύμφωνα με τη Εγκύκλιο 12/24-4-2018 του ΥΠΕΣ, 

βάσει των συνημμένων κατόψεων της μελέτης πυρασφάλειας, που πρέπει να συμφωνούν 

με τις κατόψεις της Ο.Α. ή του φακέλου νομιμοποίησης του κτιρίου. 

14. Τεχνική έκθεση μηχανικού ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την 

καταλληλότητα της χρήσης. 
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15. Κανονισμός λειτουργίας εγκεκριμένος από το αρμόδιο όργανο (Δημοτικό ή 

Διοικητικό Συμβούλιο) κατά τις διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Υ.Α. 41087 / ΦΕΚ4249Β/05-12-

2017). 

Σε περίπτωση που η διαδικασία αδειοδότησης έχει ανατεθεί από τον οικείο Δήμο ή το 

νομικό του πρόσωπο σε ιδιώτη μηχανικό τότε όλα τα παραπάνω στοιχεία και βεβαιώσεις 

του ιδιώτη μηχανικού θα ελέγχονται και θα υποβάλλονται δια της τεχνικής υπηρεσίας 

του οικείου Δήμου και θα βεβαιώνεται ότι ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια τους. 

το κόστος της αμοιβής  του πολιτικού μηχανικού για όλη τη διαδικασία της άδειας 

λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Ο Άγιος Στυλιανός», σύμφωνα 

με τη τεχνική περιγραφή-δικαιολογητικά, υπολογίζεται 4.500 € (χωρίς ΦΠΑ) X 24%= 

5.580,00 € με  Φ.Π.Α24%. 

Το ποσό των 5.580,00  € θα βαρύνει τον Κ.Α.02.00.6117.2 με τίτλο «Συμβάσεις 

έργων», του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020 και θα γίνει με 

απευθείας ανάθεση ύστερα από έρευνα αγοράς, βάση της συμφερότερης από 

οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. Η ανάθεση θα γίνει βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 209 παρ 9 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τον 

Ν.3731/23-12-2008 άρθρο 20 παρ.9 και 10, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018. Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνει μετά την παραλαβή 

του παραδοτέου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

νόµο 4412/2016.  

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 30/04/2020, στο γραφείο 

Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή 

ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:  

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψη25ς δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε  
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) που θα βρείτε στο Παράρτημα Ι 

της  Πρόσκλησης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)  

3. Φορολογική ενημερότητα  

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου μπορεί να 

αντικαθίσταται από Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου η οποία θα έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

έκδοσης της παρούσας.  

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 

παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019)  

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος 

Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες. 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

Σπανού Ιωάννα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ(1): Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α1. αποδέχομαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση και την μελέτη 
Α2.η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το 
αντικείμενο της σύμβασης, 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.   

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
Γ. δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της 
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
Δ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού:  
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου  
2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας                             
4) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου                                                                      Ημερομηνία:   1111111111111 
                                                                                           

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 


