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Σελίδα 1 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                        ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 265 

ΡΟΥΣΒΕΛΤ 59-ΛΑΡΙΣΑ                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04.12.2018 

Τηλέφωνο: 2410256112 

FAX: 2410256112 

Email: sxolepit@larissa-dimos.gr                                                                  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.  

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ που αφορά τη λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

5. Την ανάγκη του ΝΠΔΔ για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης. 

6. Την υπ’ αριθµ. 141413/Β9/Φ2/883/31.08.2018 (Α∆Α:ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) Υπουργική Απόφαση. 

7. Την υπ’ άριθμ. 141427/Β9/Φ8/885/31.08.2018 οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

8. Την αριθμ πρωτ. 141406/Β9/Φ19/863/ 31.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

9. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. 224/17.10.2018 αίτημα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 

18REQ003919511). 

10. Η με αριθμ. 48/19.10.2018 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση 

με (ΑΔΑΜ 18REQ004118635) εγκεκριμένου αιτήματος. 

 

 

ΤΟ ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση 

που αφορά  την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για το έργο της ΣΑΕ047 µε κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο 

«∆ΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
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Σελίδα 2 
 

 Σχολικές Μονάδες: 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, 3ο Δημοτικό Σχολείο ΓΙάννουλης, 6ο Δημοτικό Σχολείο 

Λάρισας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας,               

23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 39ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. 

 Επιλέξιµο είδος: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός, προϋπολογισµός ανά Σχολική Μονάδα με ενδεικτική τιμή 

1250,00€ ποσό συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Γενικό συνολικό ποσό ενδεικτικά για εννέα (9) 

σχολικές µονάδες 11.250,00€ συν ΦΠΑ 24%.   

Με την παρούσα καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού   να καταθέσει την προσφορά για την προμήθεια και σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της 

«Απευθείας Ανάθεσης» συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης  11.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% (9.072,54€ χωρίς ΦΠΑ). Το κριτήριο επιλογής/ ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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Σελίδα 3 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι                

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - CPV:31710000-6 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Προμήθεια ειδών με ενδεικτικό κόστος ανά είδος και ανά ωφελούμενη βιβλιοθήκη σχολικής μονάδας: 

1. ένας (1) σταθερός Η/Υ,  

2. (Κατηγορία: I3 και πάνω,  

3. συχνότητα ≥ 3.2 GHz,  

4. πυρήνες (cores) ≥ 2, RAM ≥ 4GB,  

5. HD SSD ≥120GB,  

6. DVD recorder,  

7. Windows 7 ή νεότερο) με σύνδεση στο διαδίκτυο 

8.  μία (1) έγχρωμη οθόνη LED ≥21” 

9.  ένα (1) πληκτρολόγιο 

10.  ένα (1) ποντίκι οπτικό 

11.  ηχεία 2.1 

Ενδεικτική τιμή για τα σύνολο των ειδών  600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

1.          ‘Ενας (1) βιντεοπροβολέας  full  HD,  

2. Βάση τοποθετημένος σε σταθερό σημείο  

3. Ανάλυση ≥ 1920x1080 pixel,  

4. Φωτεινότητα ≥3200 lumens,  contrast ≥15000:1,  

5. Είσοδοι τουλάχιστον: 1xHDMI ή 1xDVI ή 1xDP 

Ενδεικτική τιμή 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

1.  ένας (1) ασπρόμαυρος εκτυπωτής –  laser/scanner (πολυμηχάνημα),  

2. με αυτόματο τροφοδότη (ADF),  

3. ταχύτητα εκτύπωσης ≥20 ppm. 

Ενδεικτική τιμή 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και το απαραίτητο λογισμικό. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

1) ΔΙΑΧΕΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΟΥΣΒΕΛΤ 59 -1ος ΟΡΟΦΟΣ 

3) ΠΟΛΗ:ΛΑΡΙΣΑ 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 

5) ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2410256112 

6) FAX:2410256295 

7) e-mail:sxolepit@larissa.dimos.gr 
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Σελίδα 4 
 

 

Γ. ΟΡΟΙ- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχονται όλα τα είδη του πίνακα. 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με το παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

 Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές μέχρι την παράδοση όλων των ειδών της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει αυτοπροσώπως ή  ταχυδρομικώς στα στοιχεία της 

αναθέτουσας αρχής με την ένδειξη για το διαγωνισμό  «∆ΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής με σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 

13.12.2018  μέχρι και την ώρα λήξης των προσφορών 10:30. 

 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται 10:00 και ώρα λήξης των προσφορών 10:30. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα Πέμπτη 13.12.2018  και ώρα 10:30 ενώπιον της  

αρμόδιας  επιτροπής η οποία ορίστηκε με την με αριθμ.48/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Προσφορά που κατατίθεται μετά την ημερομηνία και  ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη 

και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

 Υποχρεωτικά οι  προσφορές γίνονται για το σύνολο των τεμαχίων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση ανάθεσης ο προσφέρων θα υποβάλει τα  δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε   10 (δέκα) ημέρες  από την υπογραφή της. 

 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων και θα τοιχοκολληθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων στο Χατζηγιάννειο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Σχολικής 

Επιτροπής.  

 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου 

 β) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ 

κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 73 (παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016  

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του υλικού θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 

ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και την προσφορά τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη. 
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Σελίδα 5 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Για το έργο της ΣΑΕ047 µε κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο «∆ΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» με 

φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το παραπάνω έργο με 
«Απευθείας Ανάθεση». 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ……………………………………………………………..ΔΟΥ………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛ……………………………………..FAX…………………………………………………… 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ……………………………………………………………  

                                                                                                                   Ημερομηνία υποβολής …../……/2018…….. 

                                                                                               Ο προσφέρων                                                                   

                                                                                            

 

                                                                                                      Υπογραφή και σφραγίδα 
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Σελίδα 6 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ - CPV:31710000-6 

Προμήθεια ειδών με ενδεικτικό κόστος ανά είδος και ανά ωφελούμενη βιβλιοθήκη σχολικής μονάδας: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24% 

1. ένας (1) σταθερός Η/Υ,    

2. (Κατηγορία: I3 και πάνω,    

3. συχνότητα ≥ 3.2 GHz,    

4. πυρήνες (cores) ≥ 2, RAM ≥ 4GB,    

5. HD SSD ≥120GB,    

6. DVD recorder,    

7. Windows 7 ή νεότερο) με σύνδεση στο 
διαδίκτυο                                                 

   

8.  μία (1) έγχρωμη οθόνη LED ≥21”    

9.  ένα (1) πληκτρολόγιο    

10.  ένα (1) ποντίκι οπτικό    

11.  ηχεία 2.1    

Ενδεικτική τιμή μονάδας για τα σύνολο των 
ειδών  600,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ    5400€ ΜΕ ΦΠΑ 24%    

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24% 

1.          ‘Ενας (1) βιντεοπροβολέας  full  HD,    

2. Βάση τοποθετημένος σε σταθερό 
σημείο 

   

3. Ανάλυση ≥ 1920x1080 pixel,    

4. Φωτεινότητα ≥3200 lumens,  contrast 
≥15000:1, 

   

5. Είσοδοι τουλάχιστον: 1xHDMI ή 
1xDVI ή 1xDP 

   

Ενδεικτική τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.              
450,00€ 

   

ΣΥΝΟΛΟ  4050€     ΜΕ ΦΠΑ 24%    
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Σελίδα 7 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24% 

1.ένας (1) ασπρόμαυρος εκτυπωτής –  
laser/scanner (πολυμηχάνημα), 

   

2.με αυτόματο τροφοδότη (ADF),    

3.ταχύτητα εκτύπωσης ≥20 ppm.    

Ενδεικτική τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
200,00€ 

   

ΣΥΝΟΛΟ 1800€ ΜΕ ΦΠΑ 24%    

 

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και το απαραίτητο λογισμικό. 
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Σελίδα 8 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 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)

: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Συμμετέχω στον υπ. Αριθμ. ……………………διαγωνισμό τους όρους του οποίου έλαβα γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο 

σύνολό τους και ότι: 

α) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρο αυτό. 

β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

δ)σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι  οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

ε)όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες 

και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωση μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα. 

στ)συναινώ στην επεξεργασία, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου 

(προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω και γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό ), εσαεί. 

Ο 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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


