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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία
Λάρισας
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111,
413 36 - ΛΑΡΙΣΑ

Ηλεκτρ. Ταχ.: zkarapostoli@2421.syzefxis.gov.gr
a.persakis@2421.syzefxis.gov.gr
Τηλ.: 2413510833 - 2413510808
ΦΑΞ: 2413510837
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ και ΤΕΜΠΩΝ της ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
11 Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (285 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (65Α΄), τις
διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 42 του ν. 4607/2019.
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11 Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 47458/ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864Β') Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11 Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 42112ΕΞ2019/19-08-2019 (ΦΕΚ 1443Β') Απόφασης
των Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.
11 Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (ΦΕΚ
181Α').
11 Την με αρ. πρωτ. 43193 ΕΞΕ 2020/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΞ3Η-ΑΓ8) Απόφαση της
Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον Ορισμό της Τριμελούς
Επιτροπής για τη διεξαγωγή των Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.
11 Την με αρ. πρωτ. Εισήγηση 43244/16-06-2020 για τον καθορισμό ανταλλάγματος, η
οποία εγκρίθηκε αρμοδίως στις 16-06-2020 από την Προϊσταμένη της Κτηματικής
Υπηρεσίας Λάρισας.
11 Την με αρ. πρωτ. 896/03-06-2020 σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας
– Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού για την παραχώρηση
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε 11 τμήματα του
Δήμου Αγιάς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκου Οικολογικού Δικτύου NATURA
2000.
11 Την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734/02-07-2020 (ΦΕΚ 2704Β') ΚΥΑ με θέμα
“Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/18-06-2020 Κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τγείας και Εσωτερικών “Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας,
προς

περιορισμό

της διασποράς

του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από

τις

18.06.2020 έως και τις 02.07.2020” όπως τυχόν παρατείνεται / επανεκδίδεται και
ισχύει.
11 Την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/27-06-2020 (ΦΕΚ 2601Β') ΚΥΑ για τους
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού το σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως τυχόν παρατείνεται / επανεκδίδεται
και ισχύει.
111 Την

με

αρ.

πρωτ.

43266/16-06-2020

(ΑΔΑ.:

6Ε4ΟΗ-ΘΥΜ)

διακήρυξη

της

Δημοπρασίας

της

Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.
111 Το

από

30-06-2020

Πρακτικό

της
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Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας.
111 Την με αρ. πρωτ. 48855/01-07-2020 (ΑΔΑ.: Ψ47ΖΗ-5Κ5) Απόφαση έγκρισης
πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 30-06-2020.

Διακηρύσσει ότι :

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 16-06-2020 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής
Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 6Ε4ΟΗ-ΘΥΜ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα
Δευτέρα και με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λάρισας (Δήμοι Αγιάς και
Τεμπών), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Α. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος Αγιάς/ΠΕ Λάρισας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ06:
σκοπό

παραχώρησης

ΒΕΛΙΚΑ, συνολικού εμβαδού Ε=300,00 τ.μ., με

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

και

με

τιμή

εκκίνησης

07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

2.100,00€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

3 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 402159,60, Ψ 4402461,85
(2) – Χ 402164,57, Ψ 4402462,35
(3) – Χ 402170,54, Ψ 4402402,64
(4) – Χ 402165,57, Ψ 4402402,15

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ07: ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ.,
με σκοπό παραχώρησης ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ και με τιμή εκκίνησης
06,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

3.000,00€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

3 έτη
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 386357,50, Ψ 4425210,45
(2) – Χ 386363,18, Ψ 4425221,02
(3) – Χ 386399,74, Ψ 4425201,39
(4) – Χ 386394,06, Ψ 4425190,82
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ11: ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ., με
σκοπό

παραχώρησης

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

και

με

τιμή

εκκίνησης

07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

3.500,00€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

3 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 403719,34, Ψ 4394751,29
(2) – Χ 403730,97, Ψ 4394754,25
(3) – Χ 403741,19, Ψ 4394714,02
(4) – Χ 403729,56, Ψ 4394711,07

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ13:
σκοπό

παραχώρησης

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ., με

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

και

με

τιμή

εκκίνησης

07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

3.500,00€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

3 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 402736,79, Ψ 4398113,39
(2) – Χ 402748,66, Ψ 4398115,16
(3) – Χ 402754,76, Ψ 4398074,11
(4) – Χ 402742,89, Ψ 4398072,34
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΡΙ15:
σκοπό

παραχώρησης

ΒΕΛΙΚΑ, συνολικού εμβαδού Ε=300,00 τ.μ., με

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

και

07,00€/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

2.100,00€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

3 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

4

με

τιμή

εκκίνησης

ΑΔΑ: Ψ66ΙΗ-ΥΝΨ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:(1) – Χ 402402,20, Ψ 4400304,23
(2) – Χ 402412,17, Ψ 4400305,09
(3) – Χ 402414,75, Ψ 4400275,20
(4) – Χ 402404,78, Ψ 4400274,34
Η

διάρκεια

της

παραχώρησης

αρχίζει

από

την

υπογραφή

της

σύμβασης

παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η
αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία και ώρα 11:00 π.μ.

Λάρισα, 03-07-2020
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Λάρισας
Γκάλφα Αθανασία
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ/ 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)
(1)
ΠΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας ..........................................
:

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)
Ημερομηνία γέννησης

:

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
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Έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της από ........................... Διακήρυξης (αρ. πρωτ.
........................./ΑΔΑ:
.............)
του/της
Προϊσταμένου/ης
της
Κτηματικής
Υπηρεσίας ...........................................για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού –
κοινόχρηστης
παραλίας
με
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
δημοπρασία
στο/στους
Δήμο/Δήμους ....................................................... της ΠΕ............................... για τη/τις θέση/θέσεις με
κωδικό ……………………. και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω ρητά και δεσμεύομαι
πλήρως ότι έχω στην κατοχή μου ισχυρά κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (1.φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 2. νόμιμη άδεια λειτουργίας ή
γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού),και 3.
φωτοτυπία ταυτότητας).
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των
ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, αναγνωρίζω την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής
των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.180/1979 (46 Α’), όπως αυτό
ισχύει.

Τέλος δεσμεύομαι εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη Δημοσίευση της ανωτέρω Διακήρυξης να
προσκομίσω στην Επιτροπή σας την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή με αρ. ......................../.......-......2020 ποσού ....................€ (....................................................ολογράφως) που εκδόθηκε για το λόγο
αυτό και βρίσκεται στην κατοχή μου.
Ημερομηνία:...... -.........-20
Ο – Η Δηλ.
(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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΑΙΤΗΣΗ/ 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)
(1)
ΠΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ της Κτηματικής Υπηρεσίας ..........................................
:

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)
Ημερομηνία γέννησης

:

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τΙς διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ενεργών
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
και
για
λογαριασμό
της
εταιρείας
με
την
Επωνυμία“
................................................”,
ΑΦΜ........................../Δ.Ο.Υ.................,
έδρα ..................................., η ανωτέρω ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή της δι' εμού στην ηλεκτρονική
δημοπρασία για τη/τις θέση/θέσεις με κωδικό ……………………. της από ........................... Διακήρυξης
(αρ. πρωτ. ................................/ΑΔΑ: .............) του/της Προϊσταμένου/ης της Κτηματικής
Υπηρεσίας ...........................................για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού –
κοινόχρηστης
παραλίας
με
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
δημοπρασία
στο/στους
Δήμο/Δήμους ........................................ της ΠΕ.................................. Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη
γνώση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης, δηλώνω ρητά
και δεσμεύομαι πλήρως ότι έχω στην κατοχή μου ισχυρά κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (1.φορολογική ενημερότητα, 2. νόμιμη άδεια λειτουργίας ή
γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έναρξη δραστηριότητας στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), 3.
φωτοτυπία ταυτότητας, και 4. νομιμοποιητικό έγγραφο του ορισμού του εκπροσώπου της εταιρείας) που
προβλέπονται από αυτή για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης και ότι
θα τα προσκομίσω την ημέρα υπογραφής αυτής.
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των
ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, αναγνωρίζω την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής
των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και ότι δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.180/1979 (46 Α’), όπως αυτό
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
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ισχύει.

Τέλος δεσμεύομαι ότι εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη Δημοσίευση της ανωτέρω Διακήρυξης
θα
προσκομίσω
στην
Επιτροπή
σας
την
πρωτότυπη
εγγυητική
επιστολή
με
αρ.
........................../.......-......2020,
ποσού
....................€
(.........................................................ολογράφως) που εκδόθηκε για το λόγο αυτό και βρίσκεται στην
κατοχή μου.

Ημερομηνία:...... -.........-20
Ο – Η Δηλ.

(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.
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