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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 
Τηλέφωνο: 2710 372130  Fax: 2710 372123 

        Αναρτητέο στο Διαδίκτυο  

  

                       Τρίπολη, 11/01/2018 

            Αρ. Πρωτ.: Β12968 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με 

την από 6/28.12.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 55ης Τακτικής Συνεδρίασης, 

ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και κωδικό 

αριθμό 0133, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) 

ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο ή ένα (1) νομικό πρόσωπο , για την παροχή υπηρεσιών 

νομικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την «Παροχή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»:   

 

Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.  

 

Κόστος: Δεκατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (14.400,00€) πλέον ΦΠΑ. 

 

Αντικείμενο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και ειδικότερα : 

- παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων, 

- υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν τις Διοικητικές και Οικονομικές 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

- νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει το Πανεπιστήμιο με τρίτους καθώς και των 

προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, 

- η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η προσαρμογή των 

διαδικασιών του Πανεπιστημίου σε αυτή. 

 

Υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου 

Ο δικηγόρος / νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να 

παρίσταται, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στις συνεδριάσεις του Πρυτανικού 

Συμβουλίου για την παροχή νομικών συμβουλών, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
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Ο δικηγόρος / νομικό πρόσωπο δύναται να συνεργάζεται με άλλους δικηγόρους / νομικά 

πρόσωπα για την παροχή της νομικής συνδρομής, όμως, σε κάθε περίπτωση έναντι του 

Πανεπιστημίου, μοναδικός υπεύθυνος και αντισυμβαλλόμενος θα είναι ο δικηγόρος / 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας. 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του 

αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο του αντίστοιχου έργου.  

 

  

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:    

 Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 

Ελλάδα ή και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από 

το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, ως ισοδύναμο και αντίστοιχο με 

αυτό που παρέχουν οι Νομικές Σχολές της ημεδαπής. 

 Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος δικηγορικού συλλόγου της ημεδαπής 

 Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν 

καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

 Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

 Να είναι ενήμερος-η ως προς τις υποχρεώσεις του-ης που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς επίσης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του-ης. 

 Γνώση (επίπεδο C2) μίας ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών 

που να αποδεικνύεται από τα επίσημα παραστατικά.  

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα:   

 

1. Να έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοικητικού 

δικαίου ή/και προμηθειών του δημοσίου που αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: i) να 

έχει συντάξει γνωμοδοτήσεις για διοικητικής ή/και οικονομικής φύσεως ζητήματα 

ΑΕΙ, ii) να έχει εκπροσωπήσει δικαστικά ΑΕΙ ενώπιον τόσο των πολιτικών όσο και των 

διοικητικών δικαστηρίων. Η ως άνω εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται από 

σχετικές δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση διδακτορικός τίτλος σπουδών) σε 

θέματα δικαίου ή/και δημόσιας διοίκησης. 

3. Γνώση άλλης μίας ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών, που να 

αποδεικνύεται από επίσημα παραστατικά. 

 

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας):  

  
α/α Κριτήρια   Αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

 Τυπικά Προσόντα   

1 
Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής 

Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Απαιτούμενο On/off 
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Ιδρύματος στην Ελλάδα ή και 

αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, 

εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί 

σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

2 

Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 

μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της 

ημεδαπής. 

Απαιτούμενο On/off 

3 

Εκπλήρωση  στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από 

αυτές και να μην είναι ο υποψήφιος 

ανυπότακτος ή να μην έχει 

καταδικασθεί για λιποταξία με 

τελεσίδικη απόφαση. 

Απαιτούμενο On/off 

4 

Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική 

καταδίκη ή υποδικία ή ο υποψήφιος  

να μη τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

Απαιτούμενο On/off 

4 

Γνώση (επίπεδο C2) μίας ξένης 

γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών ή 

Γερμανικών που να αποδεικνύεται από 

τα επίσημα παραστατικά ή με άλλο 

πιστοποιημένο τρόπο. 

Απαιτούμενο On/off 

 Επιπρόσθετα προσόντα   

1 
Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε θέματα 

διοικητικού δικαίου ΑΕΙ. 
45% 

 

4,5% ανά έτος, μέγιστο τα 10 έτη 

 

2 

Τεκμηριωμένη Εμπειρία στη 

διαδικασία προμηθειών και 

συμβάσεων του ελληνικού δημοσίου, 

καθ’ όλη τη διάρκεια των 

απαιτούμενων διαδικασιών, ήτοι από 

τη σύνταξη της προκηρύξεως τους, 

συμβασιοποίησεώς τους, έως και της 

περατώσεως του φυσικού τους 

αντικειμένου. 

30% 3% ανά έτος, μέγιστο τα 10 έτη  

3 Συνέντευξη  10% 

Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει θέματα 

σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, τη 

σχετική εμπειρία καθώς και την εν γένει 

προσωπικότητα του υποψηφίου  

4 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 

αναγνωρισμένου της αλλοδαπής σε 

θέματα δικαίου ή/και δημόσιας 

διοίκησης. 

10% 
Maximum το διδακτορικό , 6% για τον 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

5 
Γνώση άλλης μίας ξένης γλώσσας εκ 

των Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών. 
5% 

Maximum για το επίπεδο C2 

 και 2,5% για επίπεδο C1  (αποδεικνύεται 

από τα επίσημα παραστατικά ή με άλλο 

πιστοποιημένο τρόπο) 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα 

οποία αναφέρονται επιπρόσθετα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 

αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Για τα απαραίτητα προσόντα, το 

κριτήριο είναι ON/OFF. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 31/01/2018, με συστημένη επιστολή ή 

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε 

κλειστό φάκελο τα ακόλουθα:   
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Δικαιολογητικά  

1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης».  

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,  με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής 

δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του. 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της 

σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 

κατόχου).  

4. Βεβαίωση  του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 

υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. 

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

6. Στοιχεία/παραστατικά που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη εμπειρία, όπως αυτή 

περιγράφεται στα τυπικά και επιπρόσθετα προσόντα. 

7. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα. 

8. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 

προσόντα. 

 

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων.  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  

Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ   

22 100 Τρίπολη.  

(Υπόψη: κας Ανθής Δήμου)  

  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου 

τα ακόλουθα: 

 

«Υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ…………..Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

με αντικείμενο ‘’Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου’’, στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση του 25% των εσόδων των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133)».  

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή αίτησης από τον 

εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν διευκρινίσεις επί 

του φακέλου τους. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:  

Α) Έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων κατά τα ανωτέρω.  
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Β) Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων 

αντισυμβαλλομένων. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr) και στον Ελληνικό Τοπικό Ημερήσιο Τύπο (“Καθημερινά Νέα”).  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις 

υποβάλονται μέσω Φαξ ή ιδιοχείρως. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους 

και στα στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος 

σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το Ν. 2472/1997 και του Ν. 

2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-

2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να 

ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 

τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).  

Επίσης, ο ΕΛΚΕ δύναται να ματαιώσει την παρούσα πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να 

επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 

ιδίως: i. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, ii. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 

ικανοποιητικό, iii. εάν η πρόσκληση υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των συμμετεχόντων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, iv. εάν 

υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση εργασία.  

Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική.  

Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 

πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.  Καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 

ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.   

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να συνάψει συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου 

του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των 

σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.   

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 
Ιωάννα Δελτούζου  (τηλ. 2710-372130). 
  

 

  

 

 

 

            Ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

    Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης  

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

…………………..:  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία: 

Επώνυμο: .................................................................................................................................  

Όνομα: .....................................................................................................................................  

Όνομα πατρός:  ........................................................................................................................  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού: .......................................................................................   

Ε-mail: .....................................................................................................................................  

Ημερομηνία γέννησης: ...........................................................................................................  

Υπηκοότητα: ...........................................................................................................................  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):             Απαλλαγή ……………  

 Εκπληρωμένη .........   από:  ....... / ......  /                                                                                                                            

έως :  ...... / ......  /  

Υποβάλω την αίτησή μου προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με αντικείμενο «Παροχή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο 

πλαίσιο του έργου «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133)».  

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά:  

……………..  

……………..  

……………..  

……………..  

…………….. 

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

α) αποδέχομαι τους όρους της υπ΄αριθμ ……..…… Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

β) όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων 

ή των επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω 

άμεσα αυτά, εάν μου ζητηθεί,  

γ) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην Πρόσκληση,   

δ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει 

κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση 

κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή μου γίνει δεκτή.  

  

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

  

  

  

                ………………………………… 

                                                 
1 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. 
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