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Kοφπα 37& Μπαϊρακτάρθ Σ.Κ.11526 Ακινα

Σθλ.:210 6858427
E-mail: : techathens@papoudis.gr

Θζμα: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ μετά απαιτοφμενων υλικϊν
του Σθλεχειριηόμενου Ακτινοςκοπικοφ υγκροτιματοσ του οίκου GENERAL MEDICAL MERATE
S.p.A.Ιταλίασ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ (CPV: 50400000-9),προχπολογιςμοφ δαπάνθσ #13.764,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ ςτον ΚΑΕ 0887.

Σο Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
2. του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,


το υπϋ αρ.πρωτ.Δ..38/08-11-2022 ΑΔΑ:ΩΗ4ΘΨ4690ΒΝ-Γ56 Απόςπαςμα Πράξθσ του Δ.. του Γ.Ν.
Λιβαδειάσ .



τθ με αρ. πρωτ.1322/17-11-2022 ΑΔΑ:6ΩΦΣ4690ΒΝ-ΣΧΟ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ ςτον
ΚΑΕ 0887.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ μετά απαιτοφμενων υλικϊν
του Σθλεχειριηόμενου Ακτινοςκοπικοφ υγκροτιματοσ του οίκου GENERAL MEDICAL MERATE
S.p.A.Ιταλίασ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ (CPV: 50400000-9),προχπολογιςμοφ δαπάνθσ #13.764,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ ςτον ΚΑΕ 0887.
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Θ παραπάνω προςφορά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από:
Α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):



Τπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Τπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ).


Πιςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΗ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Σο ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει να
ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.


Φορολογικι Ενθμερότθτα.



Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα.



Πιςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου.



Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου.


Πιςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3)
μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
οικονομικόσ φορζασ:
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό
άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να προςκομίςει «Ενιαίο
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» που αφορά τα Φυςικά και Νομικά Πρόςωπα κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.4 περ.β του ν.4412/2016.
Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ των
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει να
υποβλθκεί μαηί με τθν προςφορά Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αυτϊν ζωσ τθν υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ Προςφορών:24-11-2022 :14.00π.μ.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί , ςτισ 25-11-2022 ςτισ 10.00π.μ. από τθν
αρμόδια Επιτροπι.

Προςφορά θ οποία κα κατατεκεί πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα
λθφκεί υπόψθ.
Εναλλακτικι προςφορά δεν γίνεται δεκτι.
Προςφορά που αποκλίνει και δεν ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Πρόςκλθςθσ απορρίπτεται.
Προςφορά που ζχει χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται.

Θ προςφορά κα κατατεκεί ςε κλειςτό φάκελο ςτο Σμιμα τθσ Γραμματείασ ςτισ 24-11-2022 14.00 μ.μ.
ΚΑΝΟΝΕ ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΚΛΘΘ
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Η πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..), ςτθ
διαδικτυακι εφαρμογι ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.levadiahospital.gr, κακϊσ
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 5θσ ΤΠΕ: http://civil.dypethessalv.gr/hospitals/LisIs/PP2021

Σιμι προςφοράσ:
Αναλυτικά ςε ΕΤΡΩ και ςτακερι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Να δθλϊνεται και ο
ΦΠΑ που υπόκειται θ υπθρεςία.
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΠΑ βαρφνει το Νοςοκομείο.
Διάρκεια σύμβασης

H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ και κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου δφναται μονομερϊσ με απόφαςι του, τθν
οποία κα κοινοποιιςει ςτον προμθκευτι, να παρατείνει τθν παραπάνω ςφμβαςθ για ζξι (6) μινεσ με
τουσ ίδιουσ όρουσ.
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:
Η προςφορά κα ιςχφει και κα δεςμεφει τον προςφζροντα με τθν ςυμμετοχι του για εκατόν είκοςι
μζρεσ (120) θμζρεσ.
Παρακολοφκθςθ και Παραλαβι του Ζργου
Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν
επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν (τμθματικι
– οριςτικι). Eπίςθσ κα επιςυνάπτεται πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι
παραλαβισ κακϊσ και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυνυπογραφόμμενθ από τον Ανάδοχο .

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Η Ανάδοχοσ εταιρεία αναλαμβάνει για ζνα ζτοσ τθν υντιρθςθ
του Σθλεχειριηόμενου
Ακτινοςκοπικοφ υγκροτιματοσ του οίκου GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. Iταλίασ, του Ακτινολογικοφ
τμιματοσ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ, [50400000-9 ], με εξαίρεςθ τθν ακτινολογικι λυχνία.
Θ Ανάδοχοσ εταιρεία αναλαμβάνει να ςυντθρεί και να επιςκευάηει το Σθλεχειριηόμενο Ακτινοςκοπικό
υγκρότθμα MERATE που αποτελείται από τισ κάτωκι μονάδεσ:

Γεννιτρια Τ.Σ. τφπου OPERA G650RF

Σθλεχειριηόμενθ Εξεταςτικι Σράπεηα τφπου OPERA T 30cs

Ακτινολογικι Λυχνία τφπου OPERA RX600

Ενιςχυτι Εικόνασ με κλειςτό κφκλωμα TV τφπου OPERA I9LT

Όρκιο Bucky τφπου MTL 43m
Οι Τποχρεώςεισ δε τθσ Αναδόχου Εταιρείασ ‘’ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ Α.Ε.’’, ζχουν ωσ εξισ:
Η Ανάδοχοσ εταιρεία ςυντιρθςθσ , υποχρεοφται να παρζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με
αποκλειςτικά δικοφσ τθσ, πιςτοποιθμζνουσ και εκπαιδευμζνουσ από τθν ίδια τεχνικοφσ, τισ υπθρεςίεσ του ανωτζρω
αναφερόμενου πίνακα Μθχανθμάτων.
Θα πραγματοποιείται ( θ ςυντιρθςθ) ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ όρουσ που ίςχυαν για τθν αρχικι εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ, θ δε ποινικι ριτρα για κάκε εργάςιμθ θμζρα ακινθτοποίθςθσ του ςυςτιματοσ, λόγω βλάβθσ, πάνω
από τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ, για όλο το χρόνο, κα ανζρχεται ςε δφο (2%) τοισ εκατό επί τθσ οριηόμενθσ
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, ετιςιασ αμοιβισ ςυντιρθςθσ.
Επίςθσ, οι τεχνικοί τθσ εταιρείασ κα ςυντθροφν τα ανωτζρω μθχανιματα υποχρεωτικά μία (1)
φορά το τετράμθνο, πραγματοποιϊντασ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ
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ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Οίκου G.M. MERATE για τθν ομαλι λειτουργία τουσ και θ οποία κα χρεϊνεται
με τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν.
Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν κα ςυντάςςεται δελτίο τεχνικισ επζμβαςθσ, το οποίο κα
υπογράφεται από τον υπεφκυνο του τμιματοσ του ΒΙΣ ι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ Νοςοκομείου και τον αρμόδιο
τεχνικό τθσ Αναδόχου εταιρείασ.
ε όλα τα παραπάνω υπολογίηεται θ αξία των ανταλλακτικών που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανωτζρω
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν των προαναφερόμενων μθχανιματων, με εξαίρεςθ τθν ακτινολογικι λυχνία.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών
Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
Ο – Η Όνομα

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ ∆ελτίου
Σαυτότθτασ:
Ημερ/νια ζκδοςθσ
Σαυτότθτασ
Σόποσ
Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιοτφπου
(Fax):

Σθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

∆/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου
(Εmail):
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου:
α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ
………………………….
β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ).
γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:
i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ,
ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ
τθσ παράβαςθσ,
iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ.
vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ,
vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα, και
viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ.
ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσΣελίδα 5 από 6
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κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ.
δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο
άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ
Σρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ.
ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι
δεν βρίςκομαι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα.

……………….………………………….. με

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.
κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ.
ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ.
ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου .
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………………………..
ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμθσ ιςχφουςασ εκπροςώπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………..

Ημερομθνία:

/

/
Ο – Η Δθλ. (Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
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