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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο, 06-04-2020
Αριθ. Πρωτ. : 2130

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

:Διασταύρωση Βουτών Σταυρακίων
: 71 110
: Ευφροσύνη Ματθαιάκη
: 2810 377 217
: 2810 377 208
: e.mattheaki@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/04/2020 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 12:00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P259667

CPV

50111000-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

310,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 ημέρες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

63

Κ.Α.Ε.

0881

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1977/03-04-2020

ΑΔΑAΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω0Π4ΟΡ1Π-ΩΞ5

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γερομαρκάκης Σοφοκλής
Κουμιανάκης Εμμανουήλ
Βαϊλάκης Στυλιανός

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MS 313 CDI - ΚΗΗ 7188: Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
υποβάλει προφορά για τα υπό προμήθεια είδη, έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
50111000-6

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΛΟΓΩ
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P259667

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α

1

310,00€

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α.Δ.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε τεμάχια)

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :
WDB9066331P259667

1

Α/Α

Τιμή ανά
τεμάχιο
Χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
τιμή είδους
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
τιμή
είδους

Παρατηρητή
ριο Τιμών
ΕΠΥ την
…………..

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020)
1.

Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, μέχρι την

24/04/2020 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 12:00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email του Παραρτήματος ΕΚΑΒ 4ης
Περιφέρειας, prosfores4@ekab.gr του ΕΚΑΒ και θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί
με την υπ’ αρ. 1/14-01-2020 Θέμα 25 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
Οι προσφορές, που θα κατατεθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

prosfores4@ekab.gr θα

εμπεριέχουν τα κάτωθι:
•

Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 42/Α΄/25-02- 2020, με ενσωματωμένη την Οικονομική Προσφορά σε μορφή PDF με
ονομασία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΕ-63

•

Φάκελος Επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών (αν υπάρχουν) σε μορφή PDF με
ονομασία: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕ-63

•

Αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή PDF με ονομασία: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΕ-63

•

ΘΕΜΑ EMAIL: Προσφορά ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕ-63

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/04/2020 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.

3.

4.

5.

ώρα 12:00.

Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση
ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.
Η μειοδοσία γίνεται κατ’ είδος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προσφέροντες προμηθευτές μπορούν
να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα είδη που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση των
ειδών/υλικών.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με
παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
Χρόνος παράδοσης έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με
το Προσάρτημα που ακολουθεί. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ).
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του
παραρτήματος.
•Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
•Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
• οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
• Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς
• ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
• κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται της παρούσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με το ν. 4412/16.
Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το
διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση ή ηλεκτρονική αποστολή.
Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη
υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Θα λάβει χώρα βάσει των
τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων
και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από
την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του
λόγου στους Υποψηφίους.
Επίσης το ΕΚΑΒ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται ανωτέρω
αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να γίνεται με άλλον τρόπο.
Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , στην διαδικτυακή πύλη της Γεν.
Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr (προμήθειες >1000€), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.ekab.gr.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Το Συνεργείο συντήρησης & επισκευών αυτοκινήτων του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατά νόμο
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων. Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο αυτής με την
κατάθεση της προσφοράς.
2. Το Συνεργείο του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία (special tools) και συσκευές
που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών στους τύπους ασθενοφόρων οχημάτων του
ΕΚΑΒ που αναλαμβάνει. Να υποβληθεί σχετικός πίνακας με την κατάθεση της προσφοράς. Ειδικώς για τις
αναγκαίες συσκευές, να διαθέτει υποχρεωτικώς: Ηλεκτρονική Διαγνωστική Συσκευή βλαβών (OBD
Scanner), Αναλυτή Καυσαερίων, Συμπιεσόμετρο κυλίνδρων βενζίνης και Diesel, Ροόμετρο-πιεσόμετρο
συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης, των οποίων ο οίκος κατασκευής, ο τύπος και ο σειριακός αριθμός
(serial number) θα αναγραφούν στον ως άνω σχετικό πίνακα.
3. Η αντικατάστασή των ανταλλακτικών, που είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν, θα γίνεται με γνήσια
ανταλλακτικά (Genuine Parts) και η προμήθειά τους θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο εκτέλεσης των
εργασιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts),
είναι δυνατή και η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή, ελλείψει και αυτών,
αντικατάσταση με ανταλλακτικά από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After Market). Σε
κάθε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανεύρεση προς χρήση γνήσιων ανταλλακτικών (Genuine Parts), θα
πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για τούτο ο αναθέτων φορέας (ΕΚΑΒ) και μόνο μετά από συμφωνία
του θα είναι επιτρεπτή η χρήση ανταλλακτικών άλλης προελεύσεως.
4. Η τιμολόγηση των μη γνήσιων ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη από την τιμή που
προκύπτει για τα γνήσια, αφαιρουμένου και του παγίου ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος.
5. Όλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται θα πρέπει, υποχρεωτικώς, να παραδίδονται στον
αναθέτοντα φορέα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια χρέωσης των νέων ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές των ασθενοφόρων οχημάτων.
Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των επισκευαστικών εργασιών για το
ασθενοφόρο πάνω από μία (1) εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως
βεβαιωμένη έλλειψη αναγκαιούντων ανταλλακτικών.
7. Το συνεργείο να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και προσέγγιση
των υπηρεσιακών οχημάτων και σε απόσταση (δηλαδή διαδρομή και όχι ακτίνα) που δεν
8. θα είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα του Παραρτήματος ή του Τομέα της Υπηρεσίας.
9. Το Συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθμευσης, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής, στάσης και
στάθμευσης, προσωρινής ή μη, των υπηρεσιακών οχημάτων σε οδούς, δημόσιους χώρους.
10. Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να παρέχεται από τους συμμετέχοντες εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών
για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Να γίνει σχετική
δεσμευτική αναφορά από τους συμμετέχοντες στην προσφορά τους.

ΑΔΑ: ΩΧΖΑΟΡ1Π-861

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):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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 μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Συμμετέχω στην υπ.αριθμ……………………. ………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 4ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ
Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες
καταστάσεις,
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Ημερομηνία:

… /…/ 20…

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.

