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ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων Ηπείρου
Μπάφρα Ιωάννινα

Θεσσαλονίκη, 25/08/2017

Τ.Θ. 326, 45500 Ιωάννινα
Τηλ. Κέντρο : 26510 91900
Fax
: 26510 93658
Email
: ΕΟΑΕ@egnatia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ (DRIVERS) ΓΙΑ PLOTTER HP Designjet 510».
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5571.
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση
17040601-1 µε Α∆Α 7ΓΡΡ46Ψ8ΟΝ-PPI του ∆ιευθυντή ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Έργων Ηπείρου την προµήθεια του θέµατος, προϋπολογισµού 100,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.
Για την επιλογή του αναδόχου θα υποβληθούν προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016 (Απευθείας Ανάθεση), µετά από δηµοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής
ή
Προσφοράς
στην
ιστοσελίδα
της
«ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ
ΑΕ»
(www.egnatia.eu
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και
δωρεάν πρόσβαση. Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης ΨΗΗΖ46Ψ8ΟΝ-Ρ73 µε Κωδ. Εγγρ.
17081105 και Αριθµ. Πρωτ. Ε01/0925/11.08.2017. Το αντίστοιχο CPV της παρούσας προµήθειας
είναι το εξής: CPV: 48770000-6.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα βάσει της χαµηλότερης τιµής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι
συµµετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Έργων Ηπείρου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (Μπάφρα Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500 Τ.Θ. 326, Τηλ.: 26510
91900 το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 04 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 µ.µ. Η αποσφράγιση
των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει την ∆ευτέρα 04 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12.30
µ.µ. στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου της «ΕΓΝΑΤΙΑ
Ο∆ΟΣ Α.Ε».
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά :
• Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ) της Πρόσκλησης ή κάποιο παρόµοιο, το οποίο θα αναγράφει τα
στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα.
• Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης συµπληρωµένο σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα
(Παράρτηµα ΙΙΙ) της Πρόσκλησης που ακολουθεί.
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της
Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ».
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ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συνολική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα µήνα από την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης
και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο (Παράρτηµα Ι) της παρούσας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών από την ∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία
Έργων Ηπείρου και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιµής θα ζητηθεί από τον
προσωρινό ανάδοχο, µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκοµίσει τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και
προσωπικής κατάστασης (ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα και
πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου). Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, εκδίδεται
η απόφαση κατακύρωσης από την ∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων Ηπείρου και
αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους συµµετέχοντες πλην του
προσωρινού αναδόχου.
Ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης ορίζεται σε πέντε (5)
ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης της
απόφασης. Η αρµόδια ∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία αποφασίζει οριστικά επί των
ενστάσεων. Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες.
ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση της προµήθειας ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης της αρµόδιας
∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Πριν την έκδοση της Απόφασης
Ανάθεσης θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξεως των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, να υποβάλλει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Εφόσον τα
ανωτέρω στοιχεία γίνουν δεκτά, κοινοποιείται η Απόφαση Ανάθεσης στον ανάδοχο προκειµένου να
προχωρήσει η προµήθεια.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η τιµολόγηση και η πληρωµή θα γίνει εξ΄ολοκλήρου µετά το
πέρας των εργασιών και την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την
επίβλεψη της προµήθειας.

Συντάχθηκε- Ελέγχθηκε
Μελποµένη Τσάγκου
Τµηµατάρχης Εκτέλεσης Προµηθειών

Εγκρίθηκε
Θεµιστοκλής Σιόντης
∆ιευθυντής ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ (DRIVERS) ΓΙΑ PLOTTER HP Designjet 510». ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5571.
Στις εγκαταστάσεις της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου (Ιωάννινα),
βρίσκεται εγκατεστηµένος plotter HP Designjet 510 του οποίου η κάρτα HP-GPL/2 κάηκε λόγω
υπέρτασης. Η χρήση της κάρτας αυτή αφορά εκτυπώσεις µε χρήση postscript οι οποίες δεν
χρησιµοποιούνται. Ο οδηγοί (drivers) της HP ελέγχουν την κάρτα και εφόσον δεν είναι σε λειτουργία
ακυρώνουν τη λειτουργία του plotter και για τις εκτός postscript εκτυπώσεις.
Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση να δηµιουργήσει ειδικούς οδηγούς (drivers) µε συµβατότητα σε
windows 10 64-bit, που να µην ελέγχουν την ύπαρξη της εν λόγω κάρτας και κατ’ επέκταση να κάνει
πλήρως λειτουργικό τον plotter σε εκτυπώσεις εκτός από χρήση postscript. Επίσης, θα υπάρχει επί
τόπου υποστήριξη για την εγκατάσταση των οδηγών σε όλα τα workstation του γραφείου που κάνουν
εκτυπώσεις, µε δοκιµή εκτύπωσης στον καθένα ξεχωριστά και αποθήκευση των οδηγών στους server
της ΕΟΑΕ για µελλοντική χρήση.
Η εκτιµώµενη αµοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι 100€, χωρίς Φ.Π.Α.

Θεµιστοκλής Σιόντης
∆ιευθυντής ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής
Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (προϋπολογισµού 100,00€)
Της επιχείρησης .............................................................................................................,έδρα ............................
Οδός ................................................................................................αριθµ. .................., τηλ. ...............................
Fax …………………………………………., email ………………………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ (DRIVERS) ΓΙΑ
PLOTTER HP Designjet 510
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφερόµενη Τιµή

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ (DRIVERS) ΓΙΑ
PLOTTER HP Designjet 510
........................

(Ολογράφως): ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Σηµείωση:
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και
κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι αυτής.
Θεσσαλονίκη ...............................
Ο προσφέρων
(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(1)

ΠΡΟΣ :

την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. .

Ο/Η Όνοµα
Προσφέροντος ή νόµιµου ή
νοµικού εκπροσώπου :

Επώνυµο:

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

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται
(3)
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις , τα ακόλουθα:
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ν.4412/2016 άρθρο 73 παρ.1, εις βάρος µου/ τους/ του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
ης
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
2. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
2803/2000 (Α΄48)
4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται
ης
αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13 Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
ης
26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ( EE
L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄166).
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
ης
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (Α΄215)
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016:
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελώ/τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από δικαστήριο ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχω/έχει αναστείλει
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή δεν βρίσκοµαι/βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το
οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά µου/της.
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της ή την εθνική νοµοθεσία.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της ή
την εθνική νοµοθεσία.
ΣΤ. Για κανέναν από τους ανωτέρω λόγους δεν έχω αποκλεισθεί από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016.
Ζ. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε το επάγγελµα µου, και ισχύει.
Η. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα
ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της προµήθειας και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού,
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές
(ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα περ. Α,
ασφαλιστική ενηµερότητα περ. ∆, φορολογική ενηµερότητα περ. Ε και πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου
περ. Ζ), από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις µη αποκλεισµού.

Ηµεροµηνία:
Ο/Η ∆ηλών/ούσα

(Υπογραφή)
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(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) Απαιτείται θεώρηση από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής.

