
 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

των Άρθρων  6.3  και 18.2 της ∆ιακήρυξης  

Προς την Κριτική Επιτροπή του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Προσχεδίων ενός 

σταδίου, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης». 

Ο/η υπογράφων/ουσα .........................................................................................1 την παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση κάτοικος .........................................................................., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας µε τον αριθµό ...................................................., που εκδόθηκε από 

............................................., στις ................................................... υποψήφιος/α2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος 

εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία 

....................................................................................................................................................4 δηλώνω 

έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 

γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο Ν.4412/2016, τα ακόλουθα:   

Α. ∆εν υπάρχει εις βάρος µου ή δεν υπάρχει εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου που είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 

του Ν. 4412/2016, αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (EE 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. 

                                           
1  τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του  δηλούντος 
2  σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
3  εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στον διαγωνισµό 
εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας  
4  διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
5  ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 



 

 

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, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 

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 τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 26ης 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). 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία ων θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2001, σ. 1), η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον ν. 4198/2013 (Α’ 215).  

Β. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6  αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση). 

Γ. ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) πράξη 

επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως “υψηλής” ή πολύ “υψηλής σοβαρότητας” ή 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, σύµφωνα µε την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 39 του Ν.4488/2017.    

∆. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχω αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες και δεν βρίσκοµαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις του νόµου.   

Ε. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, 

που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο. 

                                           
6  ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 



 

 

ΣΤ. ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 

αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, κατά το άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

∆ηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα ανωτέρω σηµεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, είναι ακριβή 

και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

∆ηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα 

πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών µέσων που απαιτούνται.  

Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ 

ανάδοχος της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, και ότι θα αποκλεισθώ του 

διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. 

     (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                        Ο/Η δηλών/ούσα 
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