
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

του Άρθρου  6.2  της Προκήρυξης 

1.1 Προς την  Κριτική Επιτροπή του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων

ενός σταδίου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ-

ΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Δήμου Γρεβενών

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

υπεύθυνη δήλωση κάτοικος .........................................................................., κάτοχος του Δελτίου

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. Δεν 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/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα

του Αρθ-187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση).

2.  Ενεργητική  Δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  Αρθ-3  της  σύμβασης  περί  της

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή

των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-6-97, σ. 1) και στην παρ.1 του Αρθ-2 της

απόφασης  -  πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την

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 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση



καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31-7-03, σ. 54), καθώς και,

όπως  ορίζεται  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  και  τα  εγκλήματα  των  Αρθ-159Α

(δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  236  (δωροδοκία  υπαλλήλου),  Αρθ-237  παρ.2-παρ.4

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),  Αρθ-237Α παρ.2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), Αρθ-

396 παρ.2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα.

3. Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των Αρθ-3 και

Αρθ-4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος

των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28-7-17) και τα εγκλήματα των Αρθ-159Α

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), Αρθ-216 (πλαστογραφία), Αρθ-236 (δωροδοκία υπαλλήλου),

Αρθ-237  παρ.2  -  παρ.4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  Αρθ-242  (ψευδής  βεβαίωση,

νόθευση κλπ), Αρθ-374 (διακεκριμένη κλοπή), Αρθ-375 (υπεξαίρεση), Αρθ-386 (απάτη), Αρθ-

386Α  (απάτη  με  υπολογιστή),  Αρθ-386Β  (απάτη  σχετική  με  τις  επιχορηγήσεις),  Αρθ-390

(απιστία)  του Ποινικού  Κώδικα και  των Αρθ-155 επ.  του Εθνικού  Τελωνειακού Κώδικα (Ν-

2960/01,  ΦΕΚ-265/Α/01),  όταν  αυτά  στρέφονται  κατά  των  οικονομικών  συμφερόντων  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,  καθώς και  τα

εγκλήματα των Αρθ-23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και  Αρθ-24 (επικουρικές

διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

του Ν-4689/20 (ΦΕΚ-103/Α/20). 

4.  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως  στα  Αρθ-3-Αρθ-4  και  Αρθ-5-Αρθ-12  της

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου

2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου  (EE  L  88/31-3-17)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο Αρθ-14 αυτής, και τα εγκλήματα των Αρθ-187Α και Αρθ-187Β

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των Αρθ-32 - Αρθ-35 του Ν-4689/20 (ΦΕΚ-103/

Α/20),

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο Αρθ-1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της

χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από

παράνομες  δραστηριότητες  ή  για τη χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας,  την τροποποίηση του

κανονισμού  (ΕΕ)  648/2012  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  και  την



κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/5-6-15) και τα εγκλήματα των Αρθ-2 και Αρθ-39

του Ν-4557/18 (ΦΕΚ-139/Α/18).

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2001, σ. 1), και τα εγκλήματα του Αρθ-323Α

του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Β. Δεν 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. Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου (ή δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)

πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης

Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την

υπουργική Αποφ-2063/Δ1632/11 (ΦΕΚ-266/Β/11), όπως εκάστοτε ισχύει, 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Δ. Δεν 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. Δεν  έχω (ή δεν έχει  η  εταιρεία  την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό

παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο.

ΣΤ.  Δεν  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.

Δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα ανωτέρω σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, είναι

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

δηλώσεων.

6 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση



Δηλώνω 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


