
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 

(Παραγράφου 7.3 της Προκήρυξης) 

 

Προς την Κριτική Επιτροπή του ως άνω ∆ιαγωνισµού 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από   

…………………………….., στις ………………………………… 

 

υποψήφιος
2 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 στην προκήρυξη 

του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισµού «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ Ο∆Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», τα ακόλουθα:   

 

A. Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 της προκήρυξης του διαγωνισµού: 

- ∆εν έχω συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη 
του προγράµµατος του ∆ιαγωνισµού. 
 
- ∆εν είµαι µέλος των Κριτικών Επιτροπών, Επιστηµονικός Σύµβουλος ή µέλος της 
Επιτροπής ∆ιαδικασιών του ∆ιαγωνισµού. 
 
- ∆εν εργάζοµαι ως προσωπικό του ∆ιοργανωτή και δεν παρέχω υπηρεσίες σε αυτόν 
σήµερα και έως τη λήξη του ∆ιαγωνισµού. 
 
- ∆εν έχω εξαρτηµένη επαγγελµατική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δευτέρου 
βαθµού µε τα παραπάνω πρόσωπα. 
 
- ∆εν έχω συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στο Ερευνητικό Πρόγραµµα: 
«Μεταλλασσόµενοι χαρακτήρες και πολιτικές στα κέντρα πόλης Αθήνας και Πειραιά» 
που ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, µε βάση στοιχεία, συµπεράσµατα και κατευθύνσεις του οποίου 
συντάχθηκε το τεύχος «Re-think Athens: Η ανασυγκρότηση του κέντρου µε άξονα την 

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



Πανεπιστηµίου» που περιλαµβάνεται στα παρεχόµενα στοιχεία του φακέλου του 
∆ιαγωνισµού. 

 

B. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των 

δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, 

εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. 

 

 

  (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………. 

 

 

                                                                                        Ο δηλών 

 


