Μάιος 2022

Οδηγίες:
• Οι επιλογές [με όρθια γραμματοσειρά εντός αγκυλών] παραμένουν ως έχουν
ή διαγράφονται, κατά περίπτωση, από την οντότητα που υπογράφει τη
δήλωση.
• Οι παρατηρήσεις [με γκρίζα πλάγια γραμματοσειρά εντός αγκυλών]
διαγράφονται και/ή αντικαθίστανται, κατά περίπτωση, από την οντότητα που
υπογράφει τη δήλωση.

Υπεύθυνη δήλωση
Θέμα: Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για το Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης 2023
Ο/Η υπογράφων/-ουσα [να συμπληρωθεί εδώ το όνομα του προσώπου που υπογράφει το
παρόν έντυπο], που εκπροσωπεί:
(για νομικά πρόσωπα και οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα) την ακόλουθη
οντότητα:
Πλήρης επίσημη ονομασία:
Επίσημη νομική μορφή:
Αριθμός επίσημης καταχώρισης:
Πλήρης επίσημη διεύθυνση:
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ:
(«το πρόσωπο»)

[που είναι εξουσιοδοτημένος/-η να υπογράψει την παρούσα δήλωση εξ ονόματος των
ακόλουθων προσώπων1:
[να συμπληρωθούν οι ονομασίες άλλων οντοτήτων εξ ονόματος των οποίων υπογράφεται
η δήλωση]]
(1) δηλώνει ότι [το] [κάθε] πρόσωπο είναι επιλέξιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται στη συγκεκριμένη διαδικασία απονομής βραβείου·
I — ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
(2) δηλώνει ότι [το] [κάθε] πρόσωπο δεν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις. Εάν η δήλωση είναι καταφατική, αναφέρετε, σε παράρτημα της
παρούσας δήλωσης, την περίπτωση για την οποία πρόκειται και το όνομα ή τα
ονόματα του ενδιαφερόμενου προσώπου, παρέχοντας συνοπτική επεξήγηση.
a) κηρύσσει χρεοκοπία, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης
δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά του στοιχεία τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, έχουν
ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση
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Βλέπε επίσης την πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε περίπτωση που ορίζονται ειδικές επιλογές για την υπογραφή
της δήλωσης.

λόγω παρεμφερούς διαδικασίας προβλεπόμενης στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·
b) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο·
c) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις ή πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον
οποίο ανήκει ή έχοντας επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην
επαγγελματική αξιοπιστία του, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης
διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας
λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής ή
στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, συμφωνίας ή απόφασης επιχορήγησης·
ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού·
iii) παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
iv) απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Επιτροπής / του
Οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απονομής·
v) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία απονομής·
d) έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες πράξεις:
i) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 και του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της
26ης Ιουλίου 1995·
ii) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1371 ή ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του άρθρου 3 της
σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997, ή πράξεις που
εμπίπτουν
στο
άρθρο 2
παράγραφος 1
της
απόφασης-πλαισίου
αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου ή δωροδοκία όπως ορίζεται σε άλλη
εφαρμοστέα νομοθεσία·
iii) πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου·
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας
(ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
v) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης·
vi) παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία
ανθρώπων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
e) έχει υποπέσει σε σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς βασικές
υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύμβασης, συμφωνίας ή απόφασης επιχορήγησης
χρηματοδοτούμενης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν
αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων ή την αποκάλυψη από διατάκτη, την
OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν λογιστικών ή άλλων ελέγχων ή ερευνών·
f) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει διαπράξει παρατυπία
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου·
g) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο έχει
δημιουργήσει οντότητα υπαγόμενη σε διαφορετική δικαιοδοσία με σκοπό την
καταστρατήγηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φορολογικό ή το
κοινωνικό δίκαιο, ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων, στην περιοχή
δικαιοδοσίας της οικείας καταστατικής έδρας, κεντρικής διοίκησης ή κύριας
εγκατάστασης·
h) (μόνο για νομικά πρόσωπα και οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα) έχει κριθεί με
οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο έχει δημιουργηθεί με τον
σκοπό που αναφέρεται στο στοιχείο ζ)·
i) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως η) ανωτέρω, το πρόσωπο
υπόκειται στα εξής:
i. πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή
ερευνών που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη σύστασή της,
το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή την
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ή στο πλαίσιο κάθε άλλης εξέτασης, ελέγχου ή
επιθεώρησης που διενεργείται με ευθύνη του διατάκτη θεσμικού οργάνου της ΕΕ,
άλλου οργάνου της ΕΕ, ευρωπαϊκού γραφείου ή οργανισμού της Ένωσης·
ii. μη οριστικές δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
πειθαρχικά μέτρα που έλαβε η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για
την επαλήθευση της εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας·
iii. πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρονται αποφάσεις οντοτήτων ή
προσώπων επιφορτισμένων με καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ·
iv. πληροφορίες που μεταδίδονται από κράτη μέλη που εκτελούν κονδύλια της
Ένωσης·
v. αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού
της Ένωσης ή αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με την παράβαση του
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού· ή
vi. αποφάσεις αποκλεισμού που λαμβάνονται από διατάκτη θεσμικού οργάνου της
Ένωσης, άλλου οργάνου της Ένωσης, ευρωπαϊκού γραφείου ή οργανισμού της
Ένωσης.
II — ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΙΑΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ2

(5) δηλώνει ότι φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καίριας σημασίας για την απονομή δεν
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Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει οριστεί στην αίτηση επιχορήγησης ως καίριας σημασίας για την ανάθεση
ή για την εκτέλεση της νομικής δέσμευσης κατά την έννοια του άρθρου 136 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του
δημοσιονομικού κανονισμού (π.χ. πρωτεύων διερευνητής σε ερευνητικό έργο)
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εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσειςΕάν η δήλωση είναι καταφατική,
αναφέρετε, σε παράρτημα της παρούσας δήλωσης, την περίπτωση για την
οποία πρόκειται και το όνομα ή τα ονόματα του ενδιαφερόμενου ή των
ενδιαφερόμενων προσώπων, παρέχοντας συνοπτική επεξήγηση:
Περίπτωση γ) ανωτέρω (σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα)
Περίπτωση δ) ανωτέρω (απάτη, δωροδοκία ή άλλη αξιόποινη πράξη)
Περίπτωση ε) ανωτέρω (σοβαρές παραλείψεις κατά την εκτέλεση σύμβασης)
Περίπτωση στ) ανωτέρω (παρατυπία)
Περίπτωση ζ) ανωτέρω (δημιουργία οντότητας με σκοπό την καταστρατήγηση νομικών
υποχρεώσεων)
Περίπτωση θ) ανωτέρω
III — ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Η
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΕΛΕΓΧΟΥ
Δεν ισχύουν για φυσικά πρόσωπα, κράτη μέλη και τοπικές αρχές
(6) δηλώνει ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του ως άνω ή των ως άνω προσώπων ή που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά το ως άνω ή τα
ως άνω πρόσωπα (όπως, π.χ., διευθυντές εταιρειών, μέλη διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων και περιπτώσεις στις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο
κατέχει την πλειονότητα των μετοχών) ή πραγματικός δικαιούχος του προσώπου ή
των προσώπων [κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849]
δεν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Εάν η δήλωση είναι
καταφατική, αναφέρετε, σε παράρτημα της παρούσας δήλωσης, την περίπτωση
για την οποία πρόκειται και το όνομα ή τα ονόματα του ενδιαφερόμενου ή των
ενδιαφερόμενων προσώπων, παρέχοντας συνοπτική επεξήγηση.
- περίπτωση γ) ανωτέρω (σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα)
- περίπτωση δ) ανωτέρω (απάτη, δωροδοκία ή άλλη αξιόποινη πράξη)
- περίπτωση ε) ανωτέρω (σοβαρές παραλείψεις κατά την εκτέλεση σύμβασης)
- περίπτωση στ) ανωτέρω (παρατυπία)
-

περίπτωση ζ) ανωτέρω (δημιουργία οντότητας με σκοπό την καταστρατήγηση
νομικών υποχρεώσεων)
περίπτωση η) ανωτέρω (δημιουργία προσώπου με σκοπό την καταστρατήγηση
νομικών υποχρεώσεων)
περίπτωση θ) ανωτέρω

IV — ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η παρούσα ενότητα ισχύει μόνο για δηλώσεις που περιλαμβάνουν πρόσωπο για τα
χρέη του οποίου αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη φυσικό ή νομικό πρόσωπο
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(7) δηλώνει ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για
τα χρέη του ως άνω ή των ως άνω προσώπων δεν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις. Εάν η δήλωση είναι καταφατική, αναφέρετε, σε παράρτημα της
παρούσας δήλωσης, την περίπτωση για την οποία πρόκειται και το όνομα ή τα
ονόματα του ενδιαφερόμενου ή των ενδιαφερόμενων προσώπων, παρέχοντας
συνοπτική επεξήγηση.
- περίπτωση α) ανωτέρω (πτώχευση)
- περίπτωση β) ανωτέρω (αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)
V — ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
(8) δηλώνει ότι το [το] [κάθε] πρόσωπο:
δεν είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη των εγγράφων που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διαδικασία απονομής, εφόσον αυτό συνεπάγεται
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ανεπανόρθωτης
στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Εάν η δήλωση είναι καταφατική, αναφέρετε, σε
παράρτημα της παρούσας δήλωσης, το όνομα ή τα ονόματα του ενδιαφερόμενου
ή των ενδιαφερόμενων προσώπων, παρέχοντας συνοπτική επεξήγηση.
VI — ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εάν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα δηλώσουν μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που
απαριθμούνται ανωτέρω, πρέπει να αναφέρουν τα μέτρα που έχουν λάβει για την
επανόρθωση της περίπτωσης αποκλεισμού, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν την
αξιοπιστία τους. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, π.χ., τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού, για την πρόληψη της επανεμφάνισης,
την αποζημίωση για ζημίες ή την καταβολή προστίμων ή τυχόν φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη λήψη των διορθωτικών
μέτρων πρέπει να επισυναφθούν στη δήλωση υπό μορφή παραρτήματος. Αυτό δεν ισχύει
για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παρούσας δήλωσης.
VII — ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Η Επιτροπή / ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο
υπόκειται στην παρούσα δήλωση να παράσχει πληροφορίες και τα κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή το οποίο έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και φυσικών
προσώπων που ανήκουν στη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των πραγματικών
δικαιούχων, καθώς και σχετικά με φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι καίριας σημασίας για
την ανάθεση ή για την εκτέλεση της ενέργειας ή του προγράμματος εργασίας που
υπόκειται στην αίτηση επιχορήγησης.
Η Επιτροπή / ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο
υπόκειται στην παρούσα δήλωση να παράσχει τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά
με το πρόσωπο αυτό καθαυτό και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω προσώπου.
Αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ζητηθούν ως εξής:
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Για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα στοιχεία α), γ), δ), στ), ζ) και η), απαιτείται η
προσκόμιση πρόσφατου αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου, πρόσφατα εκδοθέντος από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
εγκατάστασης της οντότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι ως άνω
απαιτήσεις.
Για την περίπτωση που περιγράφεται στο στοιχείο β), απαιτείται η προσκόμιση
πρόσφατων πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους.
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να καλύπτουν το
σύνολο των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υποχρεούται να
καταβάλλει η οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, π.χ., του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος
(μόνο για φυσικά πρόσωπα), του φόρου εταιρειών (μόνο για νομικά πρόσωπα) και των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Όταν οποιοδήποτε από τα έγγραφα που περιγράφονται
ανωτέρω δεν εκδίδεται στην οικεία χώρα, μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή, ελλείψει αυτής, από επίσημη δήλωση
ενώπιον διοικητικής αρχής ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα στη χώρα εγκατάστασής
του.
Εάν ένα πρόσωπο έχει υποβάλει ήδη τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς
άλλης διαδικασίας ανάθεσης/χορήγησης/απονομής της Επιτροπής, τα έγγραφα πρέπει να
έχουν εκδοθεί όχι περισσότερο από ένα έτος πριν από την ημερομηνία κατά την οποία
ζητούνται και να είναι ακόμη έγκυρα κατά την ημερομηνία αυτή.
Εάν το πρόσωπο που υπόκειται στην παρούσα δήλωση επιλεγεί για την απονομή
βραβείου, αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανόνες
του διαγωνισμού.
Το ως άνω πρόσωπο πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή για τυχόν
μεταβολές στις δηλωθείσες περιπτώσεις .
Το πρόσωπο που υπόκειται στην παρούσα δήλωση μπορεί να απορριφθεί από την
παρούσα διαδικασία και να υποστεί διοικητικές κυρώσεις (αποκλεισμό) εάν
αποδειχθεί ψευδής οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή τις πληροφορίες που παρείχε
ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία.
Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία
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Υπογραφή

