
 

 

 
ENTYΠΟ  Η_9 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1)
: ΣΖΝ Ο.Σ.Γ. : ΠΗΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2)
:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΔΓΙΑ 1 ΔΩ ΚΑΙ 12 

(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ) 
 

1. Ζ πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο γηα ην ίδην θπζηθφ 
αληηθείκελνθαη εθφζνλ εγθξηζνχλ δελ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα 
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. 
 

2. ηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία. 
 

3. Μέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ κνπ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε 
Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

 
4. Γελ έρσ ππνβάιιεη πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά Τπνδξάζεζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

πξφζθιεζεο  αλά ΣΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014 2020. 
Χο  θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρνληαο  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηήζεηο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα 
ηεο ίδηαο Τπνδξάζεο αλά ΣΠ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο κνπ ζηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ ηηο 
αηηήζεηο ζηήξημεο, δελ ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 100% γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014 2020. 
Χο  ζπλεηαηξηζκφο, ε σο δήισζε εμεηάδεηαη κφλν ζε επίπεδν θνξέα. 
 

5. Γελ απνηειψ εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία . 
 

6. Γελ κνπ έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα 
παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα:  Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

 
7. Σεξψ  ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 



 

θηλδχλνπ. 
 

8. Γελ εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ). 

 
9. Απνδέρνκαη θαη ζα δηεπθνιχλσ ειέγρνπο ζηελ έδξα ηεο πξάμεο, απφ ηελ ΟΣΓ θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ειέγρνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ειέγρνπ ηφηε επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ 
θαηαβιήζεθε, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

 
10.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ επελδπηηθνχ κνπ ζρεδίνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα δηαιακβαλφκελα φζνλ αθνξά ζηηο 

καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο κνπ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Τ.Α. 13214/30-11-2017 (ΦΔΚ 4268/Β/6-
12-2017) ΑΓΑ: 62ΒΓ4653ΠΓ-7ΔΕ θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

 

11. Γελ έρσ δεκνζηεχζεη άιιε νηθνλνκηθή ρξήζε (θνξνινγηθά ζηνηρεία) ηεο επηρείξεζεο πέξαλ απηήο πνπ 
ππέβαιια κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 
 

12. Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο δελ έρεη πεξαησζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο ζηήξημεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 1303/2013, άξζξν 65, παξ. 6. 

 

(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ/ΓΡΑΗ/ΔΙΓΟ ΦΟΡΔΑ) 

 
13. Γελ  είκαη   (ή   θαη   δελ  ήκνπλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), κέινο ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

Ππξήλα ηεο ΟΣΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ, εθπξφζσπνο θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) ή κέινο ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ.   
ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΖΜΔΗΟ ΣΖ ΓΖΛΧΖ, ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΠΟ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 
 

14. Για πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ (θπζηθφ αληηθείκελν): 
α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζή κνπ γηα ην ίδην  θπζηθφ  αληηθείκελν απφ αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα, ή 
β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 
 

15. Γελ ζπληζηψ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε.  
.(ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΠΡΑΞΔΩΝ ΠΟΤ ΔΝΙΥΤΟΝΣΑΙ ΒΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝ. (ΔΔ) 1305/2013 ΚΑΙ 
ΚΑΝ (ΔΔ) 1407/2013). 
 

16. Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη ελίζρπζε δηάζσζεο ή αλαδηάξζξσζεο, ή ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ελίζρπζε 
δηάζσζεο αιιά έρεη απνπιεξψζεη ην δάλεην θαη έρεη ιχζεη ηε ζχκβαζε εγγχεζεο ή ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη 
ελίζρπζε αλαδηάξζξσζεο ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί. 
 
 

17. Χο εξγαδφκελνο ζε ΝΠΗΓδελ θσιχνκαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΝΠΗΓ(αθνξά θαη φινπο ηνπ 
εηαίξνπο/κεηφρνπο, ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ)   
 
ή Χο εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ θαη ζην Γεκφζην ηνκέα, δηαζέησ ζρεηηθή άδεηα απφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 
ήάιιν αξκφδην φξγαλν γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αθνξά θαη φινπο ηνπ εηαίξνπο/κεηφρνπο, ζε 
πεξίπησζε εηαηξεηψλ)   
ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΖΜΔΗΟ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΔΣΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΦΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ 
ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Ή ΣΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ. 
ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ. 
 

18. Χο  θπζηθφ πξφζσπν δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο. 
ή 

19. Χο λνκηθφ πξφζσπν δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο 
 

20. Θα πιεξψ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 2986/2-12-2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά  
(ΔΦΟΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ) 
 



 

21. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζα ελεξγνπνηεζεί/νχλ ν/νη ΚΑΓ..... 

22. Γεζκεχνκαη φηη ζα ππνβάιισ ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 
δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ, ζε πεξίπησζε εγθεθξηκέλεο αίηεζεο, ή επηά (7) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Σειηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο, ζε πεξίπησζε 
εγθεθξηκέλεο αίηεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ. 

ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΖΜΔΗΟ ΣΖ ΓΖΛΧΖ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ 
ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ (ΟΠΟΤ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ) ΜΔ ΣΖΝ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΝΗΥΤΖ.  

23. Δπηβεβαηψλσ φηη, θαηά ηα δχν έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο αίηεζεο γηα ελίζρπζε, δελ έρσ πξνβεί ζε 
κεηεγθαηάζηαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθή επέλδπζε γηα 
ηελ νπνία δεηείηαη ε ελίζρπζε, θαη δεζκεχνκαη φηη δελ ζα ην πξάμσ εληφο κέγηζηεο πεξηφδνπ δχν εηψλ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε ελίζρπζε.(ΗΥΤΔΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΡ. 14 
ΚΑΝ. 651/2014) 

24. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη φηη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο 
ησλ αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηήο πινπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο 
πξφζβαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Χο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν 
θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο 
ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ι.π.).    

 
 

 
Ζκεξνκελία:    20 

 
Ο – Ζ Γει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα 
ή ηελ δεινχζα.  


