ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ
τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα
εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν
ςτθ γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο
τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν
διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ
των προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο
δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και
μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι
υπθρεςίεσ

που

αφοροφν

τθ

ςφμβαςθ

και

τθ

διαδικαςία

ανάκεςθσ.

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά
τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε
υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και
ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε
ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα
χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά
ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων

τθσ

ανακζτουςασ

αρχισ,
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πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ
λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων
προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί
και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά
(πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε
προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία

ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ
και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και
τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι
παράκαμψθ νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του
ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μουμασ,
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ
μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
(προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των
νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ
που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των
υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’
οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν
τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων
αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και
τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι
τθ λιξθ τθσ.
9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβοσ ……………..

ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και

ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων που
περιλαμβάνονται ςε αυτι.

Υπογραθή/Σθραγίδα
Ο/η ……. (ζε περίπηωζη θσζικού προζώποσ/ αηομικής επιτείρηζης) ή ηο νομικό
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ηην

επωνσμία
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με

ηο

διακριηικό

ηίηλο

«..........................», ποσ εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ:

................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροζωπούμενο (μόνο για νομικά πρόζωπα)
από ηον .........................................
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