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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XII – ΡΗΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)-  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ                                                                         
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ   

 

Σαχ. Δ/νςη       : Γ. Γιαννακοποφλου 30 
                          Γαςτοφνη - Σ.Κ. 27300 
Πληροφορίεσ.   : Φ. Χατζόπουλοσ 
Σηλέφωνο         : 26233.60719  
ΦΑΞ                 : 26230.35897 
Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ :  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ» 

 

Αρ.Μελ.: 78/21  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
24% 
 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΕ 055- ΑΣΑ ΔΗΜΟΤ 
ΠΗΝΕΙΟΤ 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επηζπλάπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθό] 

Δειώλσ/νύκε όηη δεζκεπόκαζηε όηη ζε όια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο δελ 

ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη όηη ζα εμαθνινπζήζσ/νπκε λα ελεξγώ/νύκε θαη’ απηόλ 

ηνλ ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

Εηδηθόηεξα όηη: 

1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθόξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλώζε θαη ζηελ αληίιεςε 

κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο κνπ/καο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο 

ζύκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λόζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ κέζσ ρεηξαγώγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, είηε 

αηνκηθώο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ. 

3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νύηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο 

παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιύλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζύκβαζε θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο. 

4) δελ πξόζθεξα/πξνζθέξακε νύηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, άκεζα 

ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εύλνηα, δώξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή κέιε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζώο θαη ζπδύγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή 

απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνύ ή ζπλεξγάηεο απηώλ νύηε ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή 

ζα ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξίηα πξόζσπα, γηα λα δηνρεηεύζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξόκελα 

πξόζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε  λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, νύηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο 

απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νύηε ζα πξνβώ/νύκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζώπσλ), ζε νπνηαδήπνηε 

πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: όηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθώ-νπκε ζε νπνηαδήπνηε παξάηππε, 

αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ή νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (όπσο ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απόθξπςε 

πιεξνθνξηώλ από απηό, ηνλ εμαλαγθαζκό απηνύ ζε ή/θαη ηελ αζέκηηε απόζπαζε από απηό ξεηήο ή ζησπεξήο 

ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζύκβαζεο, ή ηπρόλ έγθξηζεο, ζεηηθήο γλώκεο ή απόθαζεο παξαιαβήο (κέξνπο ή όινπ) ηνπ ζπκβαηηθνύ 

αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή όινπ) ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, 

7) όηη ζα απέρσ/νπκε από νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα θαη ζα 

κπνξνύζε λα ζέζεη ελ ακθηβόισ ηελ αθεξαηόηεηά κνπ-καο,  
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8) όηη ζα δειώζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλώζε κνπ/καο, νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε (αθόκε θαη ελδερόκελε) ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ (πξνζσπηθώλ, νηθνγελεηαθώλ, νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ 

ή άιισλ θνηλώλ ζπκθεξόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπόκελσλ επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ) κεηαμύ 

ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηώλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ή/θαη κπνξνύλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κειώλ ησλ απνθαηλόκελσλ ή/θαη γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειώλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο 

ή/θαη ησλ ζπδύγσλ θαη ζπγγελώλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο 

θαη ηεηάξηνπ βαζκνύ ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 

πξνθύςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.  

9) [Σε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ]  

 

Ο ππεξγνιάβνο ……………..  έιαβα γλώζε ηεο παξνύζαο ξήηξαο αθεξαηόηεηαο θαη επζύλνκαη/επζπλόκαζηε  γηα ηελ 

ηήξεζε θαη από απηόλ απαζώλ ησλ ππνρξεώζεσλ  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.  

Υπνγξαθή/Σθξαγίδα 

 

Ο/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθό πξόζσπν...........κε ηελ επσλπκία 

………….θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «..........................», πνπ εδξεύεη ...................................... (. ΑΦΜ:..... ................, 

ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., λνκίκσο εθπξνζσπνύκελν (κόλν γηα λνκηθά πξόζσπα) από ηνλ 

.........................................  
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