
Παράρτημα Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ……………/…/…/2013  ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 1. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής σμμεηοτής 

Ονομαςία Σράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΣΚ – τθλ-FAX)  Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

       ΕΤΡΩ ……………………………. 

Προσ:  

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ υπ’ αριθμόν …………………….. για ΕΤΡΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΤΡΩ ………………… (και ολογράφωσ) ………………………………………………… υπζρ τθσ 

Εταιρείασ ………………………….………………………………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………, 

ΣΚ…………………... (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. , (2) 

…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν 

ςυμμετοχή τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………….. για  τθν προμικεια 

αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………………………… ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 

……………………………… Διακιρυξθ ςασ. 

Η παρούζα εγγύηζη καλύπηει μόνο ηις από ηην ζσμμεηοτή εις ηον ανωηέρω διαγωνιζμό  

απορρέοσζες σποτρεώζεις ηης εν λόγω εηαιρείας καθ’ όλο ηο τρόνο ιζτύος ηης. 
Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 

ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

 



 

 2. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής  Καλής Εκηέλεζης 

Ονομαςία Σράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΣΚ – τθλ-FAX)  Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

       ΕΤΡΩ ……………………………. 

Προσ:  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ υπ’ αριθμόν …………………….. για 

ΕΤΡΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΤΡΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., 

αρικμόσ ……………, ΣΚ…………………... (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι 

εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ με αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 

προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) προσ 

κάλυψθ αναγκϊν του ΤΠΕΠΘ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 10% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Π.Α. αξίασ 

……………………. ΕΤΡΩ αυτισ.  

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε 

εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 



 3. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής  Προκαηαβολής 

Ονομαςία Σράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΣΚ – τθλ-FAX)  Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

       ΕΤΡΩ ……………………………. 

Προσ:  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ υπ’ αριθμόν …………………….. για ΕΤΡΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΤΡΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., 

αρικμόσ ……………, ΣΚ…………………... (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν λιψθ 

προκαταβολισ ίςθσ με το ………% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ εκ …………… ΕΤΡΩ τθσ με αρικμό 

……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία (ι Ζνωςθ εταιρειϊν) για τθν 

προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) προσ 

κάλυψθ αναγκϊν του ΤΠΕΠΘ, πλζον τόκων κατϋ εφαρμογι των άρκρων του ΠΔ 118/2007.  

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε 

εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

 



 4. Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής Καλής Λειηοσργίας 

Ονομαςία Σράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα ………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΣΚ – τθλ-FAX)  Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

       ΕΤΡΩ ……………………………. 

Προσ:  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ υπ’ αριθμόν ……………………. για 

ΕΤΡΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 

του ποςοφ των ΕΤΡΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., 

αρικμόσ ……………, ΣΚ…………………... (ή ςε περίπτωςη Ένωςησ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι 

λειτουργία των παραδοκζντων από αυτι ειδϊν με αρικμό ςφμβαςθσ ………………………, που υπζγραψε 

μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία (ζνωςθ εταιρειϊν) για τθν προμικεια ειδϊν με κωδικοφσ ……………………. 

(αρικμόσ διακιρυξθσ ……../…….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ΤΠΕΠΘ και το οποίον ποςόν καλφπτει το 

2,5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ ΦΠΑ, αξίασ εκ ……………………………. ΕΤΡΩ αυτισ. 

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν  ……………, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

 


