
       
 

 

 

 
 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

 
Ονοµασία Τράπεζας ……………….      
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………. 
 
         ΕΥΡΩ …………..  
ΠΡΟΣ: 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ΄ αριθµόν …………………………… για  
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………….(και ολογράφως) 
………………………………….. υπέρ της Εταιρείας ……………………………………, οδός 
…………………………… αριθµός …………, ΤΚ .……………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιριών α) ……………………………, β) …………………………, κλπ ατοµικά για κάθε µία από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
µελών της ένωσης προµηθευτών), για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο 
διαγωνισµό της ……………………………… για την Προµήθεια υδατοδεξαµενών 
πυροπροστασίας, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ……………………………… ∆ιακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………………………….(ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη διακήρυξη).  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

 
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
 

Ονοµασία Τράπεζας ……………….      
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………. 
 
         ΕΥΡΩ …………..  
ΠΡΟΣ: 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ΄ αριθµόν ……………………  για  
ΕΥΡΩ ……………………………. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα διά της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………..(και ολογράφως) 
…………………………………….., στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
Εταιρείας ………………………………….., οδός ………………………………, αριθµός ………, ΤΚ …………, (ή 
σε περίπτωση ένωσης υπέρ των εταιρειών α) ………………………………………………….., β) 
…………………………………………..,  κλπ ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον  υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης 
προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό  
………………………. Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την Προµήθεια 
υδατοδεξαµενών πυροπροστασίας  µε κωδικούς …………………….(αριθµός διακήρυξης 
……/…..), το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας 
………………………………….ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σε µας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία 
ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 
 


