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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 
Εκδότης : …………………………………………………… Ημερομηνία Έκδοσης:……………………………… 
  
Προς: Δήμο  Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ. 24001, Πύλος 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμόν ……………………  για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός 
………………………………, αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου: «Δημιουργία 
Θαλάσσιων Υποδομών Προσβασιμότητας στο Δήμο Πύλου - Νέστορος»,  σύμφωνα με την 
με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Εκδότης: ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Δήμο  Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος, Τ.Κ. 24001, Πύλος 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμόν …………………για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. Αρ. Σύμβασης 
…../ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : 
του/ης ……………(πλήρη επωνυμία) Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……, ΑΦΜ………} {ή σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων α) ……………… οδός ……………… αριθμός 
………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης ………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο : «Δημιουργία Θαλάσσιων Υποδομών Προσβασιμότητας στο Δήμο Πύλου - 
Νέστορος» …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος 
χαρτοσήμου. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ……………………………………. 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Προς: Δήμο ……………………………….. Τ.Κ. ……………….. Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμόν 
…………………για ΕΥΡΩ ………………… 
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, υπέρ 
του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:   
        (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:   ................ (διεύθυνση)     
.......................…………………………………..,  
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:   
        (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)     
.......................…………………………………..   
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α)     (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β)     (πλήρης επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
 
μέχρι του ποσού ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 
μας για την από αυτόν καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προμήθευσε και εγκατέστησε 
στο πλαίσιο της «……………………………………………………….», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  
ΧΧΧΧ/ΧΧ.02.2019 Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας 
Αρχής, για τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
Αναδόχου, που προκύπτει από την προμήθεια.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε ή/  
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του ΕΚΔΟΤΗ  δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 
περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1019/49 γίνονται υποχρεωτικά δεκτές.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε άλλο φορέα ή/ και πιστωτικό ίδρυμα.  
  

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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