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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – Υποδείγμαηα Εγγυηηικών Επιζηολών (Προζαρμοζμένο από 
ηην Αναθέηουζα Αρχή)  

1. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ .................................................. 

Ημερομθνία ζκδοςθσ: ...............................................  

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ) ..................................  

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ) ............................................  

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ............................. ποςοφ ........................................ ευρώ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρώ ....................................... υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου+: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ...................................... , 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) ............................................................................... , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............................... , ΑΦΜ: ......................  

(διεφκυνςθ) ............................................................................ ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΦΜ: ....................... (διεφκυνςθ) .........................  

 

β) (πλιρθ επωνυμία) ......................... , ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .........................  
 
 

γ) (πλιρθ επωνυμία)  .........................  , ΑΦΜ:  ....................  (διεφκυνςθ) 
 
 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία)  .......................  Διακιρυξθ  ..............................................  τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: "(τίτλοσ ςφμβαςθσ)"/ για το/α τμιμα/τα ....................  

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεώςεισ του/τθσ 
(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................................................................................. ι 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε 
να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ 
Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 
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2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ Ημερομθνία ζκδοςθσ 

 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ .............................  

 

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ............................. ποςοφ ........................................ ευρώ. 
 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρώ 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου+: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................... , 

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) ............................................................................... , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............................... , ΑΦΜ: .....................  

(διεφκυνςθ) ............................................................................ ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΦΜ: ....................... (διεφκυνςθ) .....................  

β) (πλιρθ επωνυμία) ......................... , ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .....................  

γ) (πλιρθ επωνυμία) ......................... , ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  

(ςυμπλθρώνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτασ τουσ ωσ μελών τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
 
 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .../ τθσ υπ αρικ ............. ςφμβαςθσ "(τίτλοσ ςφμβαςθσ)", ςφμφωνα 
με 

τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ ............................. τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ......................  
θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Βεβαιώνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών επιςτολών που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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3.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ........................................ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΗΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.) 

Ημερομθνία ζκδοςθσ ................................. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα) Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ορετιάδασ 

(Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ Φορζα) ………………………… 

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ................... ποςοφ…………………………….ευρώ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 

των ευρώ ……………………. 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςώπου+: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............................... , ΑΦΜ: 

............... (διεφκυνςθ) ............................................................... , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου+: (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .............................................................. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΦΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΦΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΦΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

(ςυμπλθρώνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι λειτουργία του/ων τμιματοσ/των  5/ τθσ υπ αρικ ................. ςφμβαςθσ «
 », 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία). ...........................Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ............................ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ορεςτιάδασ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
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μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ  ςασ μζςα ςε.θμζρεσ 7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 

Βεβαιώνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικών επιςτολών που ζχουν δοκεί, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ 
Υπογραφι) 

 

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικώσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρώνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ 
ςχετικι ςφμβαςθ. 

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακών / υπθρεςιών, ςφμφωνα με το άρκρο 118/2007. Να οριςτεί ο χρόνοσ 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι  
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών, 
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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