
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ……………………..  

Ημερομηνία έκδοσης…………………..  

Προς: ......... 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ 

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  

β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

ατομικά για κάθε μια από αυτές 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 τη συμμετοχή στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)……………με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………..συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό 

με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ……………, σύμφωνα με την υπ' αριθμ……………. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του/ της (υπέρ ου η εγγύηση). 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................................. (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 

οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

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 εκδίδουμε3. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

Antonia
Typewritten text
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 



 

Σελίδα 2 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης ...............................  

Προς:  

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ 

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  

β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ...........  

γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

ατομικά για κάθε μια από αυτές 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 με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού)…………………….με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)………….. συνολικής αξίας 

………………… (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), 

σύμφωνα με την υπ' αριθ. ……………… Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 

οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 



 

Σελίδα 3 

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης ...............................  

Προς:  

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως υπέρ 

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  

β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του  …………….% της 

συμβατικής αξίας …………………..μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό……………. και τη Διακήρυξή σας με αριθμο………………, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)………………….για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο 

του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 

όχι τον ΦΠΑ) …………………., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 

συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)……………….. πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν 

σε βάρος της Εταιρίας ………………………….ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της 

Ένωσης………………ή Κοινοπραξίας……………….., υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων 

του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει για τουλάχιστον (2) δύο μήνες μετά την προθεσμία οριστικής παραλαβής του έργου και 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
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