
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

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

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

Προσ: Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Καβάλασ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ………………για …………………………………….. ευρώ (………………… €). 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

(ςε περίπτωςη μεμονωμένου προςφέροντα: του …………………… οδόσ …………….. αρικμόσ . .. ΤΚ ………..) 

ι 

(ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των  α) ……………………… οδόσ …………….. αρικμόσ . .. ΤΚ ………..) 

      β) ……………………… οδόσ …………….. αρικμόσ . .. ΤΚ ………..) 

      γ) ……………………… οδόσ …………….. αρικμόσ . .. ΤΚ ………..) 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) και 
μζχρι του ποςοφ των ευρώ  ……………… €, για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
………………………… για εκτζλεςθ του ζργου με τίτλο: «………………………………..», ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ ……………….€ με ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν με αρικμό …………/………. Διακιρυξθ ςασ. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεώςεισ  

(ςε περίπτωςη μεμονωμένου προςφέροντα: του εν λόγω φορζα 

ι 

(ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε ζνα 
από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ ςασ, και υποχρεοφμαςτε να ςασ το 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
ςασ.  

Η εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ χρόνου τθσ προςφοράσ 
που ηθτά θ διακιρυξθ. 

Η παροφςα ιςχφει τουλάχιςτον μέχρι και τισ: …/…./…… 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

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.  

 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 



 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

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

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

Προσ: Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Καβάλασ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ………………για ευρώ ……………………………………………………………. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιώματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

(ςε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …………… οδόσ …………….. αρικμόσ ….. ΤΚ ………..) 

ι 

(ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ: των  α) …………………… οδόσ …………….. αρικμόσ …….. ΤΚ ………..) 

      β) …………………… οδόσ …………….. αρικμόσ …….. ΤΚ ………..) 

      γ) …………..……… οδόσ …………….. αρικμόσ ……... ΤΚ ………..) 

μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε ζνα από αυτά και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελών τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) και 
μζχρι του ποςοφ των ευρώ …………………….. για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτο 
διαγωνιςμό τθσ …../..…/20… με αντικείμενο τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο 
«……………………………………………» ςυνολικισ αξίασ ……………………………, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……… 
Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι 
ςασ.  

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

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.  

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 


