
Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_ Κατάστημα  
Ημερομηνία Έκδοσης ___________________________  

Προς: 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. _______________ Ευρώ 644,00€ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 644,00 1 υπέρ του: 

(i) [ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]: (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) _________________________________ , ΑΦΜ 

 _________________ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) _________________________ Η 

(ii) [ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]: (ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)  __________________________________ , ΑΦΜ 

 ______________________(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) __________________________ Η 

(iii) [ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ:] ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ / ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Α) (ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) __________________ , ΑΦΜ _____________ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ______________  

Β) (ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) __________________ , ΑΦΜ _____________ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ______________  

Γ) (ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) __________________ , ΑΦΜ _____________ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) _______________ 2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) διακήρυξη «Αντικατάσταση φωτιστικών 

Κορυλόβου με λάμπες LED» της αναθέτουσας αρχής, στην διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 

εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ______________________ 3 (τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη του 

διαγωνισμού) ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της4. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε5. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 



Σελίδα 2 

 

 

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας ____  

Κατάστη μα ___________  

Ημερομηνία Έκδοσης ___  

Προς: 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ Βερμίου 

2 & 1ης Ιουλίου 66100 

Δράμα 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………1 υπέρ του:

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

 ________________ (διεύθυνση) ______________________ ή 

[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  _________________  

 ____________________ (διεύθυνση)_________________________ ή

[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) _________________ , ΑΦΜ _____________ (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία) _________________ , ΑΦΜ _____________ (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία) _________________ , ΑΦΜ _____________ (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) _________________________ διακήρυξης 

«Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED» της αναθέτουσας αρχής, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την ___________________________ . 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε 

υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε3. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ευρώ , 

(i) ΑΦΜ 

(ii) ΑΦΜ 

(iii) 

2 


