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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................  

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

Προς: ∆ΗΜΟ  ΜΥΚΟΝΟΥ   

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... Με την παρούσα 

εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας 

……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας: των Εταιριών α)…….….... οδός............................. 

αριθµός.................ΤΚ……………… β)……….…. οδός............................. 

αριθµός.................ΤΚ……………… γ)………….. οδός............................. 

αριθµός.................ΤΚ……………… µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 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…. 

/………/……...για εκτέλεση της εργασίας «Λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων ∆ήµου Μυκόνου» συνολικής αξίας ......... €, σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό ……….. / 2015 ∆ιακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το 

χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

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. } 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 ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης. Η 

παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 

ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, 

ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 

µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 

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

χαρτοσήµου. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................  

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

Προς: ∆ΗΜΟ  ΜΥΚΟΝΟΥ  

 Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... Με την 

παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της 

Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… 

αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… 

αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… 

αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 

ατοµικά για κάθε µία 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 ………………………. µε 

αντικείµενο «Λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ∆ήµου 

Μυκόνου» συνολικής αξίας ……………………€, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 

…………. / 2015 ∆ιακήρυξή σας και την υπ. αρ. ………………………………… 

απόφαση τ…………………………………………….. του ∆ήµου Μυκόνου. 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 ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι την 

…………………..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. Βεβαιούται 

υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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