
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II                     
Ανήκει στη Διακήρυξη  ……………………2021       

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ………….ΑΡΙΘ…………………. 
 

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

Ημερομηνία Έκδοσης................................... 

Προς: ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Μολάοι Λακωνίας ΤΚ 23052, Α.Φ.Μ 998717658 

Εγγυητική επιστολή για ευρώ 1.612,90 ευρώ (ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 

ΦΠΑ) 

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

και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας .................................... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ 1.612,90, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της 24.11.2021 για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των τεσσάρων (4) 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και των αντίστοιχων Αποχετευτικών Δικτύων Αστικών 

Λυμάτων, για το έτος 2022 αξίας 161.290,32 ευρώ (προϋπολογισμός προσφοράς χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τη 

με αριθμό................ Διακήρυξή σας. 

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

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των 

Εταιριών της Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων 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 πέντε (5) ημέρες από την  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 24η/5/2021 (τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού)                       

Ο εκδότης της παρούσας υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης μετά από έγγραφο του Δήμου 

Μονεμβασιάς, που θα υποβληθεί πριν από τη ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

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

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 



 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………….ΑΡΙΘ…………………. 

 

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

Ημερομηνία Έκδοσης................................... 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Μολάοι Λακωνίας ΤΚ 23052, Α.Φ.Μ 998717658                 

 

Εγγυητική επιστολή για ευρώ  6.451,61 (ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ) 

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

και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών της 

Ένωσης...........................οδός....................αριθμός.............Τ.Κ. ..............ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ 6.451,61 για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό...........................που αφορά στο διαγωνισμό της 24.11.2021 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

λειτουργίας και συντήρησης των τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και των 

αντίστοιχων Αποχετευτικών Δικτύων Αστικών Λυμάτων, για το έτος 2022 αξίας 161.290,32 ευρώ 

(προϋπολογισμός προσφοράς χωρίς ΦΠΑ)  σύμφωνα με τη με αριθμό...............Διακήρυξη 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 ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η/1/2023. 

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

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 

Τράπεζα μας. 

 

                                                                                                                            (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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