
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 :   χζδιο Εγγυητικήσ Επιςτολήσ υμμετοχήσ   

Προσ τ.. …………………….. 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΕΤΡΩ ………. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ 

τθσ «(τίτλοσ προςφζροντα)» για ποςό ……………………. Ευρϊ. Στο ωσ άνω ποςό 

περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν ςυμμετοχι ςτθν ανοικτι διαδικαςία τθσ 

……………..(θμερομθνία διεξαγωγισ)………. Για τθν «…….(τίτλοσ τθσ ηθτοφμενθσ 

προμικειασ)………….» και για κάκε αναβολι τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 

διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε 

άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από 

τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα. 

Σε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν 

οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν 

υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ 

καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 

τθν θμζρα που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, 

ενζργεια ι ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ 

οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα 

δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ 

υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν 

………… ι μζχρι να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με 

ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, 

κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο 

τθσ Υπθρεςία ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ 

υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται  ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ 

Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για 

τθν Τράπεηά μασ. 

 



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  :   χζδιο Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Καλήσ Εκτζλεςησ   

Προσ τ.. …………………….. 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΕΤΡΩ ………. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ 

τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…» για ποςό ……………………. Ευρϊ. Στο ωσ άνω ποςό 

περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

«…….(τίτλοσ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» μεταξφ τ… ……………… και τθσ 

«…(τίτλοσ αναδόχου)…». 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 

διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε 

άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από 

τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα. 

Σε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν 

οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν 

υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ 

καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 

τθν θμζρα που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, 

ενζργεια ι ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ 

οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα 

δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ 

υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν 

………… ι μζχρι να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με 

ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, 

κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ 

υπόκειται ςτο  εκάςτοτε  ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι 

ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο 

Δθμόςιο και ΝΠΔΔ ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 
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