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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : τέδιο Εγγσηηικής Επιζηολής σμμεηοτής 

Πξνο η....................................................  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

ΤΠ. ΑΡΙΘΜ.............. ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ...............  

 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο «(ηίηινο πξνζθέξνληα)» γηα 

πνζφ ……………………. Δπξψ. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο ……………..(εκεξνκελία δηεμαγσγήο)………. γηα ηελ «…….(ηίηινο 

ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» θαη γηα θάζε αλαβνιή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.  

Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε 

πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.  

ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, 

νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 

ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.  

αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ ………… ή κέρξη 

λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο 

απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζία 

ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην 

πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : τέδιο Εγγσηηικής Επιζηολής Καλής Εκηέλεζης  
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Πξνο η.. ……………………..  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ ……….  

 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…» 

γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο «…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» κεηαμχ 

η… ……………… θαη ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…».  

Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε 

πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.  

ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, 

νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 

ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.  

αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ ………… ή κέρξη 

λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο 

απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά 

καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : τέδιο Εγγσηηικής Καλής Λειηοσργίας  



«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ» 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                                                                                                                                                                      σελ. 4                          

Πξνο η.. ……………………..  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ ……….  

 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…» 

γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» 

κεηαμχ η… ……………… θαη ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…».  

Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο απφ ην 

δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε 

πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα.  

ε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, 

νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή 

ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε.  

αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ ………… ή κέρξη 

λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο 

απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά 

καο. 

 

22/10/2020 

Η ζπληάμαζα 

 

 

 

Αζελά Υξηζηνδνχινπ 

ΠΔ Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

& Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

                     ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

            Με απφθαζε Γεκάξρνπ 

 Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο                          

Γ.Σ.Τ. 

 

 

             Παλαγηψηεο Καθθαλάο  

                  Μεραληθφο ΣΔ 
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