
 

 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών από Πιστωτικά ή 
Χρηματοδοτικά Ιδρύματα ή Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

 

Υπόδειγμα /  Σχέδιο  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (στοιχεία  που  

πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) ΕΚΔΟΤΗΣ 

(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. /  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία Έκδοσης…………….. 

Προς το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώi.

 

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

και  διζήσεως  και  μέχρι  του  ποσού  των  ………………………………………ΕΥΡΩ  (και ολογράφως), 

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

(διεύθυνση) .......................………………………………….., 

ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) …..…………………………………..  

ή (iii) [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 ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 

της σύμβασης για την Δημόσια Σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων και 

καθιστικών χώρων σκίασης (κιόσκι) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κ.Νευροκοπίου» σύμφωνα με  

την  αριθ.  7597/08-11-21 διακήρυξη  και  την  αριθ.  …………../20…  απόφαση  της  οικονομικής 
επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί 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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας 

τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που 

μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της 

παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

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

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………i (χρόνος λήξης εγγυητικής) 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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