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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
____________________________________ (__________€)1, υπέρ της 
________________________________.2 για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο 

διαγωνισμό της __.__.____3, ή της μετ΄ αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων Κατεψυγμένων και μακράς 

διαρκείας. Για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι 
οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη 
διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)» σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή 

σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω επιχειρήσεως καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της 
προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης την 
ημέρα της υπογραφής της σύμβασης 4. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  
Η παρούσα ισχύει5 μέχρι την _________________ 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό 
ίδρυμα 
Με τιμή 

 

 

1  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου  
2  Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης 

ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 
3  Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

4  Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 

συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  
5 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται 

στη διακήρυξη. 


