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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς:   
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου   
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63 

 
 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των έξι 
χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €), υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., 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 τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας την Παρασκευή 
19 Δεκεμβρίου 2014 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του υποέργου 3 με 
τίτλο «Πλήρης μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Management Information System (M.I.S.)», 
της Πράξης «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.  Φ4-2671/ 
11.11.2014 Διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου   
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63 

 
Ημερομηνία έκδοσης,............. 

 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 
εταιρειών α).…………β) …….., 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 που αφορά στο διαγωνισμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο 
«Πλήρης μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Management Information System (M.I.S.)», της 
Πράξης «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ4-2671/ 
11.11.2014  Διακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 


