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ΕΝΤΥΠΟ ΙΙΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ 

(σύμφωνα με το άρθρο 21) 

 

α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε πρόταση πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τη διαδικασία αξιολόγησης και 
επιλογής, να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία αυτό το δικαίωμα, συνολικού ύψους ίσου με  το 2% του συνολικού κόστους της 
προϋπολογισθείσας αξίας της προκήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Ε.Ε. συμμετοχής 
ποσού 1.196,00€). 

Η εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους. 

Η / Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει / νουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις σχετικές παροχές υπηρεσιών. 

 Την ημερομηνία έκδοσης 

 Τον εκδότη 

 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (και συγκεκριμένα: η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ με τα σχετικά 
στοιχεία της. 

 Τον αριθμό της εγγύησης 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

 Τον τίτλο της πρότασης για την οποία δίδεται η εγγύηση 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

 Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία ή ένωση προσώπων τότε η κοινοπραξία 
ή ένωση προσώπων οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών - 
προσώπων εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ 
στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε. 

Για τις προτάσεις που θα επιλεγούν η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους 
σχετικούς υποψήφιους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη υπογραφή της Σύμβασης με την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ. 
Η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής για τις υπόλοιπες προτάσεις επιστρέφονται μέσα σε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. 
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Σε περίπτωση που Φορέας πρότασης που έχει επιλεγεί δεν υπογράψει, μετά τη σχετική ειδοποίησή 
του, εμπρόθεσμα τη σύμβαση με την ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ ή δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπως αυτή καθορίζεται στη συνέχεια) ή δεν εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωση του που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 
της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ. 

 

β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 5 
ημέρες (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος προκειμένου να υπογράψει τη 
σχετική Σύμβαση. 

Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των 5 ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ τον κηρύσσει 
έκπτωτο και εκπίπτει και η Ε.Ε. Συμμετοχής, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο. 

Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά/υπηρεσίες (τίτλος Έργου) 

 την ημερομηνία έκδοσης 

 τον εκδότη 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 

 τον αριθμό της εγγύησης 

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

 την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 

 τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 

 ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

 ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών(3) ημερών από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

 ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία ή ένωση προσώπων τότε η κοινοπραξία 
οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών ή πρόσωπα εις ολόκληρο και 
αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε. 



   
 

 
"ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"  ~ 3 ~ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ 

 
ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:137656342000 ΑΦΜ: (EL ) - 090040159, Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το 
συμβατικό χρόνο διάρκειας του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του και την οριστική παραλαβή 
του έργου. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής 
παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο, η ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ δεν θα υποβληθεί σε 
καμία περαιτέρω επιβάρυνση. 


