
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Δθδόηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα1) 

……………..................................................................................................................... 

(Γηεύζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα2) 

…………….....................................................................................................................

.................. 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….…….. πνζνύ Πεντακοσίων Δσρώ (500,00€)3 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ Πεληαθνζίσλ (500,00€)4 ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
................................... ……………………, ΑΦΜ: ....................... (δηεύζπλζε) 
.........................………………………, ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) 
….................................................... ………………..…., ΑΦΜ: ........................ 
(δηεύζπλζε) ................................…………………, ή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 
…………………… θαη ηελ αλάδεημε πιεηνδόηε αγνξαζηή ηεο «ΟΗΚΟΠΔΓΗΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 242,70 μ2, ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ, ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ 
ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΩ 96 ΚΑΗ ΗΔΡΑ ΟΓΟΤ 2-4, ΣΟ ΓΚΑΕΗ» 

Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο 
ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέντε (5) ημέρες από ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

                                                 
1 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
3 Σν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο.  
4 Όπσο ππνζεκείσζε 3. 



Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη 
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ’ απηήο ζα ππόθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 
αξκόδησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθό δίθαην. 

 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 


