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ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  &  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Προϋπολογισμός: 1.734.475,83 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………………
Κατάστημα: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ………………………

Προς: τον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα 
και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  από  το  ευεργέτημα  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  υπέρ 
του  /  της  …………………………………………………………  (διεύθυνση) 
…………………………………………………………1 μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ 
……………………………………………………………  (ολογράφως) 
………………………………………………………………………………………………………………………………2.  Στο  ποσό 
αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, 
και οποιαδήποτε απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση για την 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  & 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ______  ΓΙΑ ΕΝΑ  ΕΤΟΣ “.

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω, για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί, μετά 
την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή 
μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή 
σε μας της παρούσας.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών,  που  έχουν  δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Η  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΕΝ  ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ  ΣΕ  ΚΑΝΕΝΑ  ΦΟΡΕΑ  ΚΑΙ  ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Με τιμή

1 Αναγράφεται  το  όνομα  του  αναδόχου  (φυσικού  ή  νομικού  προσώπου)  και  σε  περίπτωση  
συνεταιρισμού  ή  ένωσης  η  ονομασία  όλου  του  αναδόχου  σχήματος.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  
εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών του συνεταιρισμού ή ένωσης και αφορά το σύνολο της  
σύμβασης.

2 Αναγράφεται  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).
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