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για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω
κατεπείγουσας  ανάγκης"  του  Ν.4412/2016   για  την  μίσθωση  απορριμματοφόρου,  προϋπολογισμού
3600,00€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 4464,00€ με ΦΠΑ .

 

Η ανωτέρω μίσθωση απορριμματοφόρου θα διεξαχθεί  σύμφωνα με:

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του
Ν.4555/2018

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

 το  άρθρο  32  παρ.  2γ.   του  Ν.4412/2016   περί  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)  

 την 504/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α48Ωξ5-Β22) περί συγκρότησης
της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών  

 το  αριθ.  Πρωτ.:  10467/24-8-2018  πρωτογενές  αίτημα,  ποσού   4464,00  €   και  ΑΔΑΜ
18REQ003608402   -CPV: 60183000-4 

 Τις  διατάξεις  του άρθρου 158 παρ.  7  του Ν.3463/06,  στις  περιπτώσεις  απ΄ ευθείας  ανάθεσης
προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνηση  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων,  όταν  συντρέχει



κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι
ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση,
συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

 Η  δαπάνη  για  το  Δήμο  Πλατανιά   θα  βαρύνει  τον  ΚΑ:  20.6233.004  μετά  από  σχετική
αναμόρφωση. Η αντίστοιχη σχετική για τη διάθεση της πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης, η
βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και η δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της  αντίστοιχης  πίστωσης  θα  γίνει  μετά  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
αναμόρφωσης

 Την  υπ΄αριθμ.  272/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  προσφυγής  στην
διαδικασία για διαπράγματευση

 Η περιγραφή των ζητούμενων περιλαμβάνεται στην 10466/27-8-2018 Τεχνική Περιγραφή που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναθέτουσα Αρχή  

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά

Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι

Πόλη Χανιά

Ταχυδρομικός Κωδικός 73014

Χώρα Ελλάδα

Τηλέφωνο 2821340029

Φαξ 2821340090

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο koukounaki@platanias.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr

Κριτήρια κατακύρωσης: 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει

τιμής, CPV: 60183000-4 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης:

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον
Αλικιανό, την Δευτέρα  03/09/2018, ώρα 14.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.



Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης  

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη  
σε  €

Μίσθωμα μικρού οχήματος ανοικτού τύπου-
ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων Ημέρα 60 60,00 € 3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 3.600,00
ΦΠΑ 24% 864,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.464,00

Διάρκεια σύμβασης

Η  “Μίσθωση  του  απορριμματοφόρου  (μικρό  όχημα  ανοιχτού  τύπου-ανατρεπόμενο  για  αποκομιδή

απορριμμάτων) αφορά διάστημα έως 2 μηνών (60 ημερών) ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου

επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης.  Επισημαίνεται

ότι σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της μίσθωσης (όπως παρουσιάζονται στην τεχνική περιγραφή), ο

Δήμος δύναται να επιστρέψει το όχημα στον ανάδοχο με ανάλογη μείωση της δαπάνης.

Εγγυήσεις

Απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  (άρθρο  72  παρ.1α  του  Ν.4412/2016)  ποσοστού  2%  επί  του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (3600,00 €) ήτοι 72,00 €

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής δίνεται στο παράρτημα IΙΙ.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε  προσφορά
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους φακέλους:

Α) Οικονομική προσφορά
 Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως συμπεριλαμβάνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Β) Τεχνική Προσφορά: 

 Αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του προς μίσθωση οχήματος.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) λάβατε γνώση της 10466/27-8-2018 Τεχνικής Περιγραφής, αποδέχεστε πλήρως τους όρους
της και το προς μίσθωση όχημα πληροί τους τιθέμενους όρους, 
β) Το προς μίσθωση όχημα θα διαθέτει σε ισχύ τόσο κατά την έναρξη της μίσθωσης όσο και
κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  νόμιμης  κυκλοφορίας  του  και
πληροί όλες τις απαραίτητες από την νομοθεσία προδιαγραφές για την ασφαλή κίνηση και
λειτουργιά του, καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού που το επανδρώνει.



γ)  Το όχημα είναι  απαλλαγμένο από άλλη σύμβαση για το διάστημα μίσθωσης  στο Δήμο
Πλατανιά. 
δ) Όλες οι συντηρήσεις, οι φθορές και βλάβες που αφορούν την συνήθη χρήση του οχήματος
θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της μίσθωσης του απορριμματοφόρου
ε) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία το όχημα το οποίο θα μισθωθεί δε δύναται να
κυκλοφορήσει, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός προθεσμίας 48
ωρών, με άλλο απορριμματοφόρο που θα φέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το όχημα
που θα μισθωθεί.
στ) Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση του οχήματος, τον τεχνικό
έλεγχο  (ΚΤΕΟ),  κλπ  οτιδήποτε  αφορά  τη  νόμιμη  κυκλοφορία  του  οχήματος  βαρύνουν  εξ
ολοκλήρου τον εκμισθωτή.

Γ)  Δικαιολογητικά  προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης
 Ασφαλιστική  ενημερότητα  της  επιχείρησης  για  το  απασχολούμενο  προσωπικό  της.  Σε

περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται και ατομική ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 27 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10466

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
«Κατεπείγουσα μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών»
(CPV:60183000-4)

Συνοπτική περιγραφή:
Η  παρούσα  έκθεση  αφορά  την  κατεπείγουσα μίσθωση  απορριμματοφόρου  οχήματος

ανοικτού τύπου -ανατρεπόμενου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και προκύπτει από την άμεση-
επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2449 μικρού απορριμματοφόρου
οχήματος  του  Δήμου  Πλατανιά,  το  οποίο  έχει  ακινητοποιηθεί  λόγω  πολλαπλών  προβλημάτων,
οφειλόμενα  στην  πολυετή  εκτεταμένη  χρήση  του  οχήματος.  Το  συγκεκριμένο  απορριμματοφόρο
όχημα μετέβη στο συνεργείο την 27 -08- 2018 καθώς έχει καταστεί μη λειτουργικό και μη ικανό για
κυκλοφορία και εκτέλεση της αποκομιδής των απορριμμάτων στα στενά των οικισμών της Δημοτικής
Ενότητας Πλατανιά, διότι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα
πέδησης. 

Η επαναχρησιμοποίηση του οχήματος από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά,
αναμένεται να γίνει μετά την αποκατάσταση των πολλαπλών βλαβών και ιδιαίτερα των συστημάτων
πέδησης,  για  την  οποία  απαιτείται  η  χρονοβόρα  διαδικασία   εύρεσης  ανταλλακτικού,  που  θα
αποσταλεί από την ιταλική εταιρία Piaggiο. 

Το απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2449 είναι το μοναδικό  απορριμματοφόρο
όχημα ανοικτού τύπου-ανατρεπόμενο, μικρών διαστάσεων το οποίο  μπορεί να κινηθεί με άνεση σε
πολύ  στενούς  δρόμους  της  Δημοτικής  ενότητας  Πλατανιά.  Η  υπέρμετρη  χρήση  του  οδήγησε  στη
φθορά  του  οχήματος,  με  αποτέλεσμα  να  αποστέλλεται  συχνά  σε  συνεργεία,  όπως  δείχνουν  τα
καταγεγραμμένα  στοιχεία  του  τελευταίου  έτους.  Ειδικότερα  επισκέφθηκε  τα  συνεργεία  κατά  τις
παρακάτω ημερομηνίες:

13-07-2018 : επισκευή ηλεκτρολογικών βλαβών- φανάρια φλας- ακρόμπαρο
01-06-2018 : επισκευή ντίζας ταχυτήτων
11-05-2018  :  πολλαπλές  επισκευαστικές  ενέργειες  μεταξύ  των  οποίων  η  εξαγωγή  του

κινητήρα, αλλαγή δίσκου συμπλέκτη
30-04-2018: επισκευή συστήματος πέδησης (τακάκια φρένων), γοφός και ψαλίδι τροχού
02-03-2018 : επισκευή ηλεκτρολογικών βλαβών (μπαταρία και ρελέ 50 Ampere)
02-01-2018 : αντικατάσταση γρύλου δεξιάς πόρτας καμπίνας
Κατά το τέλος του έτους 2017 έγιναν εργασίες γενικού service και ειδικότερα: κόλληση σασί

πίσω τμήματος – τσιμούχα πισινού διαφορικού – σινεμπλόκ μπροστινού συστήματος.
Η  συχνή  ακινητοποίηση  του  οχήματος  δημιουργεί  προβλήματα  στον  προγραμματισμό  και

υλοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων και κατά συνέπεια ενέχει κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία,



καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται στο απόγειό της και οι ανάγκες συλλογής και αποκομιδής
αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) είναι μέγιστες λόγω του αυξημένου αριθμού  επισκεπτών.

Κρίνεται αναγκαία, σκόπιμη και επιβεβλημένη η κατεπείγουσα μίσθωση οχήματος ανοικτού
τύπου-ανατρεπόμενου μικρών διαστάσεων,  χωρητικότητας περίπου 2,5 κμ με σύστημα ανύψωσης
κάδων,   προκειμένου  η  υπηρεσία  καθαριότητας  να  ανταποκριθεί  στο  έργο  της,  ώστε  να  μη
δημιουργηθούν προβλήματα στη Δημόσια Υγεία. 

Τρόπος εκτέλεσης ανάθεσης:
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203
του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

 τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/06,  στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων, όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει
είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την
ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

1. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016

Περιγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Το προτεινόμενο όχημα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά :
Να είναι μικρών διαστάσεων αμάξης (mm) (έως 2900Χ2050Χ1500mm )
Να διαθέτει χωρητικότητα περίπου 2,5m3 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε
ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.
Το όχημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα :
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή

θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση,

γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 Έναν (1) πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει

κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών .

Επίσης για την ομαλή λειτουργία θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω :

 Το όχημα που θα προταθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από
άλλη σύμβαση. Δηλαδή θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο μόνο για τον Δήμο Πλατανιά.

 Το  όχημα  θα  πρέπει  να  τηρεί  όλες  τις  προϋποθέσεις  σύμφωνα  με  τον  νόμο  για  την
κυκλοφορία  του,  όπως  άδεια  κυκλοφορίας  απορριμματοφόρου,  ΚΤΕΟ,  ασφάλεια,  τέλη
κυκλοφορίας  και  όλα τα  απαιτούμενα  σύμφωνα με  τους  νόμους  για  την  κυκλοφορία του
οχήματος.

 Όλες οι συντηρήσεις, οι φθορές και βλάβες που αφορούν την συνήθη χρήση του οχήματος θα
επιβαρύνουν τον ανάδοχο .



 Η στελέχωση του υπό μίσθωση οχήματος θα γίνει από το κατάλληλο πλήρωμα της υπηρεσίας
καθαριότητας  του  Δήμου,  το  οποίο  θα  έχει  στην  κατοχή  του  όλα  τα  απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδηγού). 

 Το κόστος καύσιμων καθώς και λιπαντικών θα επιβαρύνει τον Δήμο Πλατανιά. Η δυνατότητα
πληρωμής  των  παραπάνω  υφίσταται  δεδομένου  ότι,  έχει  εγκριθεί  ανάλογη  πίστωση
αντίστοιχου μεγέθους και  επιχειρησιακού ρόλου με το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ
2449, το οποίο σήμερα δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί και να εκτελέσει την απαιτούμενη
εργασία.

 Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία  το όχημα το οποίο θα μισθωθεί  δε δύναται  να
κυκλοφορήσει, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός προθεσμίας 48
ωρών, με άλλο απορριμματοφόρο που θα φέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το όχημα
που θα μισθωθεί.

 Οι δαπάνες  που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας,  την ασφάλιση του οχήματος,  τον τεχνικό
έλεγχο  (ΚΤΕΟ),  κλπ  οτιδήποτε  αφορά  τη  νόμιμη  κυκλοφορία  του  οχήματος  βαρύνουν  εξ
ολοκλήρου τον εκμισθωτή.

 Ο χρόνος μίσθωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας προτείνεται να είναι έως δύο (2)
μήνες. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της μίσθωσης, ο Δήμος δύναται να επιστρέψει
το όχημα στον ανάδοχο με ανάλογη μείωση της δαπάνης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότ. Τιμή

Μονάδος Δαπάνη

1
Μίσθωμα μικρού οχήματος ανοικτού τύπου- 
ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων Ημέρα 60 60,00 € 3.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 3.600,00 €

ΦΠΑ 24% 864,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.464,00 €

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε
Η Πρ/νη Δ/νσης Περιβάλλοντος

Στάθης Λουκάς
Παπαδοπούλου Ευρώπη πτ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ4/Α

Δασολόγος πτ. Μηχ/κός Φυσικών Πόρων &
 Περιβάλλοντος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για μίσθωμα απορριμματοφόρου

(μικρού οχήματος ανοιχτού τύπου-ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων)

Προϋπολογισμού δαπάνης: 4.464,00 € με ΦΠΑ

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης  

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη  
σε  €

Μίσθωμα μικρού οχήματος ανοικτού τύπου-
ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων Ημέρα 60

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

....../...... /2018

Ο Προσφέρων/ουσα
(σφραγίδα- υπογραφή)

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. 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 του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... ………………………………….. 

γ)  (πλήρη επωνυμία) ........................,  ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) ....................… 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  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ..................…  Διακήρυξη
…………………………… της  (Αναθέτουσας  Αρχής,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης:  “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. . 

ή

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  εγγυοδοσίας  μας.  Σε  περίπτωση
κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε
υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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