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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή – ανά περιοχή του Πίνακα 1) 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας / Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού 
Ιδρύµατος......................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 
………………….. (ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθµητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 
……………………………………………………., ∆/νση ………………………, µε ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύµβασης µε αριθµό………. Συνολικής αξίας ……….. που αφορά το έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D8 ΜΕ RIPPER ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ 270 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΑΣΟΥΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. …….. / ……………2020 ∆ιακήρυξη του ∆ασαρχείου 
Θεσσαλονίκης. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ................... εν λόγω που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή 
σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης εντός πέντε (5) ηµερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
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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