
                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας /Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού 
Ιδρύματος........................................................................ 
Κατάστημα............................................................................................. 
Ημερομηνία Έκδοσης.......... 
Ευρώ.................................… 
Προς τη  Δ/νση  Δασών Ν. Ροδόπης 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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, για ποσό των ….       

(ολογράφως το  
ποσό)…  ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα 

διαγωνιζόμενου), με  
ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών  
την ………… για τις εργασίες:   «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου 

Δ/νσης Δασών Ροδόπης έτους 2019 (4η  κατανομή ) : «Μίσθωση διαμορφωτήρα με 
σύστημα  προωθήσεως  γαιών ( εμπρόσθιο μαχαίρι) για συντήρηση δασικού οδικού 
δικτύου Συμπλέγματος Δυτικής  Ροδόπης»  σύμφωνα με την 

 υπ΄ αριθμ. 11443/29-7-2019  Διακήρυξη της  Δ/νσης  Δασών Ν. Ροδόπης.  Η παρούσα εγγύηση 
καλύπτει μόνο τις  

υποχρεώσεις τ.. εν λόγω …….   που απορρέουν από τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό 
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 Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ 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) 
 

 

 
 

 



 

Σελίδα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


