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           XX  ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
          «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
          4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                         25 Απρ 16 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»ΣΤΗ 
Φ.604/12/12240/Σ.852 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )     Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
 Προς: 
 ΧΧ  ΤΘΜ/4ο ΕΓ ………… 
(Οδός-Αριθµός-Τηλ) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………(και 
ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. 
∆/νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης 
µε το  % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της µε 
αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη 
προµήθεια ……………………………….της (αριθ. ∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη 
αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 
του Π∆ 118/2007. 
 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
-      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. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν 
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υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
 

  
Ακριβές Αντίγραφο Ανχης (ΤΧ) Μιχαήλ Μιχαηλίδης 

 (Για τον απουσιάζοντα δντή) 
  

Λγός (ΥΝ) Μαρία Βραδέλη  
              4o ΕΓ/2  
 
 
 
 

 


