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                                                   ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                                   Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
                                                               ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3) 
                                           Υαληά,11 Μαξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
ΣΗ Φ.600.1/95/71254/.462 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )         Ηκεξνκελία έθδνζεο   
………………      
 
       Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
    
              ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΑΡ. …………    ΔΤΡΩ   1.000,00 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο 
θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ρηιίωλ επξώ (1.000,00 €) ππέξ ηνπ 
……………………………………………….Γ/λζε…………………………………….  γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ζηηο ……….. 2020 γηα ηε παξνρή 
ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Λέζρεο Αμθώλ 
«ΑΣΔΡΙΑ» ζηελ αθηή Μαξαζίνπ ηνπ ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ζύκθωλα κε 
ηελ ππ’ αξηζκό 9/2020 δηαθήξπμή ζαο. 
 
-  Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
 
-  Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, 
ρωξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο,  κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
-  Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο  ζαο,  κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί  
πξηλ  από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
  
- Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ  25 Απγ 2020. 
 
-    Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην  
ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά 
καο. 

 

 Δπγόο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
Αλζιγόο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεωλ  


