
ΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

 
 

 

Ημερομηνία 
……/……/……. 
 

Προς: 
Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών 
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 
 

Αξιότιμε Κύριε, 
 

Εγγυητική Επιστολή για ευρώ €…………….. με ισχύ από  την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης προκαταβολής που είναι η ……………. και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2015, που 
αφορά την αίτηση μου με αρ. ……………….  για συμμετοχή στην Γ’ προκήρυξη του 
Καθεστώτος 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.  
 

Σε αντάλλαγμα ενίσχυσης που θα καταβληθεί ως προκαταβολή στην / στον 
…………………………., με αριθμό εγγράφης εταιρείας / αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………. 
(στο εξής «ο Αιτητής») κατ’ εφαρμογή των μέτρων διευκόλυνσης υλοποίησης του Καθεστώτος 
1.5.1 (Β’ Κατηγορία) και κατόπιν παράκλησης του Αιτητή για παροχή εγγύησης σε σας για την 
πιστή τήρηση των προνοιών του πιο πάνω Καθεστώτος, των όρων συμμετοχής και των 
υποχρεώσεων του σε σχέση με την ενίσχυση προς αυτόν, εγγυώμεθα άνευ όρων και εις 
ολόκληρο, έναντι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, μέχρι ποσού 
€…………………….  (να αναφέρεται και το ποσό ολογράφως). 
 

Με την παρούσα αναλαμβάνουμε, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα, να σας καταβάλουμε αμέσως 
και ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση ή αμφισβήτηση από μέρους του Αιτητή, το ποσό που 
θα απαιτήσετε με βάση την παρούσα μέχρι μέγιστου ποσού €………… (να αναφέρεται και το 
ποσό ολογράφως). 
 

Η απαίτηση σας για πληρωμή με βάση την παρούσα θα πρέπει να γίνει εγγράφως προς εμάς και 
να αναφέρει ότι ο Αιτητής παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την 
προκαταβολή της ενίσχυσης προς αυτόν και ότι ζητάτε πληρωμή με βάση την παρούσα 
εγγυητική. 
 

Η εγγύηση αυτή λήγει με την έγγραφη δήλωση σας για απαλλαγή του Αιτητή και την επιστροφή 
της εγγυητικής επιστολής προς εμάς και σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 
οποιαδήποτε απαίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία 

 
Με υπόληψη, 
 

(Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) ΧΧΧΧΧΧΧΧ  
(Διεύθυνση) 
 
(Όνομα υπαλλήλου που υπογράφει)   
(Υπογραφή υπαλλήλου και σφραγίδα του  
Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) 

 

Επιστολόχαρτο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος   

Χαρτόσημα τα οποία πρέπει να έχουν πάνω 
υπογραφή και ημερομηνία  

ή 
Επίσημη σφραγίδα από τον Έφορο χαρτοσήμων η 
οποία να γράφει την αξία των χαρτοσήμων, 
ημερομηνία και να φαίνεται το όνομα και η υπογραφή 
του υπαλλήλου 

ή  
Σφραγίδα “Χαρτόσημα Πληρωμένα”, στις 
περιπτώσεις όπου το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει 
έγκριση από τον Έφορο.  
   

 


