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Προς  
 

Το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
 
1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την παρούσα μας εγγυούμαστε ρητώς ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα ως αυτοφειλέτες και ευθυνόμενοι σε ολόκληρο υπέρ του Αναδόχου 
σας (1) …………………………………… ο οποίος εδρεύει στην (2) 
…………………………………..… και μέχρι του ποσού των (3) ………………………… € για την 

πλήρη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο 
Ανάδοχος με τη Σύμβασή σας αρ. (4) …..……………., για το «Έργο» (5)  

………..……………………………………………… …………………………… της οποίας αντίτυπο μας 
παραδόθηκε και βεβαιώνεται η λήψη της με την παρούσα. 

 

2. Δηλώνουμε επίσης ότι παραιτούμαστε ρητώς και ανεπιφύλακτα από την ένσταση 
για το ευεργέτημα της δίζησης του δικαιώματός μας να προβάλλουμε εναντίον 

σας όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτου και ιδιαίτερα κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 
και 866-869 του Αστικού Κώδικα καθώς και των από αυτά τυχόν δικαιωμάτων 

μας. 
 

3. Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης αποφανθείτε ότι ο Ανάδοχος 
παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ανέλαβε με την ως άνω 
σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, αμέσως, χωρίς 

αντίρρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού αυτής 
της εγγύησης. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς εξουσιοδότηση, συγκατάθεση ή άλλη 

σύμπραξη του Αναδόχου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν ενστάσεις, 
επιφυλάξεις ή προσφυγές του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια για τη μη 

κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής ή για τη θέση αυτής σε δικαστική 
μεσεγγύηση. 

 

4. Δηλώνουμε, ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή, θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 
Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω σύμβαση και 

με τα συμπληρώματά της και μέχρι να λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας που θα μας 
απαλλάσσει από αυτήν. 

 

 
Σημείωση: 

(1) Η εμπορική επωνυμία του Αναδόχου. 
(2) Η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου 
(3) Το ανώτατο ποσό της εγγυήσεως 

(4) Ο αριθμός της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην πρώτης σελίδα της Σύμβασης 
(5) Πλήρη περιγραφή της Παροχής Υπηρεσιών 


