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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΗΜΕΡ. 
……………............ 

Προς το  

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)  

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 
117 43 ΑΘΗΝΑ 

 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ’ 

εσάς υπέρ του ………………………………………………… ο οποίος εδρεύει στην 
………………………………………………… παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από 

την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις 
μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, 

τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από 
παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862, έως 864 και 

866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι 
του ποσού των …………………………………………… για την ακριβή, πιστή και 

εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της παραπάνω Εταιρείας 

…………………………………, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. 
…………………...…. Σύμβαση και τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 

συμμόρφωση προς τους  όρους της. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνεται ότι η παραπάνω 

Εταιρεία …………………………… παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή της από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 

καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 

μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

της παραπάνω Εταιρείας …………………………….. και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

σχετική αντίρρησή της, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, 

με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία ………………………………….. όλων των 

υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα 
τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 

παρούσας σ’ εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει 
από την εγγυοδοσία μας. 
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