
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προς 
 
το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 
Ημερομηνία : 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυόμαστε  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  έναντί  σας,  υπέρ 
του Διαγωνιζομένου σας ……………………………………………………………………………. που εδρεύει ή 
κατοικεί στην ……………………………………………………………………………… παραιτούμενοι ρητά και 
ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διήζησης και από το δικαίωμα 
μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, ενστάσεις 
του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 
και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που 
απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντι σας, εις ολόκληρον  και ως 
αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………… για   τη   συμμετοχή του εν 
λόγω Αναδόχου στο διαγωνισμό με αριθ………… 
που  θα  γίνει  από  σας  στις ……… για …………………………………………….. σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των συμπληρωμάτων αυτής, 
αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη 
τούτου. 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζόμενου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό 
μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτόν, 
και της παράδοσης απ' αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. 

Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη 
και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω 
Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη 
συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες 
σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Διαγωνιζόμενου και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 
του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής 
της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει για 7 μήνες. 
 
Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή 
αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 


