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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 

 

  



  

 
ΔΠΜ-Θ/ 
ΠΕΡ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/3007270/2018  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Εργασίες Καθαριότητας των χώρων  

της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Περιοχή Καστοριάς της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης 
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3.     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Προς 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                           Ημερομηνία : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την 

ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά 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 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που 

απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, 

αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως 

αυτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου σας 

....................................................................................................... που 

εδρεύει ή κατοικεί 

..................................................................................................................

............................ 

μέχρι του ποσού των ευρώ      

...................................................................................................... 

(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των 

οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Ανάδοχός σας, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την υπηρεσία 

«Εργασίες Καθαριότητας των χώρων  της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Περιοχή Καστοριάς 

της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης» με αριθμό ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/…………… αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, 

βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 

 

 

2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 

ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν 

λόγω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει 

με την πιο πάνω σύμβαση, 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 Ανάδοχο και 

χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή 

προσφυγή του Αναδόχου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση 

αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

3.Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 

Ανάδοχός σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και 

με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και 

μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας 

που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 


