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……………………………………………… ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
……………………………… 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ               (τόπος-ημερομηνία) 

 
                                                                            Προς: Τον  

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς  
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
Δυρραχίου 89 & Κηφισού  
Αθήνα 104 43  

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.                    ΓΙΑ ΕΥΡΩ   …………………     
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί σας ως 
πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα 
που προβλέπεται στα άρθρα 851–856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας με την 
επωνυμία ………………………………………………………………, (………………………………) με ΑΦΜ …………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………) 
(εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του ποσού των: ΕΥΡΩ ……………………… (ΕΥΡΩ ………………… 
…………………………………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την από την παραπάνω 
εταιρεία ακριβή, εμπρόθεσμη, προσήκουσα και πιστή εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεών 
της που πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συνάψει με 
τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλες τις δραστηριότητες και ιδίως για τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, την Εκκαθάριση 
Επικουρικών Υπηρεσιών, τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, τα Τέλη Διασυνοριακού 
Εμπορίου, τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και τις 
Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης όπως προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 103 Β΄/31.01.2012), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε τιμολόγηση 
αυτών των δραστηριοτήτων που λαμβάνει χώρα ή καθίσταται ληξιπρόθεσμη στο χρονικό διάστημα από 01.10.2020 
έως και 31.10.2020. 

Στην  περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τη 
Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συνάψει με τον Ανεξάρτητο 
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλες τις δραστηριότητες και ιδίως για τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, την Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, τη 
Χρέωση Χρήσης Συστήματος, το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, τα Τέλη Διασυνοριακού Εμπορίου, τον Μεταβατικό 
Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 
όπως προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
103 Β΄/31.01.2012), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε τιμολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων που 
λαμβάνει χώρα ή καθίσταται ληξιπρόθεσμη στο χρονικό διάστημα από 01.10.2020 έως και 31.10.2020, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψη της πρώτης 
έγγραφης ζήτησής σας περί μερικής ή ολικής κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο 
της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το πόσο της 
εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή τη πληρωμή οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρίας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, 
αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε 
αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και με 
τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την πλήρη 
και ολοσχερή εκ μέρους της Εταιρείας εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τη 
Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συνάψει με τον Ανεξάρτητο 
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλες τις δραστηριότητες και ιδίως για τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την Εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, την Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, τη 
Χρέωση Χρήσης Συστήματος, το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, τα Τέλη Διασυνοριακού Εμπορίου, τον Μεταβατικό 
Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 
όπως προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
103 Β΄/31.01.2012), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε τιμολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων που 
λαμβάνει χώρα ή καθίσταται ληξιπρόθεσμη στο χρονικό διάστημα από 01.10.2020 έως και 31.10.2020 και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί η παρούσα εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας 
απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2020, οπότε και παύει η ισχύς της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής.  

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
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απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας 
διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την 
παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει 
γνώση των ακολούθων: 

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας,  

β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, 

γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της 
Εταιρείας ή τρίτου εναντίον σας.  

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την παρούσα η 
τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπεζά μας προς το 
Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 

 

                                                                                     

 

     

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


