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1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών 

 

Από 

[●] [επωνυμία Αποδεκτής Τράπεζας, πλήρης διεύθυνση]  

(η «Εκδότρια») 

 

Προς 

Το Ελληνικό Δημόσιο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ο «Πρώτος Δικαιούχος») 

και  

[●] [Κύριοι Χρηματοδότες – Εκπρόσωπος] 

(ο «Δεύτερος Δικαιούχος») 

και  

[●] [ΙΦΣ] 

(ο «Τρίτος Δικαιούχος») 

 

[•] [Ημερομηνία έκδοσης]  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ [•]  

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 5.000.000)  

 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή (η «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών») εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία [•] 

[πλήρης επωνυμία του Κατασκευαστή] που εδρεύει [•] [πλήρης έδρα και 

διεύθυνση του Κατασκευαστή]  (ο «Αιτών»), ως ακολούθως: 

(α) Υπέρ του Πρώτου Δικαιούχου αναφορικά με την πλήρη και προσήκουσα 

συμμόρφωση του Τρίτου Δικαιούχου με όλες τις κύριες και παρεπόμενες 

υποχρεώσεις του κατά την Περίοδο Εργασιών, όπως η περίοδος αυτή 

ορίζεται και όπως οι υποχρεώσεις αυτές προβλέπονται στην από [•] 

[Ημερομηνία Υπογραφής] Σύμβαση Σύμπραξης για την υλοποίηση του 

έργου «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ.» (η 

«Σύμβαση Σύμπραξης») και δυνάμει της παρ. 6.1 αυτής. 

(β) Υπέρ του Δεύτερου Δικαιούχου αναφορικά με την πλήρη και προσήκουσα 

συμμόρφωση του Τρίτου Δικαιούχου με όλες τις κύριες και παρεπόμενες 



υποχρεώσεις του από την από [●] σύμβαση δανείου μεταξύ του 

Αιτούντος και του Δεύτερου Δικαιούχου («η Δανειακή Σύμβαση») και 

δυνάμει της παρ. [●] αυτής.  

(γ)  Υπέρ του Τρίτου Δικαιούχου αναφορικά με την πλήρη και προσήκουσα 

συμμόρφωση του Αιτούντος με όλες τις κύριες και παρεπόμενες 

υποχρεώσεις του από την από [●] σύμβαση μελέτης και κατασκευής 

μεταξύ του Τρίτου Δικαιούχου και του Αιτούντος («η Σύμβαση Μελέτης 

Κατασκευής») και δυνάμει της παρ. [●] αυτής.  

2. Όλοι οι όροι που γράφονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα και δεν ορίζονται 

διαφορετικά στην παρούσα επιστολή, θα έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στη Σύμβαση Σύμπραξης. 

3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα από την Εκδότρια, η οποία, ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτης, 

παραιτείται δια της παρούσης οριστικά και αμετάκλητα από κάθε ένσταση 

προηγούμενης εκτέλεσης κατά του πρωτοφειλέτη (ένσταση διζήσεως), από 

την ένσταση διαιρέσεως, καθώς και από κάθε άλλη τυχόν ένσταση του 

Αιτούντος, συμπεριλαμβανομένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και 

αυτών που απορρέουν από τα άρθρα 852-853, 855, 862-864 και 866-869 

του ελληνικού Αστικού Κώδικα.  

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών είναι έγκυρη και ισχύει 

έως και την [•] συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η Εκδότρια 

υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης Εργασιών μια μόνο φορά και για μια περίοδο τριών (3) μηνών 

έπειτα από απλό γραπτό αίτημα οποιουδήποτε από τους Δικαιούχους, το 

οποίο θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.  

5. Η Εκδότρια δύναται να βασίζεται σε οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση, 

έγγραφο ή βεβαίωση που έχει υπογραφεί ή φέρεται ότι έχει υπογραφεί από 

αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των Δικαιούχων.  

6. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών βρίσκεται στη 

διάθεση των Δικαιούχων και θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει υπό τους όρους 

της παραγράφου 8 κατωτέρω, έπειτα από απλό γραπτό αίτημα κατάπτωσης 

οποιουδήποτε Δικαιούχου, χωρίς καμία ένσταση ή αμφισβήτηση από την 

Εκδότρια και χωρίς να εξετάζονται οι λόγοι ή η βασιμότητα του αιτήματος, 

εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή του συναφούς 

αιτήματος του Δικαιούχου.  

7. Η Εκδότρια θα αποδέχεται περισσότερα αιτήματα κατάπτωσης δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό 

που ζητείται με οποιοδήποτε από αυτά τα αιτήματα δεν υπερβαίνει, 

αθροιζόμενο με κάθε τυχόν άλλη προηγούμενη καταβολή σε οποιονδήποτε 

Δικαιούχο, το ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί. 

8. Η Εκδότρια θα καταβάλει δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

οποιοδήποτε ποσό ή ποσά διαθέσιμα προς πληρωμή δυνάμει της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής μέχρι το ποσό για το οποίο εκδόθηκε, ως ακολούθως: 

8.1. Στην περίπτωση του Πρώτου Δικαιούχου, με την προσκόμιση στην 

Εκδότρια:  



(α) του σώματος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

(β) αιτήματος κατάπτωσης υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από τον 

Πρώτο Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο:  

(i) θα δηλώνεται ότι ο Τρίτος Δικαιούχος παρέλειψε να εκπληρώσει ή 

να συμμορφωθεί με υποχρέωσή του σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Σύμπραξης, που αφορά στην Περίοδο Εργασιών, ή ότι η Εγγυητική 

Επιστολή καταπίπτει προς είσπραξη ποσών για την αποκατάσταση 

των Εκκρεμοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 19.5.2 της 

Σύμβασης Σύμπραξης ή ότι η Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει σε 

περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με το 

Άρθρο 48 (Καταγγελία λόγω Υπαιτιότητας ΙΦΣ) της Σύμβασης 

Σύμπραξης πριν την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και 

(ii) θα ζητείται η καταβολή του ποσού που δηλώνεται σε αυτό και 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιώσεων του Πρώτου Δικαιούχου 

από την ανωτέρω αιτία και μέχρι του ύψους που δεν υπερβαίνει το 

διαθέσιμο προς καταβολή ποσό κατά το χρόνο του αιτήματος 

κατάπτωσης. 

8.2. Στην περίπτωση του Δεύτερου Δικαιούχου με την προσκόμιση στην 

Εκδότρια:  

(α) του σώματος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

(β) αιτήματος κατάπτωσης υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από τον 

Δεύτερο Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο:  

(i) θα δηλώνεται ότι ο Τρίτος Δικαιούχος παρέλειψε να εκπληρώσει ή 

να συμμορφωθεί με υποχρέωση του, σύμφωνα με την Δανειακή 

Σύμβαση, και 

(ii) θα ζητείται η καταβολή του ποσού που δηλώνεται σε αυτό και 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιώσεων του Δεύτερου Δικαιούχου 

από την ανωτέρω αιτία και μέχρι του ύψους που δεν υπερβαίνει το 

διαθέσιμο προς καταβολή ποσό κατά το χρόνο του αιτήματος 

κατάπτωσης. 

(γ) πιστοποιητικού υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από τον Πρώτο 

Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο Πρώτος Δικαιούχος 

παρέλαβε μία εγγυητική επιστολή σε αντικατάσταση της παρούσας η 

οποία: 

(i) περιέχει ουσιωδώς όμοιους όρους με την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, 

(ii) έχει εκδοθεί από Αποδεκτή Τράπεζα, και 

(iii) έχει εκδοθεί για ποσό όχι μικρότερο από το ποσό της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, αφαιρουμένου 

κάθε ποσού που τυχόν καταβλήθηκε προηγουμένως σε 

οποιονδήποτε Δικαιούχο, μέχρι την υποβολή του αιτήματος 

κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών από τον Δεύτερο Δικαιούχο. 

8.3. Στην περίπτωση του Τρίτου Δικαιούχου με την προσκόμιση στην 

Εκδότρια:  

(α) του σώματος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 



(β) αιτήματος κατάπτωσης υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από τον 

Τρίτο Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο:  

(i) θα δηλώνεται ότι ο Αιτών παρέλειψε να εκπληρώσει ή να 

συμμορφωθεί με υποχρέωση του, σύμφωνα με την Σύμβαση 

Μελέτης Κατασκευής, και 

(ii) θα ζητείται η καταβολή του ποσού που δηλώνεται σε αυτό και 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιώσεων του Τρίτου Δικαιούχου 

από την ανωτέρω αιτία και μέχρι του ύψους που δεν υπερβαίνει το 

διαθέσιμο προς καταβολή ποσό κατά το χρόνο του αιτήματος 

κατάπτωσης. 

(γ) πιστοποιητικού υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από τον Πρώτο 

Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο Πρώτος Δικαιούχος 

παρέλαβε μία εγγυητική επιστολή σε αντικατάσταση της παρούσας η 

οποία: 

(i) περιέχει ουσιωδώς όμοιους όρους με την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, 

(ii) έχει εκδοθεί από Αποδεκτή Τράπεζα, και 

(iii) έχει εκδοθεί για ποσό όχι μικρότερο από το ποσό της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, αφαιρουμένου 

κάθε ποσού που τυχόν καταβλήθηκε προηγουμένως σε 

οποιονδήποτε Δικαιούχο, μέχρι την υποβολή του αιτήματος 

κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών από τον Τρίτο Δικαιούχο. 

9. Η Εκδότρια θα προβεί σε καταβολή δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών:  

(α) χωρίς ειδοποίηση ή αναφορά προς τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο·  

(β) παρά οποιαδήποτε ειδοποίηση προς την Εκδότρια περί μη πληρωμής, 

προερχόμενη από τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο· και  

(γ) ανεξάρτητα από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση συμβατικής 

υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβαση 

Σύμπραξης, στη Σύμβαση Μελέτης Κατασκευής ή στη Δανειακή 

Σύμβαση, των Δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων, ή οποιαδήποτε άλλο 

πρόσωπο σχετιζόμενο με το Έργο ή τη Σύμβαση Σύμπραξης.  

10. Η Εκδότρια, ο Αιτών και οι Δικαιούχοι, με την έκδοση, ή/και με την αποδοχή 

ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης Εργασιών, αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:  

(α) Κάθε Δικαιούχος δικαιούται να εγείρει απαίτηση δυνάμει της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με τους 

όρους αυτής, χωρίς προηγουμένως να στρέφεται ή να προβάλει αξίωση 

κατά οποιουδήποτε μέρους του οποίου τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η 

παρούσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών · και  

(β) η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα, ούτε υποχρέωση, να ελέγξει την 

νομιμότητα ή την βασιμότητα οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών ή 

οποιασδήποτε άλλης υποκείμενης συναλλαγής, πράξης ή παράλειψης, ή 

οποιουδήποτε συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή αξίωσης μπορεί να 



προταθεί  έναντι των Δικαιούχων ή της Εκδότριας από οποιοδήποτε 

μέρος του οποίου τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 

11. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών εξεδόθη από την 

Εκδότρια στην [●] [τόπος έκδοσης]. Οι ειδοποιήσεις προς την Εκδότρια θα 

πρέπει να απευθύνονται προς την Εκδότρια στην διεύθυνση [●] και 

οποιαδήποτε αίτηση πληρωμής να εμφανίζεται στο Κατάστημα [●] της 

Εκδότριας ή οποιοδήποτε άλλο Κατάστημα της Εκδότριας, άλλως στην έδρα 

της Εκδότριας. 

12.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο. Η Εκδότρια και ο Αιτών με την έκδοση, ο δε Δικαιούχος με την 

αποδοχή ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης Εργασιών αποδέχονται την υπαγωγή τους στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα), για 

οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης Εργασιών. 

13. Η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών από την 

Εκδότρια δεν αντιβαίνει σε καμία διάταξη σε σχέση με τα όρια που έχει θέσει 

η Εκδότρια ή ισχύουν ως προς την Εκδότρια όσον αφορά την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της [●] [επωνυμία Εκδότριας] 

(Σφραγίδα και Υπογραφή/ες): [•] 

Όνομα: [•] 

Θέση: [•] 

 



2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης 

 

Από 

[●] [επωνυμία Αποδεκτής Τράπεζας, πλήρης διεύθυνση]  

(η «Εκδότρια») 

 

Προς 

Το Ελληνικό Δημόσιο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ο «Πρώτος Δικαιούχος») 

και  

[●] [Κύριοι Χρηματοδότες – Εκπρόσωπος] 

(ο «Δεύτερος Δικαιούχος») 

και  

[●] [ΙΦΣ] 

(ο «Τρίτος Δικαιούχος») 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ [•]  

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ [●] (€ [•]) 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή (η «Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής 

Επένδυσης») εκδίδεται κατόπιν αιτήματος των Αρχικών Μετόχων, ήτοι των 

εταιριών με την επωνυμία [•] [πλήρη στοιχεία των Αρχικών Μετόχων] (οι 

«Αιτούντες»), υπέρ των Δικαιούχων για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης 

καταβολής εκ μέρους των Αρχικών Μετόχων της Δεσμευτικής Επένδυσης 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης του 

Παραρτήματος 4 (Καταβολή Δεσμευτικής Επένδυσης) της από [•] [Ημερομηνία 

Υπογραφής] Σύμβασης Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία 

Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ..» (η «Σύμβαση Σύμπραξης») και 

δυνάμει της παρ. 6.2 αυτής. 

2. Όλοι οι όροι που γράφονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα και δεν ορίζονται 

διαφορετικά στην παρούσα επιστολή, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

στην Σύμβαση Σύμπραξης. 

3. Η Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα από την Εκδότρια, η οποία, ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτης, 

παραιτείται δια της παρούσης οριστικά και αμετάκλητα από κάθε ένσταση 

προηγούμενης εκτέλεσης κατά του πρωτοφειλέτη (ένσταση διζήσεως), από την 

ένσταση διαιρέσεως, καθώς και από κάθε άλλη τυχόν ένσταση των Αιτούντων, 



συμπεριλαμβανομένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και αυτών που 

απορρέουν από τα άρθρα 852-853, 855, 862-864 και 866-869 του ελληνικού 

Αστικού Κώδικα.  

4. H μέγιστη διάρκεια ισχύος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι μέχρι (60) 

ημέρες μετά την [ημέρα καταβολής της τελευταίας δόσης της Δεσμευτικής 

Επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Σύμβασης Σύμπραξης]. Συνεπώς, 

οποιοδήποτε αίτημα για καταβολή σύμφωνα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή 

πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα σε αυτό το υποκατάστημα μέχρι την τελευταία 

ημέρα ισχύος της παρούσας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η 

Εγγυητική Επιστολή καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη και το σώμα 

αυτής πρέπει να επιστραφεί στην Τράπεζα.  

5. Η Εκδότρια δύναται να βασίζεται σε οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση, έγγραφο 

ή βεβαίωση που έχει υπογραφεί ή φέρεται ότι έχει υπογραφεί από αρμόδιο ή 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των Δικαιούχων.  

6. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης (το «Μέγιστο 

Ποσό») βρίσκεται στη διάθεση των Δικαιούχων και θα καταβληθεί εν όλω ή εν 

μέρει υπό τους όρους της παραγράφου 8 κατωτέρω, έπειτα από απλό γραπτό 

αίτημα κατάπτωσης οποιουδήποτε Δικαιούχου, χωρίς καμία ένσταση ή 

αμφισβήτηση από την Εκδότρια και χωρίς να εξετάζονται οι λόγοι ή η βασιμότητα 

του αιτήματος, εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή του 

συναφούς αιτήματος του Δικαιούχου.  Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή δύναται 

να απομειώνεται σταδιακά κατ' αναλογία των καταβολών της Δεσμευτικής 

Επένδυσης, όπως θα πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 

4 (Καταβολή Δεσμευτικής Επένδυσης) της Σύμβασης Σύμπραξης. 

7. Η Εκδότρια θα αποδέχεται περισσότερα αιτήματα κατάπτωσης δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό που 

ζητείται με οποιοδήποτε από αυτά τα αιτήματα δεν υπερβαίνει, αθροιζόμενο με 

κάθε τυχόν άλλη προηγούμενη καταβολή σε οποιονδήποτε Δικαιούχο, το ποσό 

για το οποίο έχει εκδοθεί. 

8. Η Εκδότρια θα καταβάλει προς τον Τρίτο Δικαιούχο οποιοδήποτε ποσό (-ά) έως 

το Μέγιστο Ποσό, σε πρώτη ζήτηση, χωρίς αποδείξεις ή προϋποθέσεις και 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή διαφωνία ή αντίρρηση των 

Αρχικών Μετόχων, εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή 

έγγραφου αιτήματος κατάπτωσης, νομίμως υπογεγραμμένου από τον αιτούντα 

Δικαιούχο, στο οποίο θα πιστοποιείται η μη καταβολή οποιουδήποτε ποσού της 

Δεσμευτικής Επένδυσης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολών 

Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραρτήματος 4 (Καταβολή Δεσμευτικής 

Επένδυσης) της Σύμβασης Σύμπραξης και θα προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό 

(όπου το εν λόγω ποσό δεν θα υπερβαίνει το διαθέσιμο προς πληρωμή μέρος 

του Μέγιστου Ποσού κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος κατάπτωσης) και ο 



ειδικός τραπεζικός λογαριασμός ιδίων κεφαλαίων τηρούμενος επ’ ονόματι του 

ΙΦΣ σε Αποδεκτή Τράπεζα, στον οποίο θα κατατεθεί. Το ως άνω αίτημα 

κατάπτωσης θα συνοδεύεται από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, στην 

περίπτωση του Πρώτου Δικαιούχου ή από αντίγραφο της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής επικυρωθέν από την Τράπεζα στην περίπτωση του Δεύτερου 

Δικαιούχου. 

9. Η Εκδότρια θα προβεί σε καταβολή δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 

Δεσμευτικής Επένδυσης:  

(α) χωρίς ειδοποίηση ή αναφορά προς τους Αιτούντες ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο·  

(β) παρά οποιαδήποτε ειδοποίηση προς την Εκδότρια περί μη 

πληρωμής, προερχόμενη από τους Αιτούντες ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο· και  

(γ) ανεξάρτητα από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση συμβατικής 

υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στην 

Σύμβαση Σύμπραξης, των Δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων, ή 

οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με το Έργο ή τη 

Σύμβαση Σύμπραξης.  

10. Η Εκδότρια, οι Αιτούντες και οι Δικαιούχοι, με την έκδοση, ή/και με την αποδοχή 

ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής 

Επένδυσης, αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:  

(α) Κάθε Δικαιούχος δικαιούται να εγείρει απαίτηση δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης 

σύμφωνα με τους όρους αυτής, χωρίς προηγουμένως να 

στρέφεται ή να προβάλει αξίωση κατά οποιουδήποτε μέρους του 

οποίου τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης· και  

(β) η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα, ούτε υποχρέωση, να ελέγξει την 

νομιμότητα ή την βασιμότητα οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει 

της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης ή 

οποιασδήποτε άλλης υποκείμενης συναλλαγής, πράξης ή 

παράλειψης, ή οποιουδήποτε συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή 

αξίωσης μπορεί να προταθεί  έναντι των Δικαιούχων ή της 

Εκδότριας από οποιοδήποτε μέρος του οποίου τις υποχρεώσεις 

εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής 

Επένδυσης. 

11. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης εξεδόθη από την 

Εκδότρια στην [●] [τόπος έκδοσης]. Οι ειδοποιήσεις προς την Εκδότρια θα πρέπει 

να απευθύνονται προς την Εκδότρια στην διεύθυνση [●] και οποιαδήποτε αίτηση 



πληρωμής να εμφανίζεται στο Κατάστημα [●] της Εκδότριας ή οποιοδήποτε άλλο 

Κατάστημα της Εκδότριας, άλλως στην έδρα της Εκδότριας. 

12. Η Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Η Εκδότρια και οι Αιτούντες με την έκδοση, οι δε Δικαιούχοι με την αποδοχή 

ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής 

Επένδυσης αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα), για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά 

με την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης. 

13. Η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης από την Εκδότρια 

δεν αντιβαίνει σε καμία διάταξη σε σχέση με τα όρια που έχει θέσει η Εκδότρια 

ή ισχύουν ως προς την Εκδότρια όσον αφορά την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της [●] [επωνυμία Εκδότριας] 

(Σφραγίδα και Υπογραφή/ες): [•] 

Όνομα: [•] 

Θέση: [•] 

  



3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών 

 

 

Από 

[●] [επωνυμία Αποδεκτής Τράπεζας, πλήρης διεύθυνση]  

(η «Εκδότρια») 

 

Προς 

Το Ελληνικό Δημόσιο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ο «Πρώτος Δικαιούχος») 

και  

[●] [Κύριοι Χρηματοδότες – Εκπρόσωπος] 

(ο «Δεύτερος Δικαιούχος») 

 

[•] [Ημερομηνία έκδοσης]  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ [•]  

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ (€ 1.000.000)  

 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή (η «Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης Υπηρεσιών») εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της εταιρίας με 

την επωνυμία [•] [πλήρης επωνυμία του ΙΦΣ] που εδρεύει [•] [πλήρης 

έδρα και διεύθυνση του ΙΦΣ]  (ο «Αιτών»), ως ακολούθως: 

(α) Υπέρ του Πρώτου Δικαιούχου αναφορικά με την πλήρη και 

προσήκουσα συμμόρφωση του Αιτούντος με όλες τις κύριες και 

παρεπόμενες υποχρεώσεις του κατά την Περίοδο Υπηρεσιών, 

όπως η περίοδος αυτή ορίζεται και όπως οι υποχρεώσεις αυτές 

προβλέπονται στην από [•] [Ημερομηνία Υπογραφής] Σύμβαση 

Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Κέντρου 

Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ..» (η «Σύμβαση Σύμπραξης») 

και δυνάμει της παρ. 6.3 αυτής. 

(β) Υπέρ του Δεύτερου Δικαιούχου αναφορικά με την πλήρη και 

προσήκουσα συμμόρφωση του Αιτούντος με όλες τις κύριες και 

παρεπόμενες υποχρεώσεις του από την από [●] σύμβαση δανείου 

μεταξύ του Αιτούντος και του Δεύτερου Δικαιούχου («η Δανειακή 

Σύμβαση») και δυνάμει της παρ. [●] αυτής.   



2. Όλοι οι όροι που γράφονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα και δεν 

ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα επιστολή, θα έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται στην Σύμβαση Σύμπραξης. 

3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την Εκδότρια, η οποία, ευθυνόμενη 

ως αυτοφειλέτης, παραιτείται δια της παρούσης οριστικά και 

αμετάκλητα από κάθε ένσταση προηγούμενης εκτέλεσης κατά του 

πρωτοφειλέτη (ένσταση διζήσεως), από την ένσταση διαιρέσεως, 

καθώς και από κάθε άλλη τυχόν ένσταση του Αιτούντος, 

συμπεριλαμβανομένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και αυτών 

που απορρέουν από τα άρθρα 852-853, 855, 862-864 και 866-869 του 

ελληνικού Αστικού Κώδικα.  

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών είναι έγκυρη και 

ισχύει έως και την [•] συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η 

Εκδότρια υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών μια μόνο φορά και για μια 

περίοδο τριών (3) μηνών έπειτα από απλό γραπτό αίτημα οποιουδήποτε 

από τους Δικαιούχους, το οποίο θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών.  

5. Η Εκδότρια δύναται να βασίζεται σε οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση, 

έγγραφο ή βεβαίωση που έχει υπογραφεί ή φέρεται ότι έχει υπογραφεί 

από αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των Δικαιούχων.  

6. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών 

βρίσκεται στη διάθεση των Δικαιούχων και θα καταβληθεί εν όλω ή εν 

μέρει υπό τους όρους της παραγράφου 8 κατωτέρω, έπειτα από απλό 

γραπτό αίτημα κατάπτωσης οποιουδήποτε Δικαιούχου, χωρίς καμία 

ένσταση ή αμφισβήτηση από την Εκδότρια και χωρίς να εξετάζονται οι 

λόγοι ή η βασιμότητα του αιτήματος, εντός τριών (3) Εργάσιμων 

Ημερών από την παραλαβή του συναφούς αιτήματος του Δικαιούχου.  

7. Η Εκδότρια θα αποδέχεται περισσότερα αιτήματα κατάπτωσης δυνάμει 

της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, υπό την προϋπόθεση ότι το 

συνολικό ποσό που ζητείται με οποιοδήποτε από αυτά τα αιτήματα δεν 

υπερβαίνει, αθροιζόμενο με κάθε τυχόν άλλη προηγούμενη καταβολή 

σε οποιονδήποτε Δικαιούχο, το ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί. 

8. Η Εκδότρια θα καταβάλει δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

οποιοδήποτε ποσό ή ποσά διαθέσιμα προς πληρωμή δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής μέχρι το ποσό για το οποίο εκδόθηκε, 

ως ακολούθως: 

8.1. Στην περίπτωση του Πρώτου Δικαιούχου, με την προσκόμιση 

στην Εκδότρια:  

(α) του σώματος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 



(β) αιτήματος κατάπτωσης υπογεγραμμένου από 

εξουσιοδοτημένο από τον Πρώτο Δικαιούχο πρόσωπο στο 

οποίο:  

(i) θα δηλώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει 

προς είσπραξη Ποινικών Ρητρών Υστέρησης 

Απόδοσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα 5 (Προδιαγραφές ΕΔ) της Σύμβασης 

Σύμπραξης ή ότι καταπίπτει σε περίπτωση 

καταγγελίας της Σύμβασης Σύμπραξης σύμφωνα με 

το Άρθρο 48 ή ότι ο Αιτών παρέλειψε να εκπληρώσει 

ή να συμμορφωθεί με υποχρέωσή του σύμφωνα με τη 

Σύμβαση Σύμπραξης, που αφορά στην Περίοδο 

Υπηρεσιών ή εκτέλεσε πλημμελώς τη Σύμβαση 

Σύμπραξης κατά την Περίοδο των  Υπηρεσιών, και 

(ii) θα ζητείται η καταβολή του ποσού που δηλώνεται σε 

αυτήν και αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιώσεων 

του Πρώτου Δικαιούχου από την ανωτέρω αιτία και 

μέχρι του ύψους που δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο 

προς καταβολή ποσό κατά το χρόνο του αιτήματος 

κατάπτωσης. 

8.2. Στην περίπτωση του Δεύτερου Δικαιούχου με την προσκόμιση 

στην Εκδότρια:  

(α) του σώματος της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

(β) αιτήματος κατάπτωσης υπογεγραμμένου από 

εξουσιοδοτημένο από τον Δεύτερο Δικαιούχο πρόσωπο, 

στην οποία:  

(i) θα δηλώνεται ότι ο Αιτών παρέλειψε να εκπληρώσει ή 

να συμμορφωθεί με υποχρέωση του, σύμφωνα με την 

Δανειακή Σύμβαση, και 

(ii) θα ζητείται η καταβολή του ποσού που δηλώνεται σε 

αυτήν και αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιώσεων 

του Δεύτερου Δικαιούχου από την ανωτέρω αιτία και 

μέχρι του ύψους που δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο 

προς καταβολή ποσό κατά το χρόνο του αιτήματος 

κατάπτωσης. 

(γ) πιστοποιητικού υπογεγραμμένου από εξουσιοδοτημένο από 

τον Πρώτο Δικαιούχο πρόσωπο, στο οποίο θα δηλώνεται ότι 

ο Πρώτος Δικαιούχος παρέλαβε μία εγγυητική επιστολή σε 

αντικατάσταση της παρούσας ή οποία: 



(i)  περιέχει ουσιωδώς όμοιους όρους με την παρούσα 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, 

(ii) έχει εκδοθεί από Αποδεκτή Τράπεζα, και 

(iii) έχει εκδοθεί για ποσό όχι μικρότερο από το ποσό της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Υπηρεσιών, αφαιρουμένου κάθε ποσού που τυχόν 

καταβλήθηκε προηγουμένως σε οποιονδήποτε 

Δικαιούχο, μέχρι την υποβολή του αιτήματος 

κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών από τον Δεύτερο 

Δικαιούχο. 

9. Η Εκδότρια θα προβεί σε καταβολή δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών:  

(α) χωρίς ειδοποίηση ή αναφορά προς τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο·  

(β) παρά οποιαδήποτε ειδοποίηση προς την Εκδότρια περί μη 

πληρωμής, προερχόμενη από τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο· και  

(γ) ανεξάρτητα από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση συμβατικής 

υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στην 

Σύμβαση Σύμπραξης ή στην Δανειακή Σύμβαση, των Δικαιούχων 

συμπεριλαμβανομένων, ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο 

σχετιζόμενο με το Έργο ή τη Σύμβαση Σύμπραξης.  

10. Η Εκδότρια, ο Αιτών και  οι Δικαιούχοι, με την έκδοση, ή/και με την 

αποδοχή ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, αναγνωρίζουν και συμφωνούν 

ότι:  

(α) Κάθε Δικαιούχος δικαιούται να εγείρει απαίτηση δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών 

σύμφωνα με τους όρους αυτής, χωρίς προηγουμένως να 

στρέφεται ή να προβάλει αξίωση κατά οποιουδήποτε μέρους του 

οποίου τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών· και  

(β) η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα, ούτε υποχρέωση, να ελέγξει την 

νομιμότητα ή την βασιμότητα οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει 

της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης υποκείμενης συναλλαγής, 

πράξης ή παράλειψης, ή οποιουδήποτε συμψηφισμού, 

ανταπαίτησης ή αξίωσης μπορεί να προταθεί  έναντι των 

Δικαιούχων ή της Εκδότριας από οποιοδήποτε μέρος του οποίου 



τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών. 

11. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εξεδόθη 

από την Εκδότρια στην [●] [τόπος έκδοσης]. Οι ειδοποιήσεις προς την 

Εκδότρια θα πρέπει να απευθύνονται προς την Εκδότρια στην 

διεύθυνση [●] και οποιαδήποτε αίτηση πληρωμής να εμφανίζεται στο 

Κατάστημα [●] της Εκδότριας ή οποιοδήποτε άλλο Κατάστημα της 

Εκδότριας, άλλως στην έδρα της Εκδότριας. 

12. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο. Η Εκδότρια και ο Αιτών με την έκδοση, οι δε 

Δικαιούχοι με την αποδοχή ή/και με την έγερση αξιώσεων δυνάμει της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών αποδέχονται την 

υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της 

Αθήνας (Ελλάδα), για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών. 

13. Η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών από 

την Εκδότρια δεν αντιβαίνει σε καμία διάταξη σε σχέση με τα όρια που 

έχει θέσει η Εκδότρια ή ισχύουν ως προς την Εκδότρια όσον αφορά την 

έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της [●] [επωνυμία Εκδότριας] 

(Σφραγίδα και Υπογραφή/ες): [•] 

Όνομα: [•] 

Θέση: [•] 

  



4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

Από 

[●] [επωνυμία τράπεζας/ασφαλιστικής επιχείρησης, πλήρης διεύθυνση]  

(η «Εκδότρια») 

 

Προς 

Το Ελληνικό Δημόσιο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ο «Πρώτος Δικαιούχος») 

(ο «Δικαιούχος») 

  

[•] [Ημερομηνία έκδοσης]  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ [•]  

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ [●] (€ [•])  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή (η «Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής») 

εκδίδεται υπέρ του Δικαιούχου κατόπιν αιτήματος της εταιρίας με την 

επωνυμία [•] [πλήρης επωνυμία του ΙΦΣ] που εδρεύει [•] [πλήρης έδρα και 

διεύθυνση του ΙΦΣ] (ο «Αιτών»), αναφορικά με την πλήρη και προσήκουσα 

απόσβεση ή την επιστροφή, ανάλογα με την περίπτωση, του ποσού της 

προκαταβολής που έλαβε ο Δικαιούχος δυνάμει της παρ. 26.3 της από [•] 

[Ημερομηνία Υπογραφής] Σύμβασης Σύμπραξης για την υλοποίηση του 

έργου «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ..» (η 

«Σύμβαση Σύμπραξης») (η «Σύμβαση Σύμπραξης») και γενικότερα υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής παρέχεται σε σχέση με την Σύμβαση 

Σύμπραξης και δυνάμει της παρ. 26.3 αυτής. Όλοι οι όροι που γράφονται με 

κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα επιστολή θα έχουν 

την έννοια που τους αποδίδεται στην Σύμβαση Σύμπραξης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, και δια της παρούσης παραιτούμαστε από κάθε ένσταση 

προηγούμενης εκτέλεσης κατά του πρωτοφειλέτη (ένσταση διζήσεως), 

καθώς και από κάθε άλλη τυχόν ένσταση του Αιτούντος, 

συμπεριλαμβανομένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και αυτών που 

απορρέουν από τα άρθρα 852-853, 855, 862-864 και 866-869 του 

ελληνικού Αστικού Κώδικα.  

Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής βρίσκεται στη διάθεση του 

Δικαιούχου και θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει με τη επέλευση ορισμένων 



γεγονότων (όπως έχουν ορισθεί στην Σύμβαση Σύμπραξης), έπειτα από απλό 

γραπτό αίτημα του Δικαιούχου, χωρίς καμία ένσταση ή αμφισβήτηση από την 

Τράπεζα και χωρίς να εξετάζονται οι λόγοι ή η βασιμότητα του αιτήματος, 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή απλής έγγραφης 

ειδοποίησης από τον Δικαιούχο.  

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής είναι έγκυρη και ανέκκλητη 

και η ισχύς της εκτείνεται από τη σημερινή ημερομηνία έως την επέλευση 

ενός εκ των κατωτέρω, οποιοδήποτε επέλθει νωρίτερα: 

- την ημερομηνία επιστροφής της στην Τράπεζα, ή  

- την πλήρη και ολοσχερή απόσβεση της Προκαταβολής, κατά τους 

όρους της Σύμβασης Σύμπραξης.  

Η Τράπεζα υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής έπειτα από απλό γραπτό αίτημα του Δικαιούχου, το οποίο θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής.  

Η Τράπεζα δύναται να βασίζεται σε οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση, 

έγγραφο ή βεβαίωση που έχει υπογραφεί ή φέρεται ότι έχει υπογραφεί από 

αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Δικαιούχου.  

Η Τράπεζα θα προβεί σε καταβολή δυνάμει της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής:  

(α) χωρίς ειδοποίηση ή αναφορά προς τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο·  

(β) παρά οποιαδήποτε ειδοποίηση προς την Τράπεζα περί μη πληρωμής από 

τον Αιτούντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο· και  

(γ) ανεξάρτητα από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση συμβατικής 

υποχρέωσης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβαση 

Σύμπραξης, του Δικαιούχου συμπεριλαμβανομένου, ή οποιαδήποτε άλλο 

πρόσωπο σχετιζόμενο με το Έργο ή τη Σύμβαση Σύμπραξης.  

Η Τράπεζα και ο Δικαιούχος, δια της από αυτόν αποδοχής της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:  

(α) Ο Δικαιούχος δικαιούται να εγείρει απαίτηση δυνάμει της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους αυτής, χωρίς 

προηγουμένως να στρέφεται ή να προβάλει αξίωση κατά οποιουδήποτε 

μέρους του οποίου τις υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή Προκαταβολής· και  

(β) η Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα, ούτε υποχρέωση, να ελέγξει την 

νομιμότητα ή την βασιμότητα οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής ή οποιασδήποτε άλλης 

υποκείμενης συναλλαγής, πράξης ή παράλειψης, ή οποιουδήποτε 



συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή αξίωσης μπορεί να προταθεί έναντι του 

Δικαιούχου ή της Τράπεζας από οποιοδήποτε μέρος του οποίου τις 

υποχρεώσεις εξασφαλίζει η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.  

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η 

Τράπεζα με την έκδοση και ο Δικαιούχος με την αποδοχή της Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα), για οποιαδήποτε 

διαφορά προκύψει σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.  

Η έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής από την Τράπεζα δεν 

αντιβαίνει σε καμία διάταξη σε σχέση με τα όρια που έχει θέσει η Τράπεζα 

όσον αφορά την έκδοση εγγυητικών επιστολών.  

Εκ μέρους και για λογαριασμό της [επωνυμία Τράπεζας]  

(Σφραγίδα και Υπογραφή/ες): [•]  

Όνομα: [•]  

Θέση: [•] 

 

 

 


