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Κύριοι,  

΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε με την παρούσα ότι: 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ με τη δήλωση συμμετοχής (εφεξής:  η «Δήλωση Συμμετοχής») που συνυποβάλλει με την 

παρούσα ο/η ……………………. πλήρη στοιχεία ενδιαφερόμενου ……………………………………, 

που θα αποκαλείται εφεξής «ο Πελάτης μας», για τη συμμετοχή του στο δημόσιο πλειοδοτικό 

διαγωνισμό  της …………………, για την πώληση ………………… 

(περιγραφή του ακινήτου όπως στην ανακοίνωση ) 

……………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………..…………………., με βάση τους όρους 

της δημοσιευθείσας στον Τύπο ανακοίνωσής σας και τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί 

αναγράφονται στο φυλλάδιο όρων  πώλησης ακινήτων, των οποίων δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει 

πλήρη γνώση και αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα. 

ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ρητά και ανεπιφύλακτα προς την Τράπεζά σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα σε 

ολόκληρο σαν πρωτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ ………………… - (…………………………..),  

ΥΠΕΡ του πελάτη μας για τη συμμετοχή του στον πλειοδοτικό διαγωνισμό της ………………….., με 

προσφερόμενο τίμημα τουλάχιστον Ευρώ ………………… - (………………..) και για την τήρηση 

απ’ αυτόν όλων των όρων του διαγωνισμού, καθώς και την εκπλήρωση της υποχρέωσής του, σε 

περίπτωση που αναδειχθεί πλειοδότης, να προσέλθει και να υπογράψει , στον τόπο και στο χρόνο που 

θα σημειώνεται στη σχετική πρόσκληση που θα του απευθύνετε, την οικεία σύμβαση μεταβίβασης του 

ανωτέρω ακινήτου κατά τους όρους της Δεσμευτικής Δήλωσης Προσφοράς του, τους όρους πωλήσεως 

ακινήτων που εσείς παγίως ακολουθείτε και τους τυχόν όποιους όρους συμφωνηθούν. 

Το παραπάνω ποσό των Ευρώ ………………….. – (……………………..), υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε απροφάσιστα, χωρίς καμιά αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση ή προσφυγή σε 

διαιτησία ή Δικαστήριο, με αίτημα την μη κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής ή τη θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας,, μέσα σε 

δύο (2) ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή σας, με την οποία θα ζητάτε την κατάπτωση της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής, ολικά ή μερικά, λόγω αθετήσεως οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του 

Πελάτη μας ή παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων του διαγωνισμού απ’ αυτόν, χωρίς να 

δικαιούμαστε να λάβουμε υπ’ όψιν οποιαδήποτε φύσεως αντιρρήσεις του Πελάτη μας ή οποιουδήποτε 

τρίτου ή να υπεισέλθουμε στις σχέσεις σας με τον Πελάτης μας ή να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη, τη 

νομιμότητα, την έκταση ή το έγκυρο της οφειλής του Πελάτη μας ή να απαιτήσουμε, γι’ αυτήν την 

πληρωμή, οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση, εκ μέρους του. 

 

Επίσης, με την παρούσα δηλώνουμε, ότι παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από τις ενστάσεις της 

διζήσεως και διαιρέσεως, από τις τυχόν προσωποπαγείς ή μη ενστάσεις του πρωτοφειλέτη και γενικά 

από κάθε δικαίωμα και ένστασή μας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 852, 853, 855, 856, 858, 861, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του  

Αστικού Κώδικα). 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει για έξι μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία διαγωνισμού , 

εκτός και αν στην ανακοίνωση ορίζεται διαφορετικά ,οπότε ισχύει ο χρόνος της ανακοίνωσης και 

μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς, με έγγραφη δήλωσή σας, ότι απαλλασσόμαστε από κάθε υποχρέωση 

απέναντί σας, που απορρέει απ’ αυτήν. 

Τέλος δηλώνουμε ρητά ότι, η παρούσα Εγγυητική Επιστολή είναι σύμφωνη με τους νομισματικούς και 

πιστωτικούς κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι οι εγγυητικές επιστολές που έχουμε εκδώσει, 

μαζί με την παρούσα, δεν υπερβαίνουν κατά ποσό το συνολικό όριο της Τράπεζάς μας, που έχει 

αρμοδίως καθοριστεί και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και τραπεζικές ενέργειες για την 

εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως συντελεσθεί. 


