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Προς: Τους αποδέκτες του
Πίνακα διανομής

Θέμα: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής
απαίτησης από το Δημόσιο σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ή άλλου
εκτελεστού τίτλου) που υπόκειται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα (άρθρο
326 παρ.5 του Ν.4072/2012).

Σε συνέχεια της αριθμ. 16/14-6-2012 Εγκυκλίου μας, σχετικά με την
τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Ν.3068/2002 (Α’ 274), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 5 του
άρθρου 326 του Ν.4072/2012 (Α’ 86) και με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών
σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής που πρέπει
να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εισπράττουν χρηματικές
απαιτήσεις τους από το Δημόσιο βάσει δικαστικής απόφασης ή άλλου
εκτελεστού τίτλου, σας επισυνάπτουμε σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής
επιστολής προς διευκόλυνσή σας στις σχετικές περιπτώσεις που αφορούν
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για
την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων,

καθώς και στην

αντίστοιχη

ιστοσελίδα

του προγράμματος

«Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πίνακας Αποδεκτών
Με Εν.ΑνΥπ.
Kοινοποίηση:
1. Γραφείο κ.Αν.Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα Δημ.Έργων
3. Γραφεία κ.κ. Γεν.Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε.
4. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail για
ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Δ.Ε.)
5. Δ/νση Δ17 (10)
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αθήνα ………………….
ΠΡΟΣ
(Υπηρεσία η οποία είναι
αρμόδια για την καταβολή –
Υπηρεσία
εκτέλεσης
του
έργου)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. …… ΓΙΑ ....... ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή
εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της 1 ……………………, εδρεύουσας στην
……………, οδός ………………, αριθ. …, για ποσό2……………ΕΥΡΩ ...........
Το ποσό αυτό είναι ίσο με το ποσό που επιδικάστηκε με την αριθμ.. ...………
απόφαση
(ή
διαταγή
πληρωμής)
του
3
………………………………………………………………………… και αφορά το
έργο4…………………………………………………………………………………....
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη
λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή, που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία,
εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Ν.3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 326 του
Ν.4072/2012, και ισχύει μέχρι να επιστραφεί στα χέρια μας ή μέχρι τριάντα
(30) ημέρες από την υποβολή στην Υπηρεσία σας από τον δικαιούχο
αμετάκλητης υπέρ αυτού απόφασης ή βεβαίωσης ότι η παραπάνω απόφαση
(ή διαταγή πληρωμής) κατέστη αμετάκλητη ή τη μη άσκηση από τ…5
…………………………………............ ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην
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Αναγράφεται το όνομα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του φυσικού προσώπου ή η
πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία
(ονοματεπώνυμα/πατρώνυμα των συμπραττόντων μελών-φυσικών προσώπων ή οι πλήρεις
επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) σύμπραξης ή κοινοπραξίας
2
Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
3
Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση
4
Αναγράφεται ο τίτλος του έργου
5
Αναγράφεται η Αρχή η οποία είναι αρμόδια για άσκηση των ένδικων βοηθημάτων, π.χ.
Ελληνικό Δημόσιο
3
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προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο, οπότε θα θεωρήσουμε τους
εαυτούς μας απαλλαγμένους από αυτήν.
Βεβαιούται ότι το σύνολο των χορηγηθεισών και σε ισχύ εγγυητικών
επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με τιμή
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