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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ημερομηνία λήξης : ………………………………….. (Καθορίζεται σύμφωνα με τη Σημείωση) 

 
Σημείωση:  
Οι εγγυητικές πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να έχουν 
ημερομηνία λήξης : 
 
i) 14 μήνες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 
ii) 18 μήνες για τα αιολικά συστήματα 
 

από την ημερομηνία έκδοσης των 
προκαταρκτικών όρων. 

 

Προς: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

Θέμα: Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο 

της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων 

στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (το Σχέδιο) 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός …………………… 

 

Επειδή οι Κύριοι/Κυρίες .......................................................................................με αριθμό 

ταυτότητας/εγγραφής εταιρείας ........................ (από τούδε και στο εξής: «ο  Αιτητής»)  έχουν  επιλεγεί  

για  κατασκευή Αιολικού Πάρκου/ Φωτοβολταϊκού Πάρκου/, ισχύος ...................... (από τούδε και στο 

εξής: «το Έργο») στα πλαίσια του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την 

ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (από τούδε και στο εξής: «το Σχέδιο»), το 

οποίο θα κατασκευάσει ο Αιτητής για το σκοπό αυτό μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που 

αναφέρονται στο Σχέδιο και στην επιστολή καταρχήν έγκρισης που έχει  λάβει  ο  αιτητής  από  το  

Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς Κύπρου  ή τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ανάλογα με 

την περίπτωση και επειδή οι Όροι του Σχεδίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή  

εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών που θα οδηγήσουν στη σύνδεση του έργου με το Δίκτυο, 

εμείς, το πιο κάτω υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αιτητή, 

παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Σχέδιο ή οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση 

από μέρους του Αιτητή και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς 

καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, 

οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί  από  εσάς  μέχρι  ποσού  €..........................., (και ολογράφως) 

..............................................................................................................ευρώ  και 

..........................................................σεντ,  έναντι  γραπτής  σας δήλωσης ότι ο Αιτητής έχει 

παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ή έχει 

αποτύχει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με του όρους του Σχεδίου. Σε  περίπτωση  υποβολής  

τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα 

πληρώνονται. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό 

να γίνει στο Σχέδιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την 
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ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα 

απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για 

οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. Η Εγγύηση αυτή 

θα μπορεί να απελευθερωθεί με επιστολή του Υπουργείου, μόλις το Υπουργείο λάβει γνώση για την 

σύνδεση και ορθή λειτουργία του έργου από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ 

μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης  που  αναγράφεται  ανωτέρω  και  μέχρι  την  

ημερομηνία  αυτή  (ή,  εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης 

της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει 

οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και 

νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή  απαίτησή  σας,  η  

Εγγυητική  Επιστολή  θα  θεωρείται  άκυρη  είτε  έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. Η Εγγυητική 

Επιστολή θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται με, βάσει και σύμφωνα με τους  νόμους  της  

Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  θα  εμπίπτει  στη  δικαιοδοσία  των Κυπριακών Δικαστηρίων.  

 

 

 

Διατελούμε, 

 

(Επικολλήστε εδώ Χαρτόσημα) 

 

 

 

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

 (υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 

Ημερομηνία: ........................................ 


