
ΑΡΙΘ.

20/02/2019Αθήνα
6.556,00ΕΥΡΩ

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  σας  παρέχουμε  την  εγγύησή  μας   ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  από  την  ένσταση  δίζησης  και  το  δικαίωμα  διαίρεσης,  υπέρ
του/της:

e-41655

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ(επωνυμία) 017858499(ΑΦΜ)

ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣΠρος:

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνήσουμε  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης,  μέσα  σε  5  ημέρες  από  την  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  του  κατά  νόμο  αρμοδίου
οργάνου  σας.
Η  παρούσα  εγγυητική  επιστολή  ισχύει  μέχρι  την  επιστροφή  της  ή/και  μέχρις  ότου  λάβουμε
έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  ότι  απαλλασσόμαστε  από  κάθε  σχετική
υποχρέωση  εγγυοδοσίας  μας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε
ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου.

Η παροχή εγγυητικών επιστολών  έκδοσης  του  Ταμείου  μας δεν  έχει υπαχθεί σε περιορισμό
ποσοτικού  ορίου  και σύμφωνα  με  το  άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με
το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη
διακήρυξη.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε άλλο φορέα ή/και πιστωτικό ίδρυμα.

μέχρι  του  ποσού ΕΞΙ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ (6.556,00€)  στο  οποίο
και  μόνο  περιορίζεται  η  εγγύησή  μας  για  την  από  αυτόν  καλή  εκτέλεση  του  έργου
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  Τ.Κ.  ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ,  σύμφωνα  με  την  υπ’αριθμόν
18PROC003418486 Διακήρυξη/Πρόσκληση/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής
ή του Κυρίου του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της υπ’αρ. ..... σύμβασης από
τον παραπάνω, για τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής ή του
Κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου, που προκύπτει από το έργο.

18ης Αυγούστου 88 ΚαρδίτσαΔιεύθυνση:

ΑΝΘΗΡΟΔιεύθυνση:

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  Ν.Π.Ι.Δ.
Π. Π. Γερμανού 3-5, T.K. 105 61 Αθήνα T: 210 3740153-4 F: 210 3740172 email: eggy@tmede.gr

H  παρούσα  αποτελεί  αριθμημένη  εγγυητική  επιστολή  καλής
εκτέλεσης,  εκδοθείσα  μέσω  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας,  με  επ’
αυτής θέση του ακόλουθου μοναδικού QR code, δυνάμει της υπ’
αριθμόν 365/2017 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..



Μετά την εκτέλεση εκ μέρους σας της παραπάνω εντολής, οι πιο κάτω υπογραφόμενοι σας δηλώνουμε ότι
αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα και συνομολογούμε τα ακόλουθα:

1. Ο  κάτωθι  υπογραφόμενος  αιτηθείς  την  χορήγηση  της  εγγυητικής  επιστολής  πιστούχος-
οφειλέτης,  σας  εξουσιοδοτώ  από  τώρα  ανέκκλητα  να  καταβάλετε  για  λογαριασμό  μου,  χωρίς  να  με
ειδοποιήσετε  και  χωρίς  την  σύμπραξή  μου,  προς  τον  κύριο  του  έργου/αναθέτουσα  αρχή  στον  οποίο
απευθύνεται η παραπάνω εγγυητική επιστολή σας το ποσόν που αναγράφεται σε αυτήν, μόλις λάβετε από
τον  κύριο  του  έργου/αναθέτουσα  αρχή  γραπτή  ειδοποίηση  για  την  κατάπτωση  της  εγγύησης,  χωρίς  να
δικαιούστε  να  ελέγξετε  τη  νομιμότητα  και  βασιμότητα  της  σχετικής  αξίωσης,  αναλαμβάνω  δε  την
υποχρέωση να σας εξοφλήσω χωρίς αντιρρήσεις και σε πρώτη ζήτησή σας το σύνολο του ποσού που θα
καταβάλετε  έντοκα  με  το  επιτόκιο  που  θα  καθορίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  Ταμείου  σας  και  θα
υπολογίζεται από την καταβολή σας και χωρίς όχλησή μου.

Σε  περίπτωση  που  σας  έχω  παραδώσει  για  ασφάλειά  σας  οποιοδήποτε  χρηματικό  ποσόν  ή
χρεώγραφα,  ομόλογα  κ.λ.π.  αξίες  ή/και  υφίσταται  οποιαδήποτε  χρηματική  απαίτησή  μου  εναντίον  σας,
δικαιούσθε, χωρίς παρέμβασή μου,  να τις συμψηφίσετε με τις αξιώσεις σας. Για τον ίδιο λόγο δικαιούστε
να εκποιήσετε ελεύθερα τα χρεώγραφα, ομόλογα κ.λ.π. αξίες.

Από  τις  υποχρεώσεις  μου  και  τις  λοιπές  ασφάλειες  για  τη  χορήγηση  της  εγγύησής  σας,  θα
απαλλάσσομαι  μόνον  όταν  σας  επιστραφεί  η  εγγυητική  επιστολή  ή/και  σας  προσκομησθεί  έγγραφη
δήλωση του κυρίου του έργου/αναθέτουσας αρχής περί απαλλαγής σας από κάθε σχετική υποχρέωση εκ
της εγγυητικής επιστολής.

Το  Ταμείο  δικαιούται  προμήθεια  (  30.56€)  κάθε  τρίμηνο  και  αδιαίρετα  σε  όλο  το  ποσό  της
εγγύησης. Η προμήθεια θα προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε τριμηνίας, διαφορετικά οφείλεται αυτοδίκαια
και  χωρίς  καμία  όχληση  τόσο  η  προμήθεια  όσο  και  ο  τόκος  με  επιτόκιο  που  καθορίζεται  κάθε  φορά  με
αποφάσεις του Ταμείου σας, από τότε που έπρεπε να καταβληθεί η προμήθεια.
2. Ο κάτωθι υπογραφόμενος υπέρ ου η χορήγηση της εγγυητικής επιστολής και εγγυητής του
κάτωθι  πιστούχου-οφειλέτη  της,  αφού  έλαβα  γνώση  όλων  όσων  αναφέρονται  στην  παραπάνω
παράγραφο,  τα  οποία  αποδέχομαι  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  ως  ισχύοντα  και  δι΄  εμέ,  καθώς  και  του
κειμένου  της  εγγυητικής  επιστολής  που  χορηγήθηκε  και  το  οποίο  αναγράφεται  στην  πρώτη  σελίδα  της
παρούσας,  δηλώνω  ότι  εγγυώμαι  ως  πρωτοφειλέτης  υπέρ  του  αιτούντα  την  χορήγηση  της  εγγυητικής
αυτής επιστολής πιστούχου-οφειλέτη της για την απ’ αυτόν εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που
ανέλαβε  έναντι  του  Ν.Π.Ι.Δ.  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  από  την  παρούσα  εγγυητική  επιστολή,  παραιτούμενος  από  το
δικαίωμα  διαίρεσης,  την  ένσταση  της  δίζησης  (άρθρ.  855  Α.Κ.)  και  από  κάθε  άλλη  ένσταση  περί
ελευθερώσεώς μου των άρθρων 862, 863, 866, 867 και 868 Α.Κ.

3. Σε  περίπτωση  που  ο  υπερ  ού  η  χορήγηση  της  εγγυητικής  είναι  Κοινοπραξία,  Ένωση  ή
Σύμπραξη  προσώπων,  τότε  όλα  τα  κάτωθι  υπογραφόμενα  μέλη  αυτής  αποδέχονται  ρητά  και
ανεπιφύλακτα  ότι  ενέχονται  έναντι  του  Ταμείου  εις  ολόκληρον  μετ’αυτής  και  του  αιτηθέντα  την  εγγυητική
πιστούχου-οφειλέτη  για  τις  τυχόν  οφειλές  της  Κοινοπραξίας,  Ένωσης  ή  Σύμπραξης  προς  το  Ταμείο,
τριτεγγυώμενοι  υπέρ  της  Κοινοπραξίας,  Ένωσης  ή  Σύμπραξης  προσώπων  και  του  αιτηθέντα  την
εγγυητική  πιστούχου-οφειλέτη  για  την  υπ’αυτών  εκπλήρωση  όλων  των  υποχρεώσεων  που  ανέλαβαν
έναντι του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την παρούσα εγγυητική επιστολή, παραιτούμενο το κάθε μέλος από το
δικαίωμα  διαίρεσης,  την  ένσταση  της  δίζησης  (άρθρ.  855  Α.Κ.)  και  από  κάθε  άλλη  ένσταση  περί
ελευθερώσεως των άρθρων 862, 863, 866, 867 και 868 Α.Κ.


