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ΘΕΜΑ:

Επέκταση ισχύος άρθρου 157 του Ν.4281/2014 - Αναγκαιότητα
κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης Υπενθύµιση και πρόταση διάταξης.

ΣΧΕΤ.:

Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28761/24-4-2015/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς εσάς.

Κύριοι Υπουργοί,
µε την σχετική επιστολή µας, σε συνέχεα προφορικών σας παρεµβάσεων, εκτιµούσαµε ως
επιβεβληµένο να επεκταθεί η ρύθµιση κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων σε
όλες τις εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων προκειµένου να απελευθερωθεί
ρευστότητα προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν
κυριολεκτικά αποστραγγίσει κάθε πιθανή πηγή ρευστότητας, κατόπιν και της
πανθοµολογούµενης παύσης πληρωµών των έργων.
Πιθανολογώντας ότι δεν είχατε την νοµοθετική ευκαιρία για την κατάθεση σχετικής
τροπολογίας σε νοµοσχέδιο αρµοδιότητάς σας, επαναλαµβάνοµε µε την παρούσα το
σχετικό αίτηµα και παραθέτουµε συνηµµένα διατύπωσή του, η οποία εξασφαλίζει
τις Αναθέτουσες Αρχές από τις περιπτώσεις ατυχών εργολαβιών.
Επί τη ευκαιρία σηµειώνουµε ότι και παλαιότερα, η αρχικώς θεσµοθετηµένη µείωση των
ποσοστών υπολογισµού και της συνολικής πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του
άρθρου 35 που θεσπίστηκε µε το άρθρο 59 του Ν.4146/2013 για τις νέες συµβάσεις, µε το
άρθρο 30, παρ. 2 του Ν.4258/2014, επεκτάθηκε και σε εκκρεµείς εργολαβίες (πλην των
ρητά εξαιρουµένων), ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες ισότητας στο σύνολο των έργων.
Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση της δίκαιης πρότασής µας, παραµένουµε στην διάθεσή σας
για κάθε διευκρίνιση που απαιτείται.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συνηµµένα:
1. Προτεινόµενο σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης και προσθήκης - τροπολογίας
2. ΦΕΚ 94 Α' (14-4-2014), Νόµος 4258/2014, άρθρο 30, παράγραφος 2
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Αιτιολογική Έκθεση
2. Με την προτεινόµενη διάταξη επεκτείνεται η κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων που
θεσπίστηκε µε την θέση σε ισχύ του άρθρου 157 του ν.4281/2014 από τις 8/8/2014 και
µετά σε όλες τις περιπτώσεις των εν εξελίξει δηµοσίων συµβάσεων έργων, στις οποίες έχει
προσκοµιστεί πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων
έργων, στις οποίες δεν έχει επιστραφεί συνολικά η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Μέσω της προτεινόµενης ρύθµισης εξασφαλίζονται συνθήκες ισότητας για το σύνολο των
έργων, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η ελάφρυνση από τα
υψηλά βάρη των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής
συγκυρίας που προκαλεί δυσκολίες στις εργοληπτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
"Το άρθρο 157 εφαρµόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18
και 19 σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, περιλαµβανοµένων
και των υπό εκτέλεση (ήτοι, όλων των συµβάσεων στις οποίες δεν έχει συντελεσθεί οριστική
παραλαβή), κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης
Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων Ν. 3669/2008 ή έχει οριστικοποιηθεί η
προβλεπόµενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων
του Ν. 3669/2008 ειδική διαταγή. Η επιστροφή των προσθέτων εγγυήσεων που είναι
κατατεθειµένες στις υπηρεσίες του κυρίου του έργου γίνεται µε την υποβολή αίτησης του
αναδόχου."
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συµφωνητικού της σύµβασης και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό έως 5% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το
κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α."
3. "Οι παράγραφοι 2,3,4,5, του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 καταργούνται.
4. Η παράγραφος 6
του
αναδιατυπώνεται ως εξής:
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"2. Για τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή,
συµπληρωµατική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της
συµπληρωµατικής σύµβασης και ισούται µε το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 3
Η παράγραφος 8 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 4
Η παράγραφος 9 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 5
Η παράγραφος 10 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναριθµείται σε 6."
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