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ΠΡΟΣ
ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ

Θέµα: Σχετικά µε τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
∆ιάβασα µε προσοχή τις προτάσεις του προέδρου του ΣΑΤΕ συνάδελφου Γ. Βλάχου,
όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συνδέσµου στις 25/6/2018, σχετικά µε τις
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Επί της ουσίας µε βρίσκει σύµφωνο η άποψη της αύξησης των εγγυήσεων οι οποίες θα
πρέπει να υπολογίζονται επί του προϋπολογισµού των έργων και όχι επί του ποσού της
σύµβασης.
Είναι πράγµατι εντελώς παράδοξο το σηµερινό καθεστώς της εγγυοδοσίας καλής
εκτέλεσης όπου όσο µεγαλύτερη είναι η έκπτωση τόσο µικρότερη είναι η εγγύηση
και όταν η έκπτωση υπερβαίνει το 60% (το πιο σύνηθες) η εγγυητική καλής
εκτέλεσης είναι µικρότερη της αντίστοιχης συµµετοχής !!!
Στο ίδιο κράτος, στο ίδιο υπουργείο, για το ίδιο θέµα, µέσα σε µία µέρα επικράτησε µία
αντιδιαµετρικά αντίθετη λογική από την προηγούµενη....
Προσωπικά θεωρώ ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δεν πρέπει να συναρτώνται
ευθέως µε τις εκπτώσεις µε την µορφή πρόσθετων εγγυήσεων.
Η αντιµετώπιση των υπερβολικών εκπτώσεων κατά νόµον γίνεται (ή τουλάχιστον πρέπει
να γίνεται) µε τις προβλέψεις του άρθρου 88 του ν.4412/2018 περί αιτιολόγησηςαξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. Ανεξάρτητα από την γνώµη µας για
τις προβλέψεις αυτές.
∆εν αντιλαµβάνοµαι δηλαδή πώς σε µία προσφορά αρχικά ασυνήθιστα χαµηλή πού θα
αιτιολογηθεί από τον προσφέροντα και θα αξιολογηθεί θετικά από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 88, είναι δυνατόν να της επιβληθούν πρόσθετες εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης λόγω υψηλής έκπτωσης.
Νοµίζω πως αυτό είναι νοµικά ασύµβατο και πιθανόν αντίκειται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Θεωρώ λοιπόν ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πάντα επί του προϋπολογισµού
του έργου πρέπει να είναι σταθερές και γνωστές από πριν στους
διαγωνιζόµενους.
Να είναι ικανοποιητικές για την καλή εκτέλεση του έργου, αποτρεπτικές για τους
κινδύνους των µεγάλων εκπτώσεων και σε καµία περίπτωση δυσβάστακτες για
την µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων.
Προτείνω λοιπόν όπως σε προηγούµενη επιστολή µου:
Σταθερή εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστιαίως από 7% έως 10% επί τού
προϋπολογισµού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Το ακριβές ποσοστό ας αποφασιστεί από το ∆Σ µετά από διάλογο µε τους συναδέλφους.
Προσωπικά στην παρούσα φάση και για την αντιµετώπιση των εξωφρενικών εκπτώσεων
προτείνω σταθερές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 10% επί του προϋπολογισµού.
Εννοείται ότι αν υιοθετηθεί η πρότασή µου αντικειµενικά το ΤΜΕ∆Ε, από το οποίο
εκδίδονται σήµερα οι περισσότερες εγγυητικές, θα αναγκαστεί να επαναφέρει τον
θεσµό των αντεγγυήσεων, µε τον τύπο υπολογισµού τους που είχε, πράγµα που
θα λειτουργήσει ευεργετικά στην οµαλοποίηση των εκπτώσεων άµεσα.
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Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σε έργο προϋπολογισµού ας πούµε 1.000.000 € και έκπτωση
>60% σήµερα απαιτείται εγγυητική <20.000 € χωρίς κανένα περιορισµό από το ΤΜΕ∆Ε,
ενώ µε την πρότασή µου θα απαιτηθεί εγγυητική 100.000 € µε αντεγγυήσεις που µπορεί
να φθάνουν τις 100.000 €.
Προσωπικά η εταιρεία µου δύσκολα θα άντεχε περισσότερα από δύο τέτοια έργα µε
τέτοιες εκπτώσεις, εγγυήσεις και αντεγγυήσεις.
Φαντάζοµαι επίσης ότι κανείς εχέφρων άνθρωπος δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι ποσόν
<20.000 € αποτελεί λογική εγγύηση για έργο 1.000.000 € και µάλιστα µε έκπτωση >60%.
Για τις αντεγγυήσεις του ΤΜΕ∆Ε προτείνω να υπολογίζονται ως εξής:
Όριο επιβολής αντεγγυήσεων έκπτωση 45%. Ακολούθως:
• για έκπτωση από 46% έως 55% προτείνω 1% αντεγγύηση επί του ποσού της εγγύησης
για κάθε µονάδα έκπτωσης.
• για έκπτωση από 56% έως 65% προτείνω αντεγγύηση 3% για κάθε µονάδα έκπτωσης
ως ανωτέρω.
• για έκπτωση από 66% έως 75% προτείνω αντεγγύηση 4% για κάθε µονάδα έκπτωσης.
• για έκπτωση >76% προτείνω αντεγγύηση 5% για κάθε µονάδα έκπτωσης µέχρι το
100% του ποσού της εγγύησης.
Έτσι λοιπόν για έκπτωση π.χ 63% η αντεγγύηση θα είναι:10×1%+8×3%=34% επί της
εγγυητικής.
Αντίστοιχα για έκπτωση 73% θα είναι:
10×1%+10×3%+8×4%=72%
Υ.Γ: Κρίνω πολύ θετική την πρωτοβουλία του ∆Σ και του προέδρου να ζητήσουν µέσω
της ιστοσελίδας τη γνώµη των συναδέλφων για ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Ελπίζω αυτή να συνεχιστεί και για άλλα εξ ίσου αν όχι µεγαλύτερης σοβαρότητας θέµατα.
Προτείνω λοιπόν ως τέτοιο θέµα την διατήρηση των τάξεων του ΜΕΕΠ ως
καλούµενων στους διαγωνισµούς µε την παράλληλη δυνατότητα συµµετοχής
ανεξαρτήτως τάξης εφόσον εκπληρούνται τα κριτήρια της καλούµενης.
Αυτό άλλωστε προβλέπει η παράγραφος 5α του άρθρου 119 του ν.4472/2016 και
όχι τα όσα ατεκµηρίωτα επέβαλε στις πρότυπες διακηρύξεις της η ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Πάτρα 26/06/2018
µε συναδελφικούς χαιρετισµούς
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