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Αριθ. Πρωτ.27523/ΣΜ/λµ    ΑΘΗΝΑ, 15 Μαίου 2014 
 

Π Ρ Ο Σ Τον  

Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε 

κ. Ιωάννη Γαµβρίλη   

   

 

ΘΕΜΑ: «ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» 

 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 
Στην παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄/αρ. 94/14-4-2014), αναφέρεται ότι: 
«Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εν 
εξελίξει συµβάσεων, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης…». 
Εν προκειµένω και για εργολαβία της οποίας η διακήρυξη δηµοσιεύθηκε πριν τις 18/4/2013, 
ισχύει πλέον η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄/αρ. 90/18-4-2013). 
Η µείωση των εγγυητικών επιστολών πρόσθετης ασφάλειας, θα πρέπει να επεκταθεί και 
στην εγγυητική κάλυψης πρόσθετης ασφάλειας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που αντιστοιχεί στην 
εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕ∆Ε που αφορά την βασική εγγύηση. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση του αιτήµατός µας, παραθέτουµε ενδεικτικό αριθµητικό 
παράδειγµα. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 18/4/2013 
Προϋπολογισµός έργου:6.000.000€ 
Βασική εγγύηση Κ.Ε.:5,00%του προϋπολογισµού 
Όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο απαιτείται πρόσθετη εγγύηση Κ.Ε.: 
12,00% 
Έκπτωση δηµοπρασίας:35,00% 

 
Οι εγγυήσεις Κ.Ε. για την εν λόγω εργολαβία πριν τον Ν. 4258/2014 ήταν: 
1.1)   300.000,00 € ως βασική εγγύηση, &  
1.2) 1.170.000,00 € ως πρόσθετη εγγύηση, ήτοι σύνολον αρχικών εγγυήσεων, 

              1.470.000,00 €  
 
Οι αντίστοιχες εγγυήσεις κάλυψης πρόσθετης ασφάλειας προς το ΤΣΜΕ∆Ε ήταν συνολικά 
334.800,00€, οι οποίες κατανεµήθηκαν ευθέως ανάλογα των εγγυήσεων προς την 
Υπηρεσία ως εξής: 

1.1.1)    68.332,68€ ως πρόσθετη ασφάλεια της βασικής εγγύησης, & 
1.2.1)  266.467,32€ ως πρόσθετη ασφάλεια της πρόσθετης εγγύησης 

                    334.800,00€  
 
Για την εν λόγω εργολαβία, µετά το Ν. 4258/2014, η βασική εγγύηση παραµένει ως είχε και 
η πρόσθετη εγγύηση µειώνεται κατά 50%, οπότε οι νέες εγγυήσεις Κ.Ε. είναι: 

2.1)  300.000,00€ ως βασική εγγύηση, &  
2.2)  585.000,00€ ως πρόσθετη εγγύηση, ήτοι σύνολον νέων εγγυήσεων 
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                885.000,00€ 
 
Οι αντίστοιχες νέες εγγυήσεις κάλυψης πρόσθετης ασφάλειας προς το ΤΣΜΕ∆Ε, είναι 
µειωµένες κατά 50% και είναι συνολικά 167.400,00€, οι οποίες κατανέµονται ευθέως 
ανάλογα των νέων εγγυήσεων προς την Υπηρεσία, σύµφωνα µε Απόφαση της Υπηρεσίας 
περί µείωσης εγγυήσεων, ως εξής: 

2.1.1)   56.748,60€ ως νέα πρόσθετη ασφάλεια της βασικής εγγύησης, & 
2.2.1) 110.651,40€ ως νέα πρόσθετη ασφάλεια της νέας πρόσθετης εγγύησης 

                    167.400,00€. 
 
 
Οι ανωτέρω µειώσεις γίνονται λόγω αλλαγής του Νόµου, και είναι ανεξάρτητες από 
τις µειώσεις που τυχόν έχουν γίνει µέχρι τώρα λόγω προόδου των εργασιών. 
 
Θα πρέπει το ΤΣΜΕ∆Ε άµεσα να τροποποιήσει τον υπολογισµό: 
 

• Και των πρόσθετων εγγυήσεων σύµφωνα µε τον Ν. 4146/2013 (που δεν έχει γίνει 
από την 18/4/2013, αλλά αναµένει τον υπολογισµό τους από την Υπηρεσία) 

• Και των πρόσθετων ασφαλειών σύµφωνα µε τους Ν. 4146/2013 και Ν. 4258/2014 
 
 

Επίσης µε την πρόοδο των εργασιών, θα πρέπει να µειώνεται και η πρόσθετη ασφάλεια της 
βασικής εγγύησης, ενώ τώρα παραµένει αµείωτη καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου και 
επιστρέφεται µε την περαίωση των εργασιών. 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας προκειµένου να σας εκθέσουµε και δια ζώσης το καθόλα 
δίκαιο αίτηµά µας. 
 

 
    Με τιµή, 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


