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       Προς 

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  

       κ. Στράτο Σιµόπουλο  

 

      ΑΝΑΚ.  Υπουργό ΥΜΕ∆Ι  

       κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  

 

      ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

       Υπόψη  

       1. Γραφείου Προέδρου  

       2. Γραφείου Νοµικού Συµβούλου  

       3. ∆/νσης Νοµικών Υπηρεσιών  

 

ΘEMA:   Έκδοση εγκυκλίου ενηµέρωσης των Αναθετουσών Αρχών για την 
 κατάργηση των προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και 
 κρατήσεων δεκάτων σύµφωνα µε τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-
 2014). 

 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,  

Με το άρθρο 157 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» - 
ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014) καταργήθηκαν ολοσχερώς οι πρόσθετες εγγυητικές καλής εκτέλεσης, 
οι οποίες είχαν θεσπισθεί µε τον Ν. 3263/2004 και αύξαναν προοδευτικά σε συνάρτηση µε 
το ποσοστό έκπτωσης που είχε προσφέρει ο ανάδοχος κατά τη δηµοπρασία.  

Πλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014, το ύψος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης περιορίζεται στη βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης, για τα έργα 
των οποίων η διαδικασία ανάθεσης εκκινά µετά την δηµοσίευση του ως άνω νόµου στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από τις 8/8/2014 και µετά.  

Το ανώτατο όριο της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας 
της σύµβασης, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

Σύσσωµος ο εργοληπτικός κόσµος αποδέχτηκε µε ικανοποίηση την ως άνω θεσµική 
επιτάχυνση της κατάργησης των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, οι οποίες και δεν 
εφαρµόζονται σε καµία Ευρωπαϊκή χώρα.  

Παράλληλα, µε την ανωτέρω ρύθµιση θα επέλθει σταδιακά η απαγκίστρωση του 
εργοληπτικού κόσµου από τις δυσανάλογα υψηλότατες και αδικαιολόγητες προµήθειες που 
επέβαλλε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στους αναδόχους, συνθήκη η οποία αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την χρηµατοοικονοµική υγεία των τεχνικών εταιρειών.  
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∆εδοµένων ότι:  

 

- οι νέες διατάξεις περί εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης, καθώς και των λοιπών 
εγγυήσεων) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 έχουν άµεση εφαρµογή, 
ανεξαρτήτως αντιθέτων διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διακηρύξεις, σύµφωνα 
και µε το ενηµερωτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του Συνδέσµου µας, το οποίο και 
σας επισυνάπτουµε, και  

- οι σχετικές διακηρύξεις, στις οποίες θα εφαρµοστεί η νέα ρύθµιση, είναι σε στάδιο 
δηµοπράτησης, 

 

σας ζητούµε να εκδώσετε άµεσα σχετική εγκύκλιο προς τις Αναθέτουσες Αρχές 
προκειµένου να λάβουν γνώση των πολύ σηµαντικών νοµοθετικών µεταβολών, όπως 
ακριβώς πράξατε και στην περίπτωση της κατάργησης των κατωτάτων ορίων (άρθρο 59 του 
Ν.4278/2014) µε την έκδοση της εγκυκλίου 13/20-8-2014. 

 

 

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

Συν.: Το από 27.8.2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:  

"Κατάργηση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και κρατήσεων δεκάτων". 


