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Προς 

Τον Πρόεδρο  και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής  

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ 

Κοινοποίηση: 

 Διεύθυνση Πιστοδοσίας και Εγγυοδοσίας ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ 

 

Θέμα: «Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης» 

Σο τελευταίο διάστημα έχουν περιέλθει εις γνώσιν μας πληροφορίες περί κατάχρησης  

των διατάξεων και των νόμων που αφορούν την έκδοση των εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης εκ μέρους των δικαιούχων και συγκεκριμένα  ότι το  πιστωτικό όριο 

χορήγησης των εγγυητικών επιστολών για τις επιχειρήσεις εύκολα καταστρατηγείται   

στις περιπτώσεις  υπεργολαβιών  και οποιασδήποτε άλλης μορφής  ενυπόγραφης, 

αλλά μη εγκεκριμένης από την Τπηρεσία, συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και τρίτου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε πληροφορηθεί  ότι συστήνονται «φορολογικές» 

υπεργολαβίες  με κύριο σκοπό  να εξυπηρετήσουν τον ανάδοχο και να του 

προσφέρουν διέξοδο  έκδοσης εγγυητικών  επιστολών προς τον κύριο του έργου, 

στην περίπτωση  κάλυψης του πιστωτικού ορίου από τους μετόχους και την ίδια την 

ανάδοχο  επιχείρηση. 

Επειδή κατά τον τρόπο που προαναφέρουμε δημιουργείται πλασματική και 

αδιαφανής αύξηση του  πιστωτικού ορίου  υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων,  η 

Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσής μας αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα 

επιστολή και να ζητήσει όπως, για λόγους ίσης μεταχείρισης, εξετάσετε το θέμα αυτό 

και εναρμονίσετε τους κανόνες χορήγησης εγγυητικών επιστολών ώστε  να υπάρχει 

αντιστοιχία  του ποσού της χορηγούμενης εγγυητικής επιστολής  και του  ύψους της 

υπογεγραμμένης μεταξύ αναδόχου και τρίτου σύμβασης, με αναλογική εφαρμογή 

των αντίστοιχων διατάξεων  της νομοθεσίας των δημοσίων έργων (αρ. 35 και 68 επ, 

Ν. 3669/08), η  δε εκδιδόμενη εγγυητική επιστολή θα πρέπει  να απευθύνεται προς 

τον ανάδοχο, όπου εν προκειμένω είναι ο εργοδότης του υπεργολάβου,  και όχι προς 

την Τπηρεσία ή τον κύριο του έργου. 

Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό το Σαμείο θα διασφαλίσει τη δέουσα ισορροπία 

και  θα πάψουν να επικρατούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού  στην εκτέλεση των 

έργων.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

  ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ        ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 


