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Θέμα : Άμεση εφαρμογή της κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων του Ν 

4281/2014 ΦΕΚ Α΄ 160 και στις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως γνωρίζετε στο σημ. Β  της παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν 4281/2014 ΦΕΚ Α΄160, 

ορίζεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το ΦΠΑ. 

Περαιτέρω με το άρθρο 201 προσδιορίζεται ως έναρξη ισχύος του μέρους Β’ του  

παρόντος νόμου, γενικά η 1η Μαρτίου 2015, με την εξαίρεση της παραγράφου 5 του 

ίδιου άρθρου, που ορίζει ότι το άρθρο 157 είναι αμέσου εφαρμογής, σε όλες τις 

δημόσιες συμβάσεις, η ανάθεση των οποίων αρχίζει μετά την δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, με σωρεία επιστολών της, από την αρχή της οικονομικής κρίσης της 

Χώρας, είχε εμφατικά ζητήσει, ανάμεσα σε άλλα, την κατάργηση των πρόσθετων 

εγγυήσεων στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθώς η ύπαρξη τους όχι μόνο δεν 

προσέφερε ουσιαστικά πλεονεκτήματα στον κύριο του έργου, αλλά αντίθετα 

στρέβλωνε τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα την περίοδο όπου το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα κατέρρευσε, και η έκδοση εγγυητικών επιστολών για απλή συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς έγινε δυσχερέστατη. 



Ήδη το άρθρο 157 του παρόντος νόμου προβαίνει στην επιθυμητή κατάργηση των 

πρόσθετων εγγυήσεων. 

Ζητούμε όμως την άμεση εφαρμογή του και στις υφιστάμενες εκτελούμενες 

συμβάσεις δημοσίων έργων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί ίσης 

μεταχείρισης όλων ανεξαιρέτως των οικονομικών φορέων, ως ελάχιστο μέτρο 

οικονομικής ανακούφισης και ενίσχυσης όλων των υφισταμένων αναδόχων 

δημοσίων έργων. Μια τέτοια ρύθμιση θα ελάφρυνε σημαντικά τα τραπεζικά πλαφόν 

όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων και θα τους έδινε την απαραίτητη ρευστότητα 

για να μπορέσουν να αναπτύξουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. 

Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα ανέξοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό 

αναπτυξιακό εργαλείο, με ουσιαστικό πολλαπλασιαστή ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας από τη δυναμική που θα επιδείξουν οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις και την συνακόλουθη συμμετοχή τους σε περισσότερους διαγωνισμούς, 

καθώς θα καταστεί σαφώς ευχερέστερη η έκδοση εγγυητικών επιστολής συμμετοχής 

και εκτέλεσης σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

 Κύριοι Υπουργοί,  ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας ώστε με την ανάλογη 

τροποποίηση, η από καιρό αιτούμενη κατάργηση  των πρόσθετων εγγυήσεων, όπως 

πλέον ορίζεται στο άρθρο 157 του νόμου 4281/2014, να τύχει άμεσης εφαρμογής σε 

όλες ανεξαιρέτως τις υφιστάμενες συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων. 

 Ελπίζοντας στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας, παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

   

 

 


