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Θέμα : Τροποποίηση του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων
Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο πρόβλημα των υψηλών, εκτός λογικής, προσφερόμενων
εκπτώσεων στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων, αφού πλέον είναι
κοινή και αδιαμφισβήτητη διαπίστωση ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με τις
όποιες τροποποιήσεις έχει υποστεί, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό,
που διαρκώς διογκώνεται.
Σε κάθε διαγωνισμό για να αναδειχθεί μία εργοληπτική επιχείρηση ανάδοχος,
προσφέρει υψηλότατη, εκτός πραγματικού κόστους, έκπτωση και σε συνδυασμό με
την αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να επιβλέψει επαρκώς τα έργα, είμαστε
βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον μια νέα γενιά ημιτελών και κακής
ποιότητας δημοσίων έργων.
Η Ένωσή μας προσπαθεί να βρει και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του
σοβαρότατου αυτού προβλήματος.
Ήδη σας έχει σταλεί από 29.03.2017 η κοινή πρόταση ΠΕΔΜΕΔΕ-ΣΑΤΕ για τον
προσδιορισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, η οποία, παρότι θα βοηθήσει
σημαντικά προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπτώσεων, δεν έχει ακόμα
υιοθετηθεί από το Υπουργείο.
Ανεξαρτήτως της υιοθετήσεως της κοινής πρότασης, τροχοπέδη στο φαινόμενο των
υψηλών εκπτώσεων πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και η αυστηροποίηση του
καθεστώτος των εγγυητικών επιστολών, που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς.
Συγκεκριμένα προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016(εγγυήσεις) και τη διατύπωσή τους ως εξής:
-Άρθρο 72
«Παρ.1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά
περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
…………………………………………………………………………………………………..







Παρ.1. β). « Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ…». Προτείνουμε λοιπόν, το ποσοστό της
Εγγύησης καλής εκτέλεσης να υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας
(προϋπολογισμού μελέτης) της σύμβασης και όχι επί της αξίας της σύμβασης.
Παρ.1. δ). «Εγγύηση προκαταβολής, στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής,
ισόποση με την προκαταβολή». …Προτείνεται να απαλειφθούν τα παρακάτω
εδάφια: «Όταν σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση
καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς
τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα
έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού
της καταβαλλόμενης προκαταβολής».
Προτείνουμε λοιπόν να μην καλύπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και την εγγύηση
προκαταβολής.
Παρ.2. «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν ‘’εγγύηση καλής λειτουργίας’’ για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή
των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.»
Προτείνουμε λοιπόν να προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας σε
συγκεκριμένο ποσοστό για όλες τις συμβάσεις.
Η Ένωσή μας, που διαχρονικά προωθεί την ισονομία και την αξιοκρατία,
προασπιζόμενη τη γενική αρχή του δίκαιου ανταγωνισμού πιστεύει ότι με τις
ανωτέρω τροποποιήσεις του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 θα επιτευχθεί η προστασία του
δημοσίου συμφέροντος και η μείωση των προσφερόμενων εκπτώσεων στους
διαγωνισμούς δημοσίων έργων.
Όπως γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, έχετε τη διακριτική ευχέρεια να ρυθμίσετε
νομοθετικά τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές
υιοθετώντας τις προτάσεις της Ένωσής μας, άλλως είναι βέβαιη η οριστική
κατάρρευση των υγιών εργοληπτικών επιχειρήσεων, που δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν τα αλόγιστα και υψηλότατα ποσοστά προσφερόμενων εκπτώσεων
στους διαγωνισμούς.
Ευελπιστώντας σε καλύτερες ημέρες του κατασκευαστικού κλάδου, παραμένουμε στη
διάθεσή σας για όποιες διευκρινίσεις κρίνετε απαραίτητες.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ

