
                                                              
      Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
      Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα, 
 
      Προσφάτως, στα πλαίσια λήψης ανακουφιστικών μέτρων για τον τεχνικό κλάδο και 
προσπάθειας ανάκαμψης της οικονομίας, εκδόθηκαν δύο σημαντικές νομοθετικές 
τροποποιήσεις του Ν.3669/08, οι οποίες όμως, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στο χρόνο 
εφαρμογής τους με την έκδοση σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων, δεν συμβάλλουν όσο θα 
έπρεπε προς την επιθυμητή κατεύθυνση.  
       
    Συγκεκριμένα αναφερόμαστε: 
- στη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής μόνο σε όσους αναδόχους (εν εξελίξει συμβάσεων) δεν έχουν λάβει προκαταβολή 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης (31-5-2013) του Ν.4156/13 (άρθρο 4 παρ.1α του Ν.4156/13 
όπως ερμηνεύτηκε με την Εγκύκλιο 22/12-6-2013 της Γ.Γ.Δ.Ε.) 
-  στη μείωση κατά το ήμισυ των ποσοστών επί τοις εκατό της παρ.2 του άρθρου 35 του 
Ν.3669/08 (πρόσθετες κλιμακωτές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης) μόνο στις συμβάσεις δημοσίων 
έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά τις 18-4-2013 (άρθρο 59 παρ.5 του 
Ν.4146/13 όπως ερμηνεύτηκε με την Εγκύκλιο 18/20-5-2013 της Γ.Γ.Δ.Ε.). 
 
      Διαπιστώνομε λοιπόν, ότι οι ανωτέρω διευκρινιστικές Εγκύκλιοι θέτοντας τους αναφερθέντες 
χρονικούς περιορισμούς στην εφαρμογή της Νομοθεσίας: 
i) αποκλείουν εκείνες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που ήδη εν μέσω οικονομικής κρίσης και 
πολύ μεγάλων αντιξοοτήτων και δυσκολιών, δραστηριοποιούνται, παράγουν, κατασκευάζουν 
έργα και τις οποίες δυστυχώς τα ληφθέντα μέτρα δεν βοηθούν και δεν ανακουφίζουν καθόλου 
ii) δεν βοηθούν στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα 
Δημόσια έργα (πολύ μεγάλη στενότητα ρευστότητας, καθυστερήσεις υλοποίησης έργων, 
αδυναμία απορρόφησης κοινοτικών πόρων κλπ.),  
       
      
 
      Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
      Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα, 
 
      Επειδή πιστεύομε ότι ο σκοπός του Νομοθέτη ήταν να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος, 
δεν ήθελε να προκαλέσει καταφανείς αδικίες, δεν ήθελε να πληγούν περαιτέρω οι κατηγορίες 
των συνεπών και ενεργών εργοληπτικών επιχειρήσεων, ούτε επεδίωκε τη δημιουργία 
στρεβλώσεων, ευνοώντας εκείνες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα έναντι 
αυτών που έχουν ήδη έργα υπό εκτέλεση, με διαφαινόμενο τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε 
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 

 
Ζητάμε 

 
την άρση του χρονικού περιορισμού εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων 
του Ν.3669/08 και την εφαρμογή και ισχύ των κάτωθι: 
- η κατάργηση της υποχρέωσης του αναδόχου περί κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, να ισχύει και στις εν εξελίξει εργολαβίες που έχει ήδη χορηγηθεί 
προκαταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές, η ήδη κατατεθείσα εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής να επιστρέφεται και η ήδη χορηγηθείσα προκαταβολή να καλύπτεται από 
την υπάρχουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.    



- οι μειώσεις των πρόσθετων κλιμακωτών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης να ισχύουν και 
για τις εν εξελίξει εργολαβίες. Στις περιπτώσεις αυτές, να επιστραφούν οι ήδη 
κατατεθείσες πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης οι πέραν των, υπολογιζομένων με 
τη νέα κλίμακα, απαιτουμένων πρόσθετων εγγυήσεων. Για τις περιπτώσεις των προς 
υπογραφή συμβάσεων, ο υπολογισμός να γίνει σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις. 
  
      Έχοντας κοινή πεποίθηση τη στήριξη του τεχνικού κόσμου και την αναθέρμανση της 
ελληνικής οικονομίας, ευελπιστούμε στην αποδοχή εκ μέρους σας των ανωτέρω σωστών και 
δίκαιων αιτημάτων μας και στην προώθηση αυτών άμεσα για υλοποίηση. 
 
      Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
συνεργασία με σκοπό την επίτευξη άμεσων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων.  
 

           
  Η Πρόεδρος 


