Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

∆ΗΜ.

ΕΡΓΩΝ

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Αριθ. Πρωτ.2527/682/470/22142/2607

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010
Προς:
Τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων
κ. ∆ηµήτρη Ρέππα
•
•
•

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
Γενικό Γραµµατέα
Συγχρηµατοδοτούµενων
κ. Σέργιο Λαµπρόπουλο

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Κατάργηση πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών
Χρόνος λήξης & λοιπά θέµατα.

Κύριε Υπουργέ,
Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι ως επιτελικό θεσµικό όργανο και ασκώντας εποπτικό
ρόλο σε όλο το φάσµα των έργων που εκτελούνται τόσο από τον στενό όσο και
από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να θεσµοθετήσει όρους αλλά και
υποχρεώσεις αµφότερων των συµβαλλοµένων για τις εγγυητικές επιστολές των
συµβάσεων που αφορούν τα εκτελούµενα έργα στο σύνολο του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Συγκεκριµένα:
1. Σε ό,τι αφορά το ύψος των εγγυητικών επιστολών
H θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων του Ν.3263/04 δεν επέφερε κανένα πλεονέκτηµα για το
∆ηµόσιο

στην

ανάθεση

και

εκτέλεση

των

έργων.

Αντίθετα

λειτούργησε

εντελώς

αντιπαραγωγικά στην κατασκευή των έργων, αφού στην ουσία το τελικό αποτέλεσµα ήταν να

αποφέρει πρόσθετα έσοδα στις τράπεζες, χωρίς συγχρόνως να τιθασεύει τις µεγάλες
εκπτώσεις, που ήταν και ο αρχικός σκοπός του νοµοθέτη, αυξάνοντας το κόστος του
αναδόχου και δηµιουργώντας συνθήκες επιχειρηµατικής ασφυξίας.
Πλείστες όσες επιστολές έχουµε απευθύνει για τις οδυνηρές συνέπειες των
απαράδεκτα µεγάλων ποσοστών εγγυητικών επιστολών και την µη ύπαρξη ρύθµισης
χρόνου επιστροφής τους. Ενδεικτικά υπενθυµίζουµε τις επιστολές:
1. 28/12/2009 ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
2. 18/10/2010 (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε-ΠΕ∆ΜΕ∆Ε-ΠΕΣΕ∆Ε-ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ)
3. 03/11/2009 ΠΕΣΕ∆Ε
4. 08/01/2010 ΠΕ∆ΜΕ∆Ε
5. 29/01/2010 (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε-ΠΕΣΕ∆Ε-ΣΑΤΕ)
6. 08/02/2010 ΣΤΕΑΤ
Για τους λόγους αυτούς ζητάµε να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις, να θεσπιστεί
η έγκαιρη επιστροφή των εγγυήσεων και να αρθεί κάθε πράξη της διοίκησης που οδηγεί
στον αφανισµό αρκετών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, µε προσωπικές επιπτώσεις για
µεγάλη µερίδα µηχανικών της χώρας και ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.
2. Σε ό,τι αφορά το χρόνο ισχύος των εγγυητικών επιστολών
Πολλά από τα αρνητικά φαινόµενα που έχουµε αναφέρει κατά καιρούς οφείλονται και
στην µη ύπαρξη συγκεκριµένου χρόνου ισχύος και στην λανθασµένη πεποίθηση υπηρεσιακών
παραγόντων ότι έχοντας τις εγγυητικές επιστολές κρατούν τον ανάδοχο στο χέρι για την
δήθεν διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου!! Έτσι φθάνουµε σε ακραία φαινόµενα,
µε αποτέλεσµα να παραµένουν στις υπηρεσίες εγγυητικές επιστολές για 10ετίες, να
αποσύρονται ή να χάνονται οι φάκελοι των έργων και µαζί µε αυτούς και οι
εγγυητικές, και να επιβαρύνονται τα έργα µε περιττές δαπάνες εγγυήσεων κλπ.
Οι εγγυητικές επιστολές δεν πρέπει να αποτελούν µέσο ταλαιπωρίας και
εκβιασµού (πάσης φύσεως) των κατασκευαστών. Όπως ο ανάδοχος έχει επιπτώσεις και
ρήτρες για την µη έγκαιρη περαίωση του έργου, οµοίως και ο αντισυµβαλλόµενος εργοδότης
θα πρέπει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση εντός
εύλογου χρόνου.
Αν η πολιτεία θέλει να βάλει τάξη στα πράγµατα, οφείλει να καθορίσει σαφές
χρονικό περιθώριο για την ισχύ των πάσης φύσεως εγγυήσεων. Το χρονικό αυτό
περιθώριο κατά την άποψή µας πρέπει να είναι αυτό µέσα στο οποίο προβλέπεται να
παραληφθεί οριστικά το έργο (όπως και ο νόµος προβλέπει). Σε περίπτωση που κατά την
διάρκεια της κατασκευής προκύψουν καθυστερήσεις και δοθούν εγκρίσεις παράτασης των
εργασιών, µε ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να προσκοµίζεται στην υπηρεσία έγγραφη
συναίνεση του πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο εξέδωσε την εγγυητική για την παράταση της
ισχύος της για συγκεκριµένο πάντα χρόνο. Μετά την παρέλευση του προκαθορισµένου

χρονικού ορίου, οι εγγυητικές επιστολές που δεν επεστράφησαν να καθίστανται από τους
εκδώσαντες αυτές, µε αίτηµα του αναδόχου, ανενεργείς.
Ευελπιστούµε για αποδοχή των προτεινόµενων, µε στόχο την εξυγίανση και
την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να
τονίσουµε ότι η ευαισθησία σας σε θέµατα διαφάνειας θεωρείται δεδοµένη και ότι
είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή σχετική βοήθεια.
Με τιµή

