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ΘΕΜΑ:

Πρόσθετες Εγγυητικές Επιστολές.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,
Όπως γνωρίζετε είναι πάγια θέση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων η αναγκαιότητα
κατάργησης των πρόσθετων Εγγυητικών Επιστολών που απαιτούνται για υπογραφή
σύµβασης σε έργα που έχουν προσφερθεί µεγάλες εκπτώσεις.
Η αναγκαιότητα αυτή προβάλλει ακόµα µεγαλύτερη σήµερα λόγω της µεγάλης µείωσης
πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από τη µια και της ουσιαστικής άρνησης των
Τραπεζικών Ιδρυµάτων στην ικανοποίηση αιτηµάτων χορήγησης εγγυητικών επιστολών.
Όπως αντιλαµβάνεστε ακόµα και η µείωση των πρόσθετων εγγυήσεων θα ήταν ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επισηµαίνουµε όµως ότι η αύξηση του ορίου του 12% (αρ. 35 παρ. 4 του ν. 3669/08)
επισείει τον κίνδυνο να θεωρούνται ασύµφορες για το ∆ηµόσιο δηµοπρασίες στις οποίες
επιτυγχάνεται έκπτωση µικρότερη του νέου ορίου, πράγµα παράλογο δεδοµένου των τιµών
του ενιαίου τιµολογίου οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Εξάλλου το ανωτέρω όριο θεσπίσθηκε µε τον ν. 3263/2004 (που κατήργησε τον µαθηµατικό
τύπο) ως «φίλτρο» σύµφωνα µε την σχετική Αιτιολογική Έκθεση προς περιορισµό της
µάστιγας των αλόγιστων εκπτώσεων.
Συνεπώς, εφόσον παρ’ ελπίδα, δεν προχωρήσετε στην κατάργηση των πρόσθετων
εγγυήσεων, παρακαλούµε να προβείτε, µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, στην αύξηση της
κλίµακας και τη µείωση των ποσοστών που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2 του ν.
3669/08.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουµε όπως η όποια µείωση να θεσπισθεί µέσω τροποποίησης
του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 3669/08 µε την εξής ενδεικτική µορφή:
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Αντί της διατύπωσης:
«για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5)
εκατοστιαία µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης.»,

να υιοθετηθεί η διατύπωση:
«για τις πρώτες είκοσι εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο
(0,25) εκατοστιαίας µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης.»

Με τιµή,
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