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ΘEMA: Άµεση ανάγκη τροποποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων κατόπιν ψήφισης
των νόµων Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-82014)
ΣΧΕΤ.: (α) Η από 2-12-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ
(β) Η από 23-4-2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ

Αγαπητοί κ.κ.

Σε συνέχεια των δύο σχετικών µας εγγράφων, τα οποία χαρακτηρίζαµε ως εξαιρετικά
επείγοντα, και µε τα οποία υποδεικνύαµε θέµατα που πρέπει να ρυθµιστούν προκειµένου να
αρθούν επιβλαβείς προβλέψεις των πρότυπων τευχών διακηρύξεων που η ΕΑΑ∆ΗΣΥ εξέδωσε
τον Νοέµβριο του 2013 µε έναρξη ισχύος τους την 2-12-2013, οφείλουµε να σας
επισηµάνουµε και δύο τουλάχιστον ακόµη περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν την τροποποίηση
των υφιστάµενων προτύπων τευχών δηµοπράτησης:

Α) Κατάργηση κατωτάτων ορίων
Με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 επήλθε κατάργηση των κατωτάτων ορίων η οποία
εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών και συναφών
υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και µε διαπραγµάτευση) στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί
προσφορές µέχρι τις 4-8-2014, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.
Επισυνάπτουµε σχετικά ενηµερωτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του Συνδέσµου µας
από το οποίο προκύπτει ότι η κατάργηση των κατωτάτων ορίων είναι άµεσης
εφαρµογής και καταλαµβάνει όλες τις εκκρεµείς διαδικασίες στις οποίες δεν έχουν
υποβληθεί προσφορές µέχρι τις 4-8-2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες
προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων.
Β) Κατάργηση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και κρατήσεων δεκάτων.
Με το άρθρο 157 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014) καταργήθηκαν ολοσχερώς οι πρόσθετες εγγυητικές καλής εκτέλεσης,
οι οποίες είχαν θεσπισθεί µε τον Ν. 3263/2004 και αύξαναν προοδευτικά σε συνάρτηση µε
το ποσοστό έκπτωσης που είχε προσφέρει ο ανάδοχος κατά τη δηµοπρασία. Πλέον, το ύψος
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της εγγύησης καλής εκτέλεσης περιορίζεται στη βασική εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το
ανώτατο όριο της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
της σύµβασης, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Επισυνάπτουµε σχετικά ενηµερωτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του Συνδέσµου µας
από το οποίο προκύπτει ότι οι νέες διατάξεις περί εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης,
καθώς και των λοιπών εγγυήσεων) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 έχουν
άµεση εφαρµογή, ανεξαρτήτως αντιθέτων διατάξεων που περιλαµβάνονται σε
διακηρύξεις.

Κυρίες / Κύριοι

Από τα ανωτέρω αναφερόµενα και τα εύληπτα ενηµερωτικά σηµειώµατα του νοµικού µας
συµβούλου εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα η ανάγκη τροποποίησης
των σχετικών εδαφίων των προτύπων τευχών, την οποία και σας καλούµε, ως έχουσα την
αρµοδιότητα Αρχή, να προχωρήσετε τάχιστα.

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και αρωγή που απαιτείται
προκειµένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.:
1. Το από 8.8.2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:
"Κατάργηση

κατωτάτων

ορίων

προϋπολογισµού

δηµοσίων

έργων

ως

προϋπόθεσης

συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων".
2. Το από 27.8.2014 Ενηµερωτικό Σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ µε θέµα:
"Κατάργηση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης καθώς και κρατήσεων δεκάτων".
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