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ΘΕΜΑ:

Επέκταση ισχύος άρθρου 157 του Ν.4281/2014 - Αναγκαιότητα
κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.

Κύριοι Υπουργοί,
µε πρόσφατες προφορικές παρεµβάσεις σας, έχετε ταχθεί υπέρ της άρσης της µεγάλης
στενότητας ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία και τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, ακόµη και σε
καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης των
απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την αδυναµία
απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας.
∆ιαπιστώνουµε ωστόσο ότι µέχρι και σήµερα δεν έχετε µετουσιώσει αυτές τις προθέσεις σε
κάποια θεσµική παρέµβασή σας, περί απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις τεχνικές
επιχειρήσεις.
Σήµερα, µε δεδοµένη την άµεση έναρξη ισχύος του εν θέµατι άρθρου 157 του 4281/2014
από την ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου, από τις 8/8/2014 και µετά έχουν καταργηθεί οι
πρόσθετες εγγυητικές καλής εκτέλεσης στα δηµόσια έργα και στις συµβάσεις δηµοσίων
έργων ζητείται εγγύηση µέχρι του ύψους του 5% του συµβατικού ποσού. Η εν λόγω
ρύθµιση δεν έχει αναδροµική ισχύ και ως εκ τούτου εµφανίζεται πολύ περιορισµένη η
έκταση εφαρµογής της πρόθεσης του νοµοθέτη για απελευθέρωση της ρευστότητας, αφού
µε τον χρονικό περιορισµό εφαρµογής της εν θέµατι ρύθµισης έχει αποκλειστεί το τµήµα των
εργοληπτικών επιχειρήσεων που, εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηµατική ικανότητα να
συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, να παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις
αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη ρευστότητας.
Κατά συνέπεια θεωρούµε επιβεβληµένο να επεκταθεί η εν θέµατι ρύθµιση κατάργησης των
πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες τις εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσµο, την συνολική οικονοµία και απασχόληση
στην Χώρα.
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