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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8
Απόφαση 37/2015
ΘΕΜΑ:“Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.
4281/2014 (Α΄ 160).
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως
στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄
ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την “Εφαρμογή των διατάξεων
περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)”.
Ειδικότερα, το Μέρος Β' του ν. 4281/2014 (Α΄ 160/8.8.2014) με θέμα “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” αποτελείται από
τους “Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, ως ενοποιήθηκαν,
απλουστεύθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, και εδράζεται στην ανάγκη απλούστευσης και ενοποίησης των
Κανόνων περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πραγματώνεται μέσω της κατάργησης
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αντίκειται ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο σε σχέση με τις
διατάξεις του ν. 4281/2014 (βλ. άρθρο 199 παρ. 1 περ. ΣΤ).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς του άρθρου 157 “Εγγυήσεις” άρχεται, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των
λοιπών ρυθμίσεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 1), από τη δημοσίευση του εν λόγω
νόμου, δηλαδή από 08.08.2014 (άρθρο 201 παρ. 5), καθώς και τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Αρχή
αναφορικά με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση αυτοτελούς ειδικής
Κατευθυντήριας Οδηγίας με αντικείμενο το ζήτημα των εγγυήσεων, σε συμπλήρωση της Κατευθυντήριας
Οδηγίας με αρ. 5 και θέμα “Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014” (Απόφαση 337/2014 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, αρ. πρωτ.
4590/3.11.2014/ΑΔΑ: 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20), όπως τροποποιήθηκε κατά την 11η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Αρχής την 9η Φεβρουαρίου 2015 και ισχύει.
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Συνεπώς, έως την έναρξη ισχύος του Μέρους Β' του ν. 4281/2014, η οποία ορίσθηκε για τις 31.12.2015,
κατόπιν τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
4320/2015 (29/Α), η παρούσα Οδηγία αντικαθιστά ως ειδικότερη και αναλυτικότερη, το σχετικό χωρίο της υπ'
αρ. 5 Κατευθυντήριας Οδηγίας που αφορά στις εγγυήσεις και έχει ήδη τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτικά, η παρούσα προορίζεται να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο που προέκυψε κατόπιν
επεξεργασίας του συνόλου των σχετικών διατάξεων επί των εγγυήσεων των κυριότερων νομοθετικών και
κανονιστικών πράξεων, παρέχοντας στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς άμεση απάντηση
επί σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με το ισχύον καθεστώς εγγυήσεων, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί
κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων, έως την θέση σε ισχύ του Μέρους Β' του ν.
4281/2014 (31.12.2015) και όπου προβλέπεται ρητώς έως την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων
των άρθρων 172 και 178 του εν λόγω νόμου ( άρθρο 199 παρ.2).
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Οι Πίνακες που ακολουθούν συντάχθηκαν κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζονται οι διατάξεις περί εγγυήσεων
ανά νομοθέτημα/κανονιστική πράξη και ανά άρθρο.
Ειδικότερα, εφόσον μία διάταξη εμφαίνεται ως καταργούμενη από:
α) 8-8-2014, ισχύει η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 1,
β) 31-12-2015, ημερομηνία γενικής θέσης σε ισχύ του ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 1, όπως ισχύει), η
σχετική διάταξη εξακολουθεί να ισχύει έως την εν λόγω ημερομηνία, στο βαθμό που δεν αντίκειται στις
διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4281/2014,
γ) την έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 του εν λόγω νόμου, η σχετική
διάταξη εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση τους, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 199 παρ.2 περ. Γ-ζ.
Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες όσες διατάξεις (εδάφια, παράγραφοι κοκ) των
επιμέρους άρθρων δεν αφορούν το θέμα των εγγυήσεων, επομένως δεν θίγονται από το συγκεκριμένο
άρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ενδεικτικό παράδειγμα η παρ. 2 αρ. 24 ν. 3669/2008 σχετικά με την ισχύ των
προσφορών).
Τέλος, χάριν διευκόλυνσης, παρέχονται επιμέρους διευκρινήσεις σε συνέχεια της εκάστοτε διάταξης, ενώ
στην περίπτωση επίκλησης επιμέρους εδαφίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, τα οποία έχουν
υποστεί τροποποιήσεις, αυτά παρατίθενται ειδικώς.
Α. Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄) “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”,
όπως ισχύει.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
παρ. 1, 3, 4,
πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5,
πρώτο εδάφιο της παρ. 6
άρθρο 24

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
8-8-2014

31-12-2015
τρίτο εδάφιο της παρ. 5,
δεύτερο εδάφιο παρ. 6
παρ. 1 έως 4,
παρ. 5 (ως προς το μέρος που αφορά την 8-8-2014
πρόσθετη εγγύηση)
πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7,
τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 10

1

Αναφορικά με τη μέθοδο ερμηνείας της ισχύος έτερων διατάξεων περί εγγυήσεων κατόπιν θέσεως σε ισχύ του άρθρου 157 του ν.
4281/2014, βλ. παρ. ΙΙ.3 “Άρθρο 201 παρ. 5” εδάφια 1-4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5/2014.
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παρ. 6 (μη εφαρμοζόμενης της ρύθμισης
“στο οποίο προστίθεται το ήμισυ του 31-12-2015
ποσοστού που ενδεχομένως προκύπτει
από την παράγραφο 2”, η οποία
καταργήθηκε από 08.08.2014),
τρίτο εδάφιο της παρ. 7,
παρ. 8- 9,
πρώτο, δεύτερο, πέμπτο και έκτο εδάφιο
της παρ. 10

άρθρο 35

Διευκρινίζεται ότι:
α) Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 ως προς το μέρος που αφορούν στην πρόσθετη εγγύηση της παρ. 2,
καθίστανται άνευ αντικειμένου κατόπιν της από 08.08.2014 κατάργησης της πρόσθετης εγγύησης.
β) Στην παρ. 6 και στην παρ. 10 του άρθρου 35 οι παραπομπές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 3669/2008 νοούνται ως παραπομπή στην παρ. 1.β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 (σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 199, η οποία αποτελεί τη νομική βάση που παρέχει τη δυνατότητα παραπομπής στην
αντίστοιχη διάταξη του ν. 4281/2014).
γ) Στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 10 του άρθρου 35, τα οποία στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται ως
εδάφια πέμπτο και έκτο, η «εγγύηση της παρ. 1» νοείται ως παραπομπή στην παρ. 1.β του άρθρου 157
“Εγγύηση καλής εκτέλεσης” του ν. 4281/2014 (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 199 η οποία αποτελεί τη
νομική βάση που παρέχει τη δυνατότητα παραπομπής στην αντίστοιχη διάταξη του ν. 4281/2014) και
καθορίζεται σύμφωνα με το νόμο αυτόν σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. [Τα εδάφια αυτά τίθενται κατόπιν τροποποίησης/προσθήκης αυτών με την παρ. 6 του
άρθρου 59 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90)]
[δ] Η παρ. 2 του άρθρου 35 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 ( ΦΕΚ Α 90).

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

παρ. 1 έως 3
παρ. 5 έως 10

από την έκδοση του διατάγματος της
παρ. 1 β) του άρθρου 178 του ν.
4281/2014.

παρ. 4

8-8-2014

άρθρο 51

Εξηγείται ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 2 περ. γ υποπ. αα' του ν. 4281/2014, ορίζεται ρητά ότι διατηρούνται σε ισχύ
οι παρ. 1 έως 3 και 5 έως 10 του άρθρου 51 ''Προκαταβολές” του ν. 3669/2008, έως την έκδοση των
προεδρικών διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, καθόσον
ρυθμίζει το ζήτημα της εγγύησης προκαταβολής με τρόπο άλλο και που αντίκειται στις διατάξεις της περ. δ
της παρ. 1 του άρθρου 157 “Εγγύηση προκαταβολής” του ν. 4281/2014, καταργείται από 08.08.2014 .
Β. Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α) “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

άρθρο 6

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

τέταρτο έως έβδομο (τελευταίο) 8-8-2014
εδάφιο της παρ. 7.

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η δυνατότητα προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης
της προκαταρκτικής μελέτης, ως αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005, διατηρείται έως την
έναρξη ισχύος του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 ως προς το είδος της εγγυητικής επιστολής που προσκομίζουν
οι ανάδοχοι της προκαταρκτικής μελέτης, κατά τα λοιπά (πχ ύψος) και συγκεκριμένα στο τέταρτο εδάφιο της
παρ. 7 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 157 παρ. 1.α “Εγγύηση συμμετοχής” του ν. 4281/2014.
β) Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν.
3316/2005, δύναται να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης καθόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του
άρθρου 157.
γ) Η περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005, που παραπέμπει στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου,
ισχύει με την επιφύλαξη της κατάργησης των εδαφίων τέταρτου έως έβδομου.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

δεύτερο εδάφιο της περ. ιβ 8-8-2014
της παρ. 2.
άρθρο 7

άρθρο 8

τρίτο και έκτο εδάφιο της 8-8-2014
παρ. 7

πέμπτο εδάφιο της παρ. 7

31-12-2015

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014, η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης επί
εκτελεστικής σύμβασης είναι προαιρετική. Εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, στα έγγραφα της
σύμβασης μπορεί επίσης να οριστεί δυνατότητα συμψηφισμού με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
συμφωνίας – πλαίσιο.
άρθρο 9

περ. ι της παρ. 3

παρ. 1-2

8-8-2014

8-8-2014
άρθρο 24
παρ. 3 (μη εφαρμοζόμενης 31-12-2015
της ρύθμισης “ποσοστού 5%
υπολογιζόμενη στο ποσό της
αύξησης”,
η
οποία
καταργήθηκε
από
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08.08.2014)
παρ. 4 έως 6
πρώτο εδάφιο της παρ. 9

Την έκδοση του διατάγματος της παρ. 1 του
άρθρου 178 του ν. 4281/2014 .

τρίτο εδάφιο της παρ. 10

Την έκδοση των διαταγμάτων της παρ. 1 των
άρθρων 172 και 178 του ν. 4281/2014. .

άρθρο 33

άρθρο 45Α

Διευκρινίζεται ότι η παραπομπή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 45Α [(προστέθηκε με το
άρθρο 5 του ν. 4146/2013 (Α 156)] στο άρθρο 24 παρ. 2 νοείται, δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου
199, ως παραπομπή στην παρ. 4 του άρθρου 157 του ν. 4281/2014.
Γ. Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), όπως ισχύει.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

άρθρο 22Α

άρθρο 25

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
παρ. 5

8-8-2014

παρ. 1,
8-8-2014
περ. α
περ. α της παρ. 5,
παρ. 7
παρ. 9, 10, 12 και 13.
παρ.2
31-12-2015
παρ. 3,
περ. β, γ (μη εφαρμοζόμενης της ρύθμισης εντός
παρενθέσεως “Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη”, η οποία καταργήθηκε από
08.08.2014) και δ της παρ. 4,
περ. β της παρ. 6,
περ. β και γ της παρ. 5,
παρ. 8 και 11

Διευκρινίζεται ότι:
α) Παρ. 6 περ. α δεύτερο εδάφιο: Όσον αφορά την εγγύηση προκαταβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παρ. 1 περ. δ) του άρθρου 157 του ν. 4281/2014.
β) Η παρ. 12 του άρθρου 25 περί εγγύησης καλής λειτουργίας, καταργείται από 08.08.2014 καθόσον ισχύουν
τα αναφερόμενα στην παρ. 2 περ. α) του άρθρου 157 του ν. 4281/2014. Ο απαιτούμενος χρόνος υποβολής
αυτής, ως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 25 του π.δ 118/2007, δύναται να ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
γ) Οι διατάξεις περί εγγυήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 26 έως 39 του π.δ 118/2007 διατηρούνται σε
ισχύ μέχρι την έκδοση του π.δ του άρθρου 178 παρ. 1α σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 2.ε στο βαθμό που
δεν αντίκεινται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014.
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 25 που ορίζει ότι“9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον
πρόχειρο διαγωνισμό.” καταργείται από 08.08.2014. Σημειώνεται ότι, το άρθρο 157 του ν. 4281/2014
προβλέπει μεν ότι δεν είναι υποχρεωτική η εγγύηση συμμετοχής για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του
άρθρου 143, χωρίς όμως να υφίσταται αντίστοιχη εξαίρεση για την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, η
οποία και απαιτείται.
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Δ. Υ.Α.11389/1993 “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)”, όπως ισχύει.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν./Π.Δ . ΑΡ. -ΠΑΡ.

άρθρο 26

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

περ. α), γ), δ) και ε) της παρ. 1, 8-8-2014
υποπ. 11 (πλην του εδαφίου
πρώτου που διατηρείται σε ισχύ
έως 31.12.2015) και υποπ. 12 της
περ. στ της παρ. 1,
περ. α της παρ. 2,
τρίτο (τελευταίο) εδάφιο της
περ. α) της παρ.3
παρ. 5 – 7
περ. β), στ) (πλην των υποπερ. 31-12-2015
11-12) και ζ) της παρ.1
περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2
περ. β και γ) της παρ. 3
παρ. 4

Διευκρινίζεται ότι:
α) Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. 11 της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 26 που αφορά στην αναγραφή της
ημερομηνίας λήξης ισχύος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, διατηρείται σε ισχύ μέχρι 31.12.2015.
β) Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 26 καταργείται από 8.8.2014, καθόσον το ζήτημα της εγγύησης
προκαταβολής, ρυθμίζεται από την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 4281/2014.
γ) Η παρ. 5 που αφορά στην εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης καταργείται από 08.08.2014 καθόσον,
ρυθμίζεται από την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 157 του ν. 4281/2014, πλην του απαιτούμενου χρόνου
υποβολής αυτής που δύναται να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

παρ. 6 άρθρου 33
ΥΑ
παρ.3 άρθρου 34
11389/1993 περ. α παρ.5 άρθρο 35
περ. β παρ. 1 άρθρο 36
περ. β παρ. 1 άρθρο 37

από την έκδοση του διατάγματος της παρ.
1 του άρθρου 178 του ν. 4281/2014.

Διευκρινίζεται ότι οι παρ. 1.β των άρθρων 36 και 37 διατηρούνται έως την έκδοση του π.δ του άρθρου 178
1.α, σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 2 περ. ζ, στο βαθμό που δεν αντίκεινται στην παρ. 1δ “Εγγύηση
Προκαταβολής” του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 (ύψος εγγύησης προκαταβολής).
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Ε. Π.Δ 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” (ΦΕΚ 11/Α),
όπως ισχύει.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν./Π.Δ . ΑΡ. -ΠΑΡ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

παρ. 8 του άρθρου 15
τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του 8-8-2014
άρθρου 19
παρ.1 του άρθρου 26
Π.Δ 28/1980 (μη
εφαρμοζόμενης
της 31-12-2015
ρύθμισης του εδαφίου 1 “ ήτις
ορίζεται εις ποσοστόν πέντε επί
τοις
εκατόν
(5%)
του
προϋπολογισμού του έργου μη
συνυπολογιζομένης
της
επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά
την δημοπρασίαν” η οποία
καταργείται από 8-8-2014)
κατά το μέρος που αναφέρεται
σε εγγυήσεις.
τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του Την έκδοση του διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου
άρθρου 28,
178 του ν. 4281/2014.
παρ. 3 του άρθρου 52,
άρθρο 55 (κατά το μέρος που
αφορά σε εγγυήσεις)
παρ. 1 και 2 του άρθρου 56

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η παρ.8 του άρθρου 15, αναριθμήθηκε από παρ. 7 σε 8 με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1188/1980,
(ΦΕΚ Α' 297)] και ορίζει 8(7). ''Η εγγύησις συμμετοχής ορίζεται δια της διακηρύξεως εις 2% μέχρι 5% επί του
προϋπολογισμού του έργου ή της προμηθείας αναλόγως της σπουδαιότητος τούτων. Αύτη κατατίθεται υπό
μορφήν γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης
Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων, συντεταγμένης κατά τον
ισχύοντα τύπον δια το Δημόσιον. Η εγγύησις επιστρέφεται εις τους αποκλεισθέντας του διαγωνισμού
αμέσως, εις δε τους αποτυχόντας μετά την ανακήρυξιν του τελευταίου μειοδότου. Η εγγύησις συμμετοχής
του ανακηρυχθέντος αναδόχου αντικαθίσταται κατά την υπογραφήν της συμβάσεως δια της προσκομίσεως
εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, συμφώνως προς το άρθρον 26 του παρόντος εκτός εάν ισχύη αυτή δια την
καλήν εκτέλεσιν.”.
β) Στο άρθρο 26 παρ. 1 η αναφορά στην παρ. 7 του άρθρου 15 (η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 8, βλ. την
ανωτέρω παρατήρηση υπό στοιχείο α), νοείται ως παραπομπή στο άρθρο 157 παρ. 1 περ. β δυνάμει της
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 199 του ν. 4281/2014, μη εφαρμοζόμενης της ρύθμισης “ ήτις ορίζεται εις
ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) του προϋπολογισμού του έργου μη συνυπολογιζομένης της
επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασίαν.”
γ) Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. στ του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 2766 του π.δ 28/1980 διατηρούνται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών του άρθρου 178, αλλά ερμηνεύονται
σύμφωνα με τo άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55, δεν

ΑΔΑ: 6Π78ΟΞΤΒ-ΕΒ7
εφαρμόζεται από 08.08.2014 η ρύθμιση “περιοριζομένης της εγγύησης ταύτης εις ποσοστόν 10%”, ομοίως
στην 1η παρ. του άρθρου 56 δεν εφαρμόζεται από 08.08.2014 η ρύθμιση “εκδιδομένων υπό
εξουσιοδοτημένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών ή δια χρεωγράφων του
κράτους, υπολογιζομένων εις την τιμήν της εκδόσεώς των, κατατιθεμένων εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και
Δανείων, προσκομιζομένου του αντιστοίχου γραμματίου.”.
ΙΙΙ. Η παραπάνω καταγραφή αφορά στο σύνολο των κυριότερων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων
αναφορικά με ζητήματα εγγυήσεων.
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία, όπως και όσες ακολουθήσουν, κοινοποιούνται στους φορείς του
συνημμένου Πίνακα αποδεκτών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και

www.hsppa.gr

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ράικος

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και
εποπτευομένων φορέων)
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)
- Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)
- Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-Υπουργεία Επικρατείας
3) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
4) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
5) Ανεξάρτητες Αρχές
6) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων

