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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2021/250 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Θέμα:  Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής 

Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), 

όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021). 

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 

Με την υποσημείωση 1 στο σχέδιο της εγγυητικής επιστολής της εν θέματι διαβούλευσης 

καθορίζεται ότι αυτή (η επιστολή) πρέπει να προέρχεται από πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις 

υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικής επιστολής.  

Η διατύπωση αυτή περιορίζει τους φορείς από τους οποίους μπορεί να εκδοθεί η εν λόγω 

εγγυητική επιστολή και είναι αντίθετη με την έως σήμερα πρακτική της ΡΑΕ να δέχεται 

εγγυητικές επιστολής από κάθε φορέα που έχει το νόμιμο δικαίωμα έκδοσης τέτοιων 

εγγυητικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις αποφάσεις της ΡΑΕ για τη προκήρυξη των 

ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων Α.Π.Ε. καθορίζεται ότι οι προβλεπόμενες εγγυητικές 

επιστολές μπορεί να εκδίδονται και από χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια  των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρ. 14 του ν.4346/206, από το Ταμείο 

Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεσε σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 
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Θεωρούμε ότι  δεν υφίσταται λόγος να μεταβληθεί η έως σήμερα νόμιμη πρακτική. Ιδίως δε 

επειδή η διατύπωση της υποσημείωσης 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου περιορίζει τις επιλογές 

των υποψηφίων παραγωγών και θίγει τον ανταγωνισμό. 

Η σχετική διόρθωση της υποσημείωσης 1 θα πρέπει να συνοδευθεί με αντίστοιχη διόρθωση 

του περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής και ειδικότερα της φράσης στην προτελευταία 

παράγραφο που κάνει αναφορά μόνο σε Τράπεζες και έχει ως εξής: “Βεβαιώνουμε επίσης, ότι 

το σύνολο των εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ, κ.λπ. εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν υπερβαίνει 

το καθορισμένο από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων για την Τράπεζά μας.” 

Τέλος, θα πρέπει να ορίζεται ρητά στο σχέδιο της εγγυητικής η ημερομηνία λήξης της. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 

 


