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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Καθορισµός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι
υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν
στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, καθώς και
σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό
σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 179 ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/85 (Α΄137), το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
3. Τις γνωµοδοτήσεις (πράξεις 1 και 2 της αριθµ. 32/12-10-2004 συνεδρίασης)
του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων – Τµήµα Κατασκευών.
Αποφασίζουµε
1. Καθορίζουµε το όριο ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι
υποχρεωτική η προσκόµιση προσθέτων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, πέραν
της οριζόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/04, ως ακολούθως :
1

Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών
και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε 12%. Για τα
έργα προϋπολογισµού µέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ
που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις
που έχουν έδρα στο νοµό που εκτελείται το έργο, το όριο καθορίζεται σε 15%
για τις ανωτέρω κατηγορίες.
2. Το ανωτέρω όριο ποσοστού έκπτωσης, πέραν του οποίου είναι
υποχρεωτική

η

προσκόµιση

περιλαµβάνεται υποχρεωτικά

πρόσθετης

εγγύησης

καλής

εκτέλεσης,

στις διακηρύξεις δηµοσίων έργων που θα

δηµοσιευθούν µετά την ισχύ της παρούσας απόφασης.
3.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως.
4. Η απόφαση αυτή, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση)
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Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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