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∆ηµοσίων Συµβάσεων
Λ. Κηφισίας 7,
ΤΚ 115 23, Αθήνα

Θ Ε Μ Α:«Εγγυοδοτικές Παρακαταθήκες Τ.Π. &∆ανείων»
Με αφορµή το γεγονός ότι απορρίπτονται από τη διαγωνιστική διαδικασία δηµοσίων
φορέων, συµµετέχοντες που καταθέτουν γραµµάτιο εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, το οποίο
εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, λόγω µη συµµόρφωσης τους µε το
υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής που περιέχεται ως παράρτηµα στις διακηρύξεις, σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1 . Σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις και
ειδικότερα τον Ν.4412/ 2016 , στο άρθρο 72 παρ. 3, 4 αναφέρεται ότι:
• Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχσυν, σύµφωνα µε τις ισχύαυσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδσνται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
• Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς
την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η)
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρσντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει
το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
2α. Σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που διέπει το Τ. Π. και ∆ανείων, (άρθρο 4 Π.∆. της
30 12.1926 /3 1. 1927, «Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων
παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων»), συστήνονται εγγυοδοτικές παρακαταθήκες
για την παροχή Εγγυήσεων συµµετοχής, καλής εκτέλεσης κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος.

2β. Σε εφαρµογή των ανωτέρω , το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων από της ιδρύσεώς
του εκδίδει εγγυοδοτικές παρακαταθήκες µε τις οποίες παρέχονται εγγυήσεις συµµετοχής σε
διαγωνισµούς για την κατασκευή δηµοσίων έργων ή για προµήθειες δηµοσίου τοµέα και
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συµβάσεων, µε το εξής περιεχόµενο:
2γ . Στο Γραµµάτιο Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης αναγράφονται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ο αριθµός του γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης,
η ηµεροµηνία έκδοσης του γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης,
ο εκδότης (Τ .Π. και ∆ανείων),
η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του καταθέτη (προµηθευτή), ο οποίος συστήνει
την παρακαταθήκη ως εγγύηση συµµετοχής,
7. ο αριθµός της διακήρυξης,
8. ο ακριβής τίτλος του διαγωνισµού και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του (εγγύηση
συµµετοχής) και ο αριθµός της σύµβασης όταν πρόκειται για εγγύηση καλής
εκτέλεσης, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει.
2δ. ΄Οσον αφορά στη µη αναφορά στο Γραµµάτιο των όρων ότι η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, σας
διευκρινίζουµε ότι σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 34/1992 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους , αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουµε συνηµµένα, µε την
κατάθεση εγγυήσεως στο Τ. Π. και ∆ανείων καταρτίζεται εγγυοδοτική παρακαταθήκη,
σύµβαση, δηλαδή, που
ΕΠΕΙ∆Η
α) είναι αυτοτελής και έχει σαν περιεχόµενο την εξασφάλιση που παρέχεται µε µετρητά ή
χρεώγραφα κ.α. από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του ή από τον
οφειλέτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (εγγυοδοσία) και διαφέρει της εγγυήσεως,
της ανάληψης δηλαδή, από τον εγγυητή της υποχρεώσεως απέναντι στο δανειστή, να
εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτου, αν δεν το κάνει ο τελευταίος (ορ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣ σελ. 368, ΖΕΠΟΣ Ειδ. Ενοχ. ∆ικ. σελ. 534) και
β) στην οποία οφειλέτης είναι ο θεµατοφύλακας και στην προκειµένη περίπτωση το Τ. Π. και
∆ανείων και δανειστής ο παρακαταθέτης (ορ. ΖΕΠΟΣ Ειδ. Ενοχ. ∆ικ. σελ, 431) και ως εκ
τούτου δε νοείται άσκηση από το Τ. Π. και ∆ανείων της ένστασης διζήσεως, άρνηση
δηλαδή καταβολής της οφειλής, µέχρις ότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική
εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτου και αυτή καταστεί ατελέσφορος, και
κατ΄ακολουθίαν και παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως, το οποίο παρέχεται από
το νόµο µόνο στον εγγυητή.
Εποµένως, στην περίπτωση κατάπτωσης του ποσού της εγγύησης, το ποσό αυτό
αποδίδεται στον υπέρ ου η κατάπτωση άµεσα µετά από σχετικό έγγραφο και µε την
προσκόµιση ή την αποστολή του γραµµατίου παρακαταθήκης.
Επίσης όσον αφορά το χρόνο ισχύος του Γραµµατίου, σας επισηµαίνουµε ότι οι χρηµατικές
παρακαταθήκες παραγράφονται µετά από 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές
βάσει του Ν. 3646/28, άρθρο 17.
3. Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι οι όροι:
ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ότι ο εκδότης
παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως,
• ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,
• χρόνος ισχύος κ.λ.π.
αφορούν µόνο τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι
τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες που εκδίδει το Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων.
•
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Συνηµµένα σας αποστέλλουµε , σχετικά υποδείγµατα γραµµατίων εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης
και
παρακαλούµε
να
κοινοποιηθούν
αρµοδίως
στους
εµπλεκόµενους φορείς , µαζί µε σχετικές οδηγίες ως άνω (υποπαρ. 3)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆.ΑΣΗΜΑΚΗ
Συνηµµένα: (2) υποδείγµατα εγγυοδοτικών παρακαταθηκών
Φωτοαντίγραφο γνωµοδότησης Ν.Σ.Κ.
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