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Θέμα : Εγγύηση Καλής Λειτουργίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 

Ν.4281/2014. 

  

Σχετ.:  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ.2 εδ.α ν.4281/2014 «Οι αναθέτουσες αρχές / 

αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν: α) «Εγγύηση καλής 

λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που 

προκαλούνται από τη δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται η προσκόµιση τέτοιας εγγύησης. Το 

ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 

χρηµατικό ποσό».  

 Δυνάμει των παραπάνω διατάξεων προβλέπεται πλέον στις διακηρύξεις: «Πρόσθετα 

κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα σύµφωνα µε το ν.4281/2014 άρθρο 157 παρ.2 εδαφ.α και η 

εγγύηση Καλής Λειτουργίας ύψους ……..€ για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που µπορεί να 

ανακύψουν ή των ζηµιών που µπορεί να προκληθούν από τη δυσλειτουργία του έργου κατά την 

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος 

µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου δηλαδή 15 µήνες µετά τη βεβαιωµένη περαίωση των 

εργασιών ή την προσκόµιση του τελικού επιµετρητικού πίνακα εργασιών εφόσον γίνει µετά την πάροδο 

δύο µηνών από τη βεβαίωση περαίωσης. ……». 

 Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο νόμος διαχωρίζει: α) την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

που ρητά αφορά στην τήρηση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην καλή εκτέλεση 

του έργου, από β) την εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία αφορά στην αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία των έργων 

ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι τον χρόνο μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου δηλαδή 15 μήνες μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών. Προκύπτει, 



λοιπόν, ξεκάθαρα ποιος είναι ο χρόνος καλής λειτουργίας ενός έργου για τον οποίον, επομένως, 

ζητείται και η σχετική εγγύηση.  

 

 Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί από πολλές αναθέτουσες αρχές να ζητούν την προσκόμιση 

εγγύησης καλής λειτουργίας κατά την υπογραφή της σύμβασης συγχρόνως με την προσκόμιση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι να επιβαρύνονται με επιπλέον προμήθειες 

παρά τα όσα ο νόμος ορίζει. Εκτός του ότι θεωρούμε παράνομη την τακτική αυτή είναι επιπλέον 

άδικη και οικονομικά δυσβάσταχτη για τον κλάδο μας.  

 Για τους λόγους αυτούς, σας υποβάλλουμε την παρούσα και ζητούμε να διευκρινιστεί 

τελικά ο χρόνος προσκόμισης της παραπάνω εγγύησης καλής λειτουργίας προκειμένου να τηρηθεί 

ο νόμος και προκειμένου όλες οι αναθέτουσες αρχές να πράττουν το ίδιο.  
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