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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. Συνολική ρύθµιση όλων των δηµοσίων συµβάσεων ως προς
όλα τα θέµατα [έργα, προµήθειες και υπηρεσίες (περιλαµβανοµένων των
µελετών) – ανάθεση, εκτέλεση και επαγγελµατικά µητρώα – κατάργηση του
συνόλου του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου (εξαιρέσεις: άρθρ. 13 – 18)]

2. Περιγραµµατικός χαρακτήρας [στα δηµόσια έργα πιο έντονος –
κέλυφος νοµοθεσίας. Λόγοι που καθιστούν το κενό πιο αισθητό στα δηµόσια
έργα: α) στάδιο εκτέλεσης: σύνθετο, µακροχρόνιο κ’ πολυσχιδές˙ β) Μ.Ε.ΕΠ. 
µητρώο αξιολογικής κατάταξης, όχι κατάλογος επιχειρήσεων˙ γ) αυστηρό και
σαφές το καταργούµενο νοµοθετικό πλαίσιο˙ δ) επίλυση διαφορών κατά το
στάδιο εκτέλεσης: πιο σύνθετη και λεπτοµερειακή]

3. Υπαγωγή όλων των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων
φορέων στο πεδίο εφαρµογής του (κατάργηση ισχυουσών
εξαιρέσεων, π.χ. ∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ΟΣΚ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. κ.λπ.)

4. Εξειδίκευση µε προεδρικά διατάγµατα κ’ υπουργικές
αποφάσεις (τα περισσότερα µε σύµφωνη γνώµη Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)

1. Συνολική ρύθµιση όλων των δηµοσίων συµβάσεων ως προς
όλα τα θέµατα [έργα, προµήθειες και υπηρεσίες (περιλαµβανοµένων των
µελετών) – ανάθεση, εκτέλεση και επαγγελµατικά µητρώα – κατάργηση του
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κέλυφος νοµοθεσίας. Λόγοι που καθιστούν το κενό πιο αισθητό στα δηµόσια
έργα: α) στάδιο εκτέλεσης: σύνθετο, µακροχρόνιο κ’ πολυσχιδές˙ β) Μ.Ε.ΕΠ. 
µητρώο αξιολογικής κατάταξης, όχι κατάλογος επιχειρήσεων˙ γ) αυστηρό και
σαφές το καταργούµενο νοµοθετικό πλαίσιο˙ δ) επίλυση διαφορών κατά το
στάδιο εκτέλεσης: πιο σύνθετη και λεπτοµερειακή]

3. Υπαγωγή όλων των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων
φορέων στο πεδίο εφαρµογής του (κατάργηση ισχυουσών
εξαιρέσεων, π.χ. ∆ΕΗ Α.Ε., ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ΟΣΚ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. κ.λπ.)

4. Εξειδίκευση µε προεδρικά διατάγµατα κ’ υπουργικές
αποφάσεις (τα περισσότερα µε σύµφωνη γνώµη Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)
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5. Μέρος πέµπτο (άρθρα 125 – 131) – «Κανόνες που ισχύουν για την
σύναψη συµβάσεων χαµηλής αξίας και συµβάσεων υπηρεσιών
των άρθρων 19 και 20» (οι αποκλίσεις για τις συµβάσεις κάτω του ορίου
εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων)

6. Μέρος έκτο (άρθρα 132 – 156) – «Κανόνες σχετικά µε την
προπαρασκευή και τη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων» (εξειδίκευση κανόνων διαγωνισµών)

7. Μέρος έβδοµο (άρθρα 157 – 161) – «Κανόνες σχετικά µε την
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων» (στοιχειώδης εξειδίκευση νοµοθετικού
πλαισίου εκτέλεσης)

8. Μέρος όγδοο (άρθρα 162 – 177) – «Κανόνες σχετικά µε την
έννοµη προστασία κατά τη σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων» (λεπτοµερής ρύθµιση των δικονοµικών θεµάτων κατά το στάδιο
ανάθεσης και ελλιπέστατη κατά το στάδιο εκτέλεσης)

9. Μέρος ένατο (άρθρα 178 – 190) – «Συντονισµός, παρακολούθηση
και εποπτεία» (θέµατα λειτουργίας και αρµοδιοτήτων της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.).

10. Μέρος δέκατο (άρθρα 191 – 197) – «Τελικές διατάξεις»
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Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΓ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Υποδιαίρεση δηµοσίων συµβάσεων σε τρεις (3) κατηγορίες βάσει
προϋπολογισµού (άρθρ. 10)

Συµβάσεις ήσσονος (< € 2.500), χαµηλής (< € 5.000.000 για τα έργα) & µεγάλης
(> € 5.000.000) αξίας.
Εφαρµογή του νόµου στις συµβάσεις χαµηλής και µεγάλης αξίας.
Επέκταση των ουσιωδών ρυθµίσεων των κοινοτικών Οδηγιών (µέσω του Νόµου) 
σε όλες τις συµβάσεις χαµηλής και µεγάλης αξίας (ήτοι πάνω από € 2.500).
Επέκταση της παροχής δικαιώµατος αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών
προσφορών και στις συµβάσεις κάτω του ορίου (άρθρ. 32).
Ενιαία ρύθµιση όσον αφορά το στάδιο ανάθεσης για όλες τις συµβάσεις δηµοσίων
έργων, µε µόνη εξαίρεση αυτών των άρθρων 125 – 131 (κυρίως προθεσµίες
δηµοσιεύσεων).

2. Σύγκρουση συµφερόντων – ρήτρα ακεραιότητας (άρθρ. 33 & 34)
Εξειδίκευση των εννοιών και προσδιορισµός των προσώπων που εµπίπτουν στις
απαγορεύσεις.
Καθορισµός συνεπειών (εξαίρεση, ακυρότητα συµµετοχής)
Υποχρέωση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων των διαγωνιζοµένων
Ρήτρα ακεραιότητας στη σύµβαση
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Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(2η σελίδα)

Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(2η σελίδα)

3. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρ. 120 –
124)

4. Εξειδίκευση κανόνων διαγωνισµών (άρθρα 132 – 156)
Προϋποθέσεις συµµετοχής, επαγγελµατικής καταλληλότητας, χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας κ’ τεχνικής ικανότητας – διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές για
τον καθορισµό των εν λόγω κριτηρίων.

Κριτήρια ανάθεσης

Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων – άρθρ. 141 (απαίτηση συµµετοχής στην
εκτέλεση του έργου – ίδιες προϋποθέσεις συµµετοχής µε του διαγωνιζόµενου –
δυνητική αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη) 

Εγγυήσεις συµµετοχής κ’ καλής εκτέλεσης (εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. – κατάργηση προσθέτων εγγυητικών)

Λόγοι απόρριψης προσφορών – αποκλεισµού διαγωνιζοµένων

Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης προ της έκδοσης της
κατακυρωτικής πράξης του διαγωνισµού.

Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης

Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν πρακτικά θέµατα διαγωνισµών: α) Όχι βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής˙ β) ηµεροµηνία υπευθύνου δηλώσεως είναι η βέβαιη
χρονολογία που λαµβάνει µε την κατάθεσή της στον διαγωνισµό.

3. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρ. 120 –
124)

4. Εξειδίκευση κανόνων διαγωνισµών (άρθρα 132 – 156)
Προϋποθέσεις συµµετοχής, επαγγελµατικής καταλληλότητας, χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας κ’ τεχνικής ικανότητας – διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές για
τον καθορισµό των εν λόγω κριτηρίων.

Κριτήρια ανάθεσης

Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων – άρθρ. 141 (απαίτηση συµµετοχής στην
εκτέλεση του έργου – ίδιες προϋποθέσεις συµµετοχής µε του διαγωνιζόµενου –
δυνητική αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη) 

Εγγυήσεις συµµετοχής κ’ καλής εκτέλεσης (εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της
αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. – κατάργηση προσθέτων εγγυητικών)

Λόγοι απόρριψης προσφορών – αποκλεισµού διαγωνιζοµένων

Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης προ της έκδοσης της
κατακυρωτικής πράξης του διαγωνισµού.

Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης

Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν πρακτικά θέµατα διαγωνισµών: α) Όχι βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής˙ β) ηµεροµηνία υπευθύνου δηλώσεως είναι η βέβαιη
χρονολογία που λαµβάνει µε την κατάθεσή της στον διαγωνισµό.
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Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(3η σελίδα)

Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(3η σελίδα)

5. Στάδιο εκτέλεσης
Απαγόρευση οιασδήποτε µεταγενέστερης της κατάρτισής της ουσιώδους τροποποίησης των
όρων δηµόσιας σύµβασης – ακυρότητα της τροποποίησης (άρθρ. 160)

Νοµοθετικό κενό ως προς τους όρους εκτέλεσης σύµβασης δηµοσίου έργου.

6. Έννοµη προστασία
Ο Ν. 3886/2010 καταργείται στο σύνολό του.

Σε όλους τους διαγωνισµούς άνω των 80.000 ευρώ και όπου η Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. δεν είναι
αναθέτουσα αρχή ασκείται προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Ενώπιον της Αρχής διεξάγεται κανονική δίκη, σε αντιµωλία, µε ανάπτυξη ισχυρισµών
εκατέρωθεν κ.λπ..

Παράβολο: α) ανώτατα όρια: € 15.000 κ’ 1%˙ β) κατώτατο όριο: € 200 ˙ γ) καταβάλλεται
στην Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.

Προσφυγή στα δικαστήρια: Βάσει των γενικών διατάξεων – αναστολή µόνο για πρόδηλη
βασιµότητα (όχι για σοβαρή πιθανολόγηση).

Στάδιο εκτέλεσης: Καταργούνται οι ειδικές δικονοµικές διατάξεις της νοµοθεσίας περί
δηµοσίων έργων. Παραποµπή στις γενικές δικονοµικές διατάξεις.

∆ιαιτησία: ∆υνατότητα για ρήτρα διαιτησίας στα έγγραφα της σύµβασης.
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Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(4η σελίδα)

Γ. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(4η σελίδα)

6. Εξουσιοδοτικές & µεταβατικές διατάξεις

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι & ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ για έκδοση π.δ/των για
επαγγελµατικά µητρώα οικονοµικών φορέων (άρθρ. 63 § 8) – ∆εν
απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι για έκδοση «Κανονισµού Εκτέλεσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» (άρθρ. 156 §§ 1 & 2) - απαιτείται
σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι για έκδοση «Κανονισµού Ανάθεσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» (άρθρ. 161 §§ 1 & 2) - απαιτείται
σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Γενική έναρξη ισχύος: Έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευσή του στο
Φ.Ε.Κ..

Καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις η έναρξη διαδικασίας σύναψης των
οποίων λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου.

6. Εξουσιοδοτικές & µεταβατικές διατάξεις

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι & ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ για έκδοση π.δ/των για
επαγγελµατικά µητρώα οικονοµικών φορέων (άρθρ. 63 § 8) – ∆εν
απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι για έκδοση «Κανονισµού Εκτέλεσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» (άρθρ. 156 §§ 1 & 2) - απαιτείται
σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Εξουσιοδότηση προς ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι για έκδοση «Κανονισµού Ανάθεσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων» (άρθρ. 161 §§ 1 & 2) - απαιτείται
σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ..

Γενική έναρξη ισχύος: Έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευσή του στο
Φ.Ε.Κ..

Καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις η έναρξη διαδικασίας σύναψης των
οποίων λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του νόµου.
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∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Παντελής έλλειψη ρύθµισης των σηµαντικότερων ζητηµάτων
δικαίου δηµοσίων έργων:

Συστήµατα δηµοπράτησης
Στάδιο εκτέλεσης
Έννοµη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης
Οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλµατος (Μ.Ε.ΕΠ. & Μ.Ε.Κ.)
Τυποποίηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς (Ενηµερότητα Πτυχίου)

Τιµολόγηση των έργων (αναλύσεις τιµών, τιµολόγια, αναθεώρηση)

2.   Νοµοτεχνικές ατέλειες:
Ενσωµάτωση αυτούσιων κοινοτικών Οδηγιών και εθνικών εξειδικευτικών
διατάξεων στο ίδιο νοµοθέτηµα µε συνέπεια την πρόκληση εγγενών αντιφάσεων
(κανονικά, εφόσον πρόκειται για ενιαίο νοµοθέτηµα, οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών
θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής εξειδικευθεί και προσαρµοσθεί στις ανάγκες του εθνικού
δικαίου).
Αντίθεση διατάξεων αυτούσιας µεταφοράς κοινοτικών Οδηγιών µε
εξειδικευτικές πρωτογενείς διατάξεις (π.χ. οι προαιρετικοί όροι αποκλεισµού του
άρθρου 56 παρ. 2 καθίστανται υποχρεωτικοί στο άρθρο 138 παρ. 2 α’ – πιστοποιητικό µη
άσκησης αίτησης πτώχευσης).
Αδόκιµη διατύπωση κατά τη συνδυαστική µεταφορά των δύο Οδηγιών 2004/17 
κ’ 2004/18 σε ενιαίο νοµοθέτηµα (π.χ. τελευταίο εδάφιο παρ. 4 άρθρ. 12, όπου η
εξαίρεση από την παρούσα Οδηγία έγινε εξαίρεση από τον παρόντα νόµο, ενώ η ορθή
διατύπωση θα ήταν να «…να µην αποτρέπεται η δηµοπράτηση των προµηθειών ή
υπηρεσιών ως αυτοτελών συµβάσεων».

1. Παντελής έλλειψη ρύθµισης των σηµαντικότερων ζητηµάτων
δικαίου δηµοσίων έργων:

Συστήµατα δηµοπράτησης
Στάδιο εκτέλεσης
Έννοµη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης
Οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλµατος (Μ.Ε.ΕΠ. & Μ.Ε.Κ.)
Τυποποίηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς (Ενηµερότητα Πτυχίου)

Τιµολόγηση των έργων (αναλύσεις τιµών, τιµολόγια, αναθεώρηση)

2.   Νοµοτεχνικές ατέλειες:
Ενσωµάτωση αυτούσιων κοινοτικών Οδηγιών και εθνικών εξειδικευτικών
διατάξεων στο ίδιο νοµοθέτηµα µε συνέπεια την πρόκληση εγγενών αντιφάσεων
(κανονικά, εφόσον πρόκειται για ενιαίο νοµοθέτηµα, οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών
θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής εξειδικευθεί και προσαρµοσθεί στις ανάγκες του εθνικού
δικαίου).
Αντίθεση διατάξεων αυτούσιας µεταφοράς κοινοτικών Οδηγιών µε
εξειδικευτικές πρωτογενείς διατάξεις (π.χ. οι προαιρετικοί όροι αποκλεισµού του
άρθρου 56 παρ. 2 καθίστανται υποχρεωτικοί στο άρθρο 138 παρ. 2 α’ – πιστοποιητικό µη
άσκησης αίτησης πτώχευσης).
Αδόκιµη διατύπωση κατά τη συνδυαστική µεταφορά των δύο Οδηγιών 2004/17 
κ’ 2004/18 σε ενιαίο νοµοθέτηµα (π.χ. τελευταίο εδάφιο παρ. 4 άρθρ. 12, όπου η
εξαίρεση από την παρούσα Οδηγία έγινε εξαίρεση από τον παρόντα νόµο, ενώ η ορθή
διατύπωση θα ήταν να «…να µην αποτρέπεται η δηµοπράτηση των προµηθειών ή
υπηρεσιών ως αυτοτελών συµβάσεων». 10



∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(2η σελίδα)

∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(2η σελίδα)

3. Παραχώρηση ευρείας διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες
αρχές/ αναθέτοντες φορείς

∆ιαµόρφωση από αυτές όρων συµµετοχής.
Κίνδυνος εισαγωγής κριτηρίων επιδεχόµενων υποκειµενική αξιολόγηση ως κριτηρίων
ανάθεσης.
Κίνδυνος γενικευµένης εφαρµογής υποκειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης των
αιτιολογήσεων υπερβολικά (ασυνήθιστα) χαµηλών προσφορών.

4. ∆ικονοµικά προβλήµατα
Περιορισµός εύρους δικαστικού ελέγχου (πρόδηλη βασιµότητα αντί σοβαρής
πιθανολόγησης).
Η εφαρµογή γενικών δικονοµικών διατάξεων στις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία
των πολιτικών δικαστηρίων συνεπάγεται κατάργηση της εκδίκασης της διαφοράς σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό από το πενταµελές πολιτικό εφετείο.
Στις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η εφαρµογή
των γενικών δικονοµικών διατάξεων θα επιφέρει ελάσσονα µεν, δυνάµει σηµαντικά δε, 
προβλήµατα (κατά τόπο αρµοδιότητα, προθεσµίες άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων).

5. Υπερεξουσίες Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
Όχι µόνο γνωµοδοτικές, συµβουλευτικές και ελεγκτικές αρµοδιότητες, αλλά, επιπροσθέτως, 
ουσιώδεις αποφασιστικές και νοµοθετικές.
Παντελής έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης στις νοµοθετικές εξουσίες της (έκδοση
κρίσιµων π.δ/των µε σύµφωνη γνώµη της Αρχής, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο).
Περιορισµός δικαστικού ελέγχου πράξεων της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (πρόδηλη βασιµότητα)

3. Παραχώρηση ευρείας διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες
αρχές/ αναθέτοντες φορείς

∆ιαµόρφωση από αυτές όρων συµµετοχής.
Κίνδυνος εισαγωγής κριτηρίων επιδεχόµενων υποκειµενική αξιολόγηση ως κριτηρίων
ανάθεσης.
Κίνδυνος γενικευµένης εφαρµογής υποκειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης των
αιτιολογήσεων υπερβολικά (ασυνήθιστα) χαµηλών προσφορών.

4. ∆ικονοµικά προβλήµατα
Περιορισµός εύρους δικαστικού ελέγχου (πρόδηλη βασιµότητα αντί σοβαρής
πιθανολόγησης).
Η εφαρµογή γενικών δικονοµικών διατάξεων στις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία
των πολιτικών δικαστηρίων συνεπάγεται κατάργηση της εκδίκασης της διαφοράς σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό από το πενταµελές πολιτικό εφετείο.
Στις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η εφαρµογή
των γενικών δικονοµικών διατάξεων θα επιφέρει ελάσσονα µεν, δυνάµει σηµαντικά δε, 
προβλήµατα (κατά τόπο αρµοδιότητα, προθεσµίες άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων).

5. Υπερεξουσίες Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
Όχι µόνο γνωµοδοτικές, συµβουλευτικές και ελεγκτικές αρµοδιότητες, αλλά, επιπροσθέτως, 
ουσιώδεις αποφασιστικές και νοµοθετικές.
Παντελής έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης στις νοµοθετικές εξουσίες της (έκδοση
κρίσιµων π.δ/των µε σύµφωνη γνώµη της Αρχής, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο).
Περιορισµός δικαστικού ελέγχου πράξεων της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (πρόδηλη βασιµότητα) 11



∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(3η σελίδα)

∆. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(3η σελίδα)

6. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρ. 43 § 2 Συντάγµατος: Νοµοθετική εξουσιοδότηση ειδική και ορισµένη.
Γενικές, αόριστες και απεριόριστες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις (63 § 8, 156 §§ 1 & 2, 161 
§§ 1 & 2) για επαγγελµατικά µητρώα, κανονισµό ανάθεσης έργων και κανονισµό εκτέλεσης
έργων.
Παράβαση άρθρ. 43 § 2 Σ.: α) απουσία συγκεκριµένου και ειδικού προσδιορισµού των υπό
ρύθµιση θεµάτων˙ β) παντελής έλλειψη περιγραµµάτων, κατευθύνσεων, αρχών και αξόνων
υπό εξουσιοδότηση ρυθµίσεων.
Αντιπαραβολή µε το πλέγµα εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 1418/1984 (όλες οι βασικές
ρυθµίσεις επί παντός ζητήµατος περιέχονταν στον νόµο – µόνο συγκεκριµένα ζητήµατα
εξειδικεύθηκαν µε το Π.∆. 609/1985) – Μ.Ε.ΕΠ. & Μ.Ε.Κ. ρυθµίζονται αποκλειστικά από
λεπτοµερείς νοµοθετικές διατάξεις Ν. 2940/2001 (άρθρ. 4).

7. ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ) 
Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αναγκαιότητα νοµοθετικής τροποποίησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Πρόβληµα τόσο νοµοτεχνικό όσο και ουσιαστικό.

6. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρ. 43 § 2 Συντάγµατος: Νοµοθετική εξουσιοδότηση ειδική και ορισµένη.
Γενικές, αόριστες και απεριόριστες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις (63 § 8, 156 §§ 1 & 2, 161 
§§ 1 & 2) για επαγγελµατικά µητρώα, κανονισµό ανάθεσης έργων και κανονισµό εκτέλεσης
έργων.
Παράβαση άρθρ. 43 § 2 Σ.: α) απουσία συγκεκριµένου και ειδικού προσδιορισµού των υπό
ρύθµιση θεµάτων˙ β) παντελής έλλειψη περιγραµµάτων, κατευθύνσεων, αρχών και αξόνων
υπό εξουσιοδότηση ρυθµίσεων.
Αντιπαραβολή µε το πλέγµα εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 1418/1984 (όλες οι βασικές
ρυθµίσεις επί παντός ζητήµατος περιέχονταν στον νόµο – µόνο συγκεκριµένα ζητήµατα
εξειδικεύθηκαν µε το Π.∆. 609/1985) – Μ.Ε.ΕΠ. & Μ.Ε.Κ. ρυθµίζονται αποκλειστικά από
λεπτοµερείς νοµοθετικές διατάξεις Ν. 2940/2001 (άρθρ. 4).

7. ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ) 
Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αναγκαιότητα νοµοθετικής τροποποίησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Πρόβληµα τόσο νοµοτεχνικό όσο και ουσιαστικό.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ανάγκη επανασύνταξης του νόµου

Βελτίωση ουσιαστικών ρυθµίσεων (όπου απαιτείται)

Αποκατάσταση νοµοτεχνικών ατελειών

Κυρίως όµως: Πλήρωση των κενών, ειδικά στη
νοµοθεσία δηµοσίων έργων: Στάδιο εκτέλεσης, 
συστήµατα δηµοπράτησης, οργάνωση εργοληπτικού
επαγγέλµατος, αντικειµενικό και διαφανές θεσµικό
πλαίσιο διεξαγωγής των διαγωνισµών, ειδικό και πλήρες
θεσµικό πλαίσιο διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των
διαφορών κατά το στάδιο εκτέλεσης.

Ανάγκη επανασύνταξης του νόµου

Βελτίωση ουσιαστικών ρυθµίσεων (όπου απαιτείται)

Αποκατάσταση νοµοτεχνικών ατελειών

Κυρίως όµως: Πλήρωση των κενών, ειδικά στη
νοµοθεσία δηµοσίων έργων: Στάδιο εκτέλεσης, 
συστήµατα δηµοπράτησης, οργάνωση εργοληπτικού
επαγγέλµατος, αντικειµενικό και διαφανές θεσµικό
πλαίσιο διεξαγωγής των διαγωνισµών, ειδικό και πλήρες
θεσµικό πλαίσιο διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των
διαφορών κατά το στάδιο εκτέλεσης.
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