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Θέμα: “Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένων προτύπων τευχών 
διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και 
κάτω των ορίων” 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία “.doc”), στην ιστοσελίδα 
της Αρχής www.eaadhsy.gr, στη διαδρομή "Αναθέτουσες Αρχές/Πρότυπα Τεύχη", 
επικαιροποιημένα τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων 
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και δημοσίων 
συμβάσεων μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογήν της προβλεπόμενης στα πρότυπα τεύχη ρήτρας 
ευελιξίας και σε συνέχεια σχετικών νομοθετικών μεταβολών οι οποίες επήλθαν μετά τη 
δημοσίευση των προτύπων τευχών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν επικαιροποιηθεί: 

 τα άρθρα 4.2 και 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων κάτω των ορίων),  

 τα άρθρα 8 και 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών κάτω των ορίων), 

 το άρθρο 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων άνω των ορίων),  

 το άρθρο 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών άνω των ορίων). 

              Με εντολή Προέδρου 

      Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

 

 

              Ευάγγελος Καραμανλής 
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Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 

5. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

6. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 

7. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

8. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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