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πληνκνγξαθίεο ή/θαη μελφγισζζνη φξνη  

 

πληνκνγξαθία  

(κε ή ρσξίο ηειείεο) 

Πεξηγξαθή 

ΑΑ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Α/Α 
Αχμσλ Αξηζκφο (ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ζχζηεκα ΔΖΓΖ) 

ΑΔΠΠ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

ΑΠΔΓ Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ΑΦ Αλαζέησλ Φνξέαο 

Γ Γεκφζηα χκβαζε 

ΓΑ Γπλακηθφ χζηεκα Αγνξψλ 

ΔΑΑΓΖΤ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ΔΑΓΖΤ 

Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λένο θνξέαο ζε 

ζπλέρεηα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ ΔΑΑΓΖΤ θαη 

ΑΔΠΠ) 

ΔΒΓΓΖΤ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ΔΓ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ) 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΔΣΣ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

ΔΔΔ Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο 

eΔΔΔ 
Γνκεκέλε ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ ΔΔΔ ζε 

κνξθφηππν XML 
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ΔΚ Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

EKΑA Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ 

ΔΖΓΖ 
Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ 

ΔΦΠ 
Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(gov.gr) 

Ν Νφκνο 

ΚΑΑ Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ 

ΚΤΑ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

ΟΦ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο 

ΠΓ  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Πχιε ΔΡΜΖ 

Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

πιεξνθφξεζε θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ΣΔYΓ Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΦΔΚ Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 

 

Ξελφγισζζνη φξνη Μεηάθξαζε/Πεξηγξαθή 

CPV 
Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

(Common Procurement Vocabulary) 

DOC/DOCX 
Μνξθφηππνο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θεηκέλνπ 

(Microsoft Word) 
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dropdown list 

ηνηρείν νζφλεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίδεη, 

ελ είδε θαηαξξάθηε, ιίζηα πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ 

πξνο επηινγή απφ ην ρξήζηε 

eCertis Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΔΔ 

EDM Exchange Data Model (Μνληέιν Αληαιιαγήο 

Γεδνκέλσλ) 

EFTA 

Ζ Δπξσπατθή Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ) 

(αγγιηθά: European Free Trade Association - EFTA) 

κε κέιε ηηο ρψξεο Διβεηία, Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη 

Ννξβεγία 

eIDAS Regulation 

electronic IDentification, Authentication, and trust 

Services Regulation (Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο 

910/2014 ηεο ΔΔ) 

eSender 

Ζιεθηξνληθή πηζηνπνηεκέλε πιαηθφξκα γηα ζχληαμε 

θαη απνζηνιή δεκνζηεχζεσλ ζην πκπιήξσκα ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο. 

ESPD 
European Single Public Procurement Document – 

(Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο – ΔΔΔ) 

ΔΥΔ 
Μνξθφηππνο εθηειέζηκνπ (executable) ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ, ήηνη εθαξκνγέο ή πξνγξάκκαηα. 

HTML 

Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ (HyperText Markup 

Language) θαη βαζηθφο κνξθφηππνο ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ  

NUTS 

Ολνκαηνινγία Δδαθηθψλ ηαηηζηηθψλ Μνλάδσλ 

(γαιιηθά: Nomenclature d' Unités Territoriales 

Statistiques) ηεο EE 

PDF Μνξθφηππνο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θεηκέλνπ Portable 
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Document Format (Adobe Reader) 

portal Γηαδηθηπαθή πχιε (Internet portal) 

PPTX 
Μνξθφηππνο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ παξνπζηάζεσλ 

(Microsoft PowerPoint) 

Prezi 
Δηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζχληαμεο θαη 

δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ παξνπζηάζεσλ.  

TED 

Tenders Electronic Daily (Ζιεθηξνληθφ πκπιήξσκα 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο) 

URL 

Δληαίνο Δληνπηζηήο Πφξσλ  απνηππψλεη ηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πφξνπ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ – 

(Uniform Resource Locator) 

XLS/XLSX 
Μνξθφηππνο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ινγηζηηθψλ 

θχιισλ (Microsoft Excel) 

XML 
Μνξθφηππνο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ κεραλνγξαθηθά 

δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο eXtended Markup Language 
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Κεθάιαην I. Δηζαγσγή 

1. Πξφινγνο 

 

Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνηειεί επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ είρε εθπνλεζεί ζην παξειζφλ, ε νπνία θξίζεθε 

αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ζε ζπλέρεηα ησλ ζεζκηθψλ, επηρεηξεζηαθψλ θαη ηερληθψλ 

εμειίμεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά κέζα. Δλδεηθηηθά 

ζεκεηψλνληαη: 

 Ζ εθηελήο αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε 

ηνλ λ.4782/2021 πνπ ηξνπνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ην λ.4412/2016, επηθέξνληαο 

άκεζα ή έκκεζα αιιαγέο ζηα ειεθηξνληθά κέζα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο ε 

θαηάξγεζε ηνπ ΚΖΚ, ε ζέζπηζε λένπ νξίνπ ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ν ειεθηξνληθφο Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο, ε θαηάξγεζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε πηνζέηεζε ησλ θαη’ εμαίξεζε Απεπζείαο 

Αλαζέζεσλ άλσ ηνπ ζρεηηθνχ λένπ νξίνπ ησλ 30.000€, ε θαηάξγεζε ηνπ ΣΔΤΓ 

θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ΔΔΔ θάησ ησλ νξίσλ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ΜεΜΔΓ, ε εθηελέζηεξε ρξήζε άιισλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή/θαη ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ φπσο Αληαγσληζηηθφο Γηάινγνο θαη 

Γπλακηθά πζηήκαηα Αγνξψλ. 

 Ζ εκπεξηζηαησκέλε αλακφξθσζε, επέθηαζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε κε ην λ.4727/2020 θαη ε 

ππνρξεσηηθή νξηδφληηα ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε (gov.gr). 

 Δηδηθφηεξεο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο θαη ηερληθέο βειηηψζεηο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα θαη έθδνζε λένπ ζρεηηθνχ 

δεπηεξνγελνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ΚΤΑ) 
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 Σερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο ζηελ Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» 

ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

θνπφο ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηψλ 

θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ κέζσ ΔΖΓΖ», ην νπνίν αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε 

ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ (ΑΑ) / Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ 

(ΑΦ), θαη θπξίσο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ απηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ) θαη αζρνινχληαη πξσηίζησο κε ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. Δπί ηεο νπζίαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ή/θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο 

επηκέξνπο θαλφλεο, ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε 

θαη ρξήζε ησλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΔΖΓΖ, ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Παξνρήο Σερληθψλ θαη Λνηπψλ 

Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ. Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ είλαη ε πξαθηηθή (hands on) επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα-ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζνπλ ηα 

ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα πιένλ - βάζεη ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ - κέζσ  

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Παξνρήο Σερληθψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη:  

Α) ρεηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ππφ κνξθή ζπλνπηηθψλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο:  

 γηα ην ππνζχζηεκα ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα  ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ (Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ), θαη ζπγθεθξηκέλα 

o ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο ζηε βάζε κειέηεο πεξίπησζεο, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, κε ζηηγκηφηππα (screenshots), φιεο νη 
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δηαδηθαζίεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε, ηε δηελέξγεηα θαη 

ηελ θαηαθχξσζε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα ελφο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ Γεκνζίνπ Έξγνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

o ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο ζηε βάζε κειέηεο πεξίπησζεο, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, κε ζηηγκηφηππα (screenshots), φιεο νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε, ηε δηελέξγεηα θαη 

ηελ θαηαθχξσζε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα ελφο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ Μειέηεο κε ηερληθή αμηνιφγεζε/βαζκνιφγεζε θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

 γηα ηελ πιαηθφξκα Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Σερληθψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ 

Τπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.) πνπ αθνξά ζηε δεκφζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ 

επηινγή κειψλ ζρεηηθψλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλνπηηθφ 

εγρεηξίδην ρξήζεο, φπνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά, κε ζηηγκηφηππα (screenshots), ε 

εγγξαθή, ε πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε θαζψο θαη ε εθηέιεζε κίαο δηαδηθαζίαο 

θιήξσζεο κέζσ ΜεΜΔΓ 

 γηα ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (eΔΔΔ) (άξζξν 79 ηνπ 

λ. 4412/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα  

o ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ρξήζεο ελφο 

eΔΔΔ απφ ΑΑ/ΑΦ  

o ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ρξήζεο ελφο 

eΔΔΔ απφ Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (ΟΦ). [εκεηψλεηαη φηη θξίζεθε 

ζθφπηκν νη ΑΑ/ΑΦ λα γλσξίδνπλ δεηήκαηα ή ζέκαηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζχληαμεο ηνπ eΔΔΔ απφ ηελ πιεπξά ησλ ΟΦ, κηαο 

θαη νη ΑΑ/ΑΦ θαινχληαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγμνπλ ή/θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα.] 
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Β) Δκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ινηπψλ 

θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε επηκέξνπο αληηθείκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ 

ή ζεκαηνινγηψλ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

απηψλ. 

Γ) ρεδηαγξάκκαηα νπηηθνπνίεζεο ησλ ξνψλ εξγαζηψλ/δηαδηθαζηψλ θαζψο 

θαη άιισλ ελλνηψλ γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε απηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Γ) Ζιεθηξνληθέο παξνπζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ επηγξακκαηηθά 

θαη παξαζηαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε δηδαθηηθήο ελφηεηαο ή ππνελφηεηαο ή 

ζεκαηνινγίαο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ζρεηηθήο εηζήγεζεο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή θαη έρνπλ ζπληαρζεί: 

 κε ην ινγηζκηθφ MS PowerPoint (κνξθφηππνο PPTX) θαη δηαηίζεληαη ζην 

πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε αξρεία κε κνξθφηππν PDF  

 κε ην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ Prezi θαη, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ URL ζην Γηαδίθηπν  

Δ) Πξφζζεην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ 

ζην εθάζηνηε επηκέξνπο αληηθείκελν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκαηνινγηψλ, ην νπνίν απνηειείηαη, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, απφ 

ζπιινγέο ζρεηηθψλ εληχπσλ ή εγγξάθσλ (λνκνζεζίαο, θαλνληζηηθψλ ή/θαη 

ξπζκηζηηθψλ πξάμεσλ, θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ, εγρεηξηδίσλ, 

πξφηππσλ εληχπσλ θαη εγγξάθσλ, δηαγξακκάησλ, ραξηψλ, ιηζηψλ, εξγαιείσλ, 

ζπλδέζκσλ πξνο ρξήζηκνπο ηζηνηφπνπο, θ.α.,) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απαξαίηεησλ 

ή/θαη ρξήζηκσλ γηα ηελ πξαθηηθή ή/θαη λνκφηππε εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.  

Σν πξφζζεην, ζε ζρέζε κε ην παξφλ έγγξαθν, εθπαηδεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

είλαη νξγαλσκέλν αλά ελφηεηα ή/θαη ζεκαηνινγία ζε ζρεηηθνχο, θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζκέλνπο, ειεθηξνληθνχο θαθέινπο θαη αξρεία: 
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α) Οη ειεθηξνληθνί θάθεινη θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία έρνπλ νλνκαζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ην εθάζηνηε φλνκα λα αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερφκελν ή/θαη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηζρχο ή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαθέινπ ή εγγξάθνπ. 

β) Ζ νλνκαηνινγία ησλ αξρείσλ πνπ αθνξνχλ απεηθνλίζεηο νζνλψλ (screen 

shots) ησλ πεξηγξαθφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, επηηξέπεη, εθφζνλ 

ηαμηλνκεζνχλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, ηελ πεξηήγεζε ζε απηέο (slide show) κε 

ηελ θαηάιιειε ζεηξά εκθάληζεο ή ρξήζεο ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή. 

ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ή ππνελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ή/θαη πεξηγξαθή 

ηνπ ζρεηηθνχ πξφζζεηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ 

  



 

2. Αληηζηνίρηζε θεθαιαίσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ελφηεηεο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αθνινπζήζεθε κία ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία θαη απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Κεθάιαην 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 
Σίηινο Κεθαιαίνπ 

α/α 

Δλφηεηαο 

Σίηινο Δλφηεηαο 

Δπηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Κεθάιαην II. 

Θεζκηθφ πιαίζην Μέζσλ 

Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο 

ζηηο Γ 

2 

Θεζκηθφ πιαίζην Μέζσλ Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο ζηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

Κεθάιαην III. 
Δπηζθφπεζε ειεθηξνληθήο 

δηαδηθαζίαο 
3 

Δπηζθφπεζε δηεμαγσγήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο  Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ έξγσλ κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

Κεθάιαην ΗV. 

Ζιεθηξνληθφ Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(eΔΔΔ) 

4 Ζιεθηξνληθφ Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (eΔΔΔ) 

Κεθάιαην V. 
Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ 

Γηαδηθαζηψλ χλαςεο 
5 

Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ (ΜεΜΔΓ) 
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Μειεηψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ 

Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ 

(ΜεΜΔΓ) 

Κεθάιαην VΗ. 
Γηαδηθηπαθή Πχιε 

«Πξνκεζεχο» 
6 

Γλσξηκία κε ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Κεθάιαην VΗΗ. 
Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο 

Γεκφζηαο χκβαζεο 
7 Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο 

Κεθάιαην VΗΗΗ. 

ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

(κφλν βάζεη ηηκήο) 

  

Κεθάιαην VIΗΗ.Α. 
ρεδηαζκόο θαη δεκνζίεπζε 

δηαγσληζκνύ (κόλν βάζεη ηηκήο) 
8 

ρεδηαζκφο θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ Έξγσλ / Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο 

 Κεθάιαην VΗΗΗ.Β 
Τπνβνιή πξνζθνξώλ ΟΦ (κόλν 

βάζεη ηηκήο) 
9 

Τπνβνιή πξνζθνξψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα θαη 

κειέηεο 

 Κεθάιαην VΗΗΗ.Γ. 
Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο 

(κόλν βάζεη ηηκήο) 
12 

Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ Έξγσλ / Μειεηψλ 

κέζσ ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 
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 Κεθάιαην VΗΗΗ.Γ. 
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ (κόλν βάζεη ηηκήο) 
13 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα θαη 

κειέηεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

Κεθάιαην IX. Καηαθχξσζε 14, 21 
Καηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα 

Έξγα θαη κειέηεο 

Κεθάιαην X 
Δπηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε 

εγγξάθσλ 
10 

Δπηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα έξγα θαη 

κειέηεο 

Κεθάιαην XΗ. Υξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ 11 
Υξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζηηο ειεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο κέζσ ηνπ 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα έξγα θαη κειέηεο 

Κεθάιαην XII. 
Κιεηζηέο θαη ινηπέο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 
15 

Κιεηζηέο θαη ινηπέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

θαη κειέηεο 

Κεθάιαην XΗIΗ. 

ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

(βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – 

ηηκήο) 

  

Κεθάιαην XΗIΗ.Α. 

ρεδηαζκόο θαη δεκνζίεπζε 

δηαγσληζκνύ (βέιηηζηε ζρέζε 

πνηόηεηαο – ηηκήο) 

16 

ρεδηαζκφο  θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ Έξγσλ / Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο 

Κεθάιαην XΗIΗ.Β. Τπνβνιή πξνζθνξώλ ΟΦ 17 Τπνβνιή πξνζθνξψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ Έξγσλ / 
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(βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο – 

ηηκήο) 

Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

Κεθάιαην XΗIΗ.Γ. 
Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο 

(βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο) 
18 

Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ Έξγσλ / Μειεηψλ 

κέζσ ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

Κεθάιαην XΗIΗ. Γ. 

Απνζθξάγηζε, αμηνιόγεζε θαη 

βαζκνιόγεζε Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθώλ 

πκκεηνρήο/Σερληθήο 

Πξνζθνξάο (βέιηηζηε ζρέζε 

πνηόηεηαο-ηηκήο) 

19 

Απνζθξάγηζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο/Σερληθήο Πξνζθνξάο κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα θαη κειέηεο κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

Κεθάιαην XΗIΗ.Δ. 

Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο, 

απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε 

Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

(βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο) 

20 

Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα θαη κειέηεο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε 

ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

Κεθάιαην XIV 
Γηαρείξηζε Ζιεθηξνληθψλ 

Γηαγσληζκψλ 

8-13 θαη 

16-20 

Δπηκέξνπο γεληθέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ή ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ 

δηαγσληζκψλ 



 

Κεθάιαην II. Θεζκηθφ πιαίζην Μέζσλ Ζιεθηξνληθήο 

Δπηθνηλσλίαο ζηηο Γ 

1. Μέζα Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

1. Δηζαγσγή  

Οη ηειεπηαίεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE) γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο, νη νπνίεο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ηνπο λφκνπο 

Ν.4412/2016 (Α΄147) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  θαη Ν.4413/2016 (Α΄148) 

«Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2014/23/ΔΔ», εηζήγαγαλ κία ζεηξά απφ θαηλνηνκίεο, αιιαγέο  θαη λέεο πξνζεγγίζεηο 

φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη παξαρσξήζεσλ. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε 

αλακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απινπνίεζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή θαη ππνρξεσηηθή 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηεξγαζηψλ ζε φιν ην θάζκα ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

θαη εθηέιεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, πνπ ζηηο ελ ιφγσ Οδεγίεο 

ραξαθηεξίδνληαη ζπλνιηθά σο Μέζα Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο ζηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (Means of eCommunication in Public Procurement).  

θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο επηκέξνπο 

έλλνηεο θαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ησλ Μέζσλ Ζιεθηξνληθήο Δπηθνηλσλίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ εμαηηίαο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμνπλ ην θαηάιιειν Μέζν φηαλ απηφ απαηηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

2. Πξνγξακκαηηζκφο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ΔΚΑΑ  

Ο θχθινο ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (public procurement cycle) εθθηλεί κε ην 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
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ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηε κίζζσζε ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα 

αγαζψλ, κε βάζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ αλαδήηεζε θαη απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ 

(ιεηηνπξγηθψλ – αλαπηπμηαθψλ, πνηνηηθψλ-πνζνηηθψλ), ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ απφ ηελ αγνξά ιχζεσλ, ην πιήζνο ησλ ελ δπλάκεη πξνκεζεπηψλ, ε 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε ζαθήλεηα θαη ε 

ακεξνιεςία σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε δηαθάλεηα 

ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απνηεινχλ ερέγγπα γηα ηελ 

πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνκεζεηψλ απφ ην δεκφζην πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε.  

Πέξαλ ηεο ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθηεινχληαλ ήδε 

ζηελ Διιάδα κε ειεθηξνληθά κέζα, ήηνη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζαλ ζηε ζχληαμε θαη 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 

(ΠΠΤΦΤ), αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ), θαζψο 

θαη  

 ζηνλ ηνκέα ησλ Πξνκεζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχζαλ ζηε ζχληαμε θαη 

έγθξηζε ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ), αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (ΓΓΔ). 

Ζ έιιεηςε επειημίαο θαη νη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ΔΠΠ θαη 

ΠΠΤΦΤ, νδήγεζαλ ζηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπο θαη ηελ αλαδήηεζε πην 

απνδνηηθψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο θαη 

απνηππψζεθαλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην (βι. παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

4013/2011 (Α΄ 204), παξ. 2(α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 122/2012 (Α΄ 215), άξζξα 21 θαη 

148 ηνπ Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) θαζψο θαη ε παξ. 7  άξζξν 41  Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  Οη ηειεπηαίεο δηαηάμεηο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο 

ζηνηρείσλ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηελ αξκφδηα 

Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ (ΔΚΑΑ). Οη ζρεηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαη 
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ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ αλακέλνληαη 

λα απνηππσζνχλ ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο ηζάξηζκσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ ησλ 

ηξηψλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθάζηνηε ΔΚΑΑ κε ηνλ 

Τπνπξγφ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Χο Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ (ΚΑΑ) λνείηαη 

(ζχκθσλα κε ηελ πεξ. 17 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016): (α) κία 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ παξέρεη θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αγνξψλ θαη, ελδερνκέλσο, 

επηθνπξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αγνξψλ, (β) έλαο αλαζέησλ θνξέαο, ν νπνίνο παξέρεη 

θεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αγνξψλ θαη, ελδερνκέλσο, επηθνπξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αγνξψλ. Χο ΔΚΑΑ λννχληαη (ζχκθσλα κε ην ηελ πεξ. 18 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.4412/2016), νη ΚΑΑ νη νπνίεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, είλαη επηπιένλ αξκφδηεο γηα ηνλ 

εζληθφ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο θαη ζπληνληζκφ θεληξηθψλ θαη 

επηθνπξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ φισλ ησλ ινηπψλ ΚΑΑ. εκεηψλεηαη φηη ζην 

άξζξν 41 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνζδηνξίδνληαη, πέξαλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΔΚΑΑ 

θαη ΚΑΑ, νη ηξεηο ΔΚΑΑ ηεο ρψξαο: 

 Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (ΓΓΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη  

Μεηαθνξψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ,  

 Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΓΓΓ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (ΓΓΔΠΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο, γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ 

 Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΚΑΠΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθψλ, πγεηνλνκηθψλ, 

θαξκαθεπηηθψλ αγαζψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε απνδνηηθή, 

έγθαηξε, έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή θάιπςε αλαγθψλ ησλ ΑΑ/ΑΦ, πνπ ζα επηηεπρζεί 

κέζσ ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ απφ ηηο ΔΚΑΑ ζε εζληθφ ή απφ ηηο ΚΑΑ ζε 

πεξηθεξεηαθφ/ηνκεαθφ επίπεδν. Ζ νξζή επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε ηνπ Πίλαθα 

Πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιά θαη πνιπδηάζηαηα νθέιε,  φπσο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κείσζε αξηζκνχ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ, αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη λα 
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επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή κίαο ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη ΔΚΑΑ/ΚΑΑ θαινχληαη ζε απηφ ην πιαίζην λα 

εθαξκφζνπλ θαηάιιεια ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη ήδε απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, φπσο πκθσλίεο Πιαίζην (Framework Agreement), Γπλακηθά πζηήκαηα 

Αγνξψλ (Dynamic Purchasing System), Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη (eCataloques) ή λα 

επηιέμνπλ ζπλδπαζκνχο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα (eShop) ή/θαη ειεθηξνληθέο αγνξέο (eMarketplace), πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ σθειεηψλ. 

3. SIMAP (fr.: système d'information pour les marchés publics)  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο  SIMAP (https://simap.ted.europa.eu/) παξέρεη πξφζβαζε ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο ζηελ Δπξψπε. Ζ 

ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ SIMAP φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηφηεηα γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

άλσ ησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ απνηππψλεηαη ζηηο Οδεγίεο 2014 /24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ 

θαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο ζην Παξάξηεκα VIII θαη ζην Παξάξηεκα IX αληίζηνηρα, ελψ  

ζην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο απνηππψλνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 

«Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα» (άξζξα 61 - 70)  ηνπ  Ν.4412/2016. To SIMAP 

απνηειείηαη απφ:  

i. TED (Tenders Electronic Daily)  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ TED, κέξνο ηνπ SIMAP είλαη ε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ 

πκπιεξψκαηνο ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηελ 

θαηά λφκν δεκνζηφηεηα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ άλσ ησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ. 

ii.  eNotices 

Ζ πιαηθφξκα eNotices, κέξνο ηνπ SIMAP, απνηειεί ειεθηξνληθφ εξγαιείν πνπ 

απινπνηεί θαη επηηαρχλεη γηα ΑΑ/ΑΦ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Μέζσ ησλ eNotices ππάξρεη πξφζβαζε ζε φια ηα Σππνπνηεκέλα Έληππα 

https://simap.ted.europa.eu/
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(Standard Forms) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκνζηφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ άλσ ησλ θνηλνηηθψλ νξίσλ. 

iii. eSenders 

Οη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο eSenders πηζηνπνηεκέλσλ αξκφδησλ θνξέσλ απφ 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δχλαηαη λα απνζηέιινπλ θαηεπζείαλ ζην Γξαθείν Δθδφζεσλ ηεο 

ΔΔ αλαθνηλψζεηο ζε κνξθή αξρείσλ XML φζνλ αθνξά δεκνζηεχζεηο ζην πκπιήξσκα 

ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

iv. eTendering 

Ζιεθηξνληθή πιαηθφξκα επέθηαζε ηνπ TED ηεο ΔΔ γηα ΑΑ/ΑΦ θαη ΟΦ φζνλ αθνξά 

ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ζηνηρείσλ θαη δηεξγαζηψλ κίαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο, φπσο έγγξαθα ζχκβαζεο, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, παξαξηήκαηα, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη έρεη εθδνζεί ν Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/1780 

«eForms» ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο επηεκβξίνπ 2019 γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηε δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2015/1986 (ειεθηξνληθά έληππα), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα επηηειεζηεί έλαο 

ζεζκηθφο, επηρεηξεζηαθφο θαη ηερλνινγηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ SIMAP, κε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο εκπεξηζηαησκέλνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ (eForms XML) θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ/πιαηθνξκψλ eNotices2 θαη TED2. 

4. Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ)  

Σν ΚΖΜΓΖ απνηειεί πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο θαηαρψξηζεο 

ζηνηρείσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ ΑΑ/ΑΦ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο, ήηνη 

δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θαη έξγα πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 2.500€ θαη άλσ, 

άλεπ ΦΠΑ. Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα ζχζηεκα δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο κέζσ 

ηεο αλάξηεζεο εγγξάθσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ (metadata) απνθάζεσλ ή/θαη πξάμεσλ 
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ζρεηηθά κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αληίζηνηρν θαη παξάιιειν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζπληζηά έλα εθηεηακέλν, εζληθφ αληίζηνηρν ηνπ Tenders Electronic 

Daily (TED).  

 

Δηθφλα 1: ηνηρεία θαη βήκαηα αλάξηεζεο ΚΖΜΓΖ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ΚΖΜΓΖ σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ αιιά θαη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ (ΚΑΑ)  θαη 

ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ κέζσ εηδηθψλ ηερληθψλ θαη 

εξγαιείσλ, φπσο π.ρ. πκθσληψλ Πιαίζην (framework agreements), Γπλακηθψλ 

πζηεκάησλ Αγνξψλ (dynamic purchasing systems), Ζιεθηξνληθνχο Καηαιφγνπο 

(e-Catalogues), θ.α. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην ΚΖΜΓΖ θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ην 

άξζξν 38 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ ζρεηηθή ππ’ αξηζ. 76928 ΚΤΑ (ΦΔΚ 

3075/Β΄/13.07.2021), θαη πξνρσξά ζε κία κεξηθή αλακφξθσζε ηνπ ΚΖΜΓΖ. 

Βαζηθνί ζηφρνη ή/θαη ζθνπνί ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην ΚΖΜΓΖ 

 λα απνηειέζεη πεγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

 ηελ θαηάξγεζε ηεο θαηά λφκν δεκνζηφηεηαο ησλ Πξνθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

 ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ΔΔ 

 λα αλαδεηρζεί ζε αμηφπηζην θαη έγθπξν ζχζηεκα Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο αμίεο πκκεηνρή, Γηαθάλεηα, Λνγνδνζία θαη 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

 λα γίλεη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ησλ ΟΦ φζνλ αθνξά δηαθαλή 

πξφζβαζε ζε ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εχθνιε θαη 
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αμηφπηζηε αλαδήηεζε επθαηξηψλ αιιά θαη έγθπξν θαη έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο αγνξάο 

5. Κσδηθνιίζηεο ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο  

i. Common Procurement Vocabulary (CPV) 

Σν CPV απνηειεί έλα ζχζηεκα εληαίαο ηαμηλφκεζεο ην νπνίν βνεζά ζηελ 

ηππνπνίεζε ησλ αλαθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο / 

αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην «Άξζξν 23 Ολνκαηνινγίεο (άξζξν 

23 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» θαη ην «Άξζξν 261 Ολνκαηνινγίεο (άξζξν 41 ηεο 

Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147). Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ε ιεηηνπξγία 

θαη ρξήζε ησλ θσδηθψλ / ηνπο ζπζηήκαηνο CPV αλαιχνληαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε 

ζρεηηθή μερσξηζηή δηδαθηηθή ελφηεηα. 

ii. Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)  

Σν ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο NUTS απνηειεί έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα 

γεσγξαθηθήο ππνδηαίξεζεο ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζπιινγή, αλάπηπμε θαη 

ελαξκφληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ε ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε ησλ θσδηθψλ / ηνπο ζπζηήκαηνο NUTS αλαιχνληαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε 

ζρεηηθή μερσξηζηή δηδαθηηθή ελφηεηα. 

6. πγθξφηεζε θαη ηήξεζε ειεθηξνληθνχ Φαθέινπ Γεκφζηαο 

χκβαζεο 

Οη ΑΑ/ΑΦ θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα είηε φρη, 

ζπληάζζνληαο θαη ηεξψληαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή εηδηθφ «Φάθειν Γεκφζηαο 

χκβαζεο» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 «πγθξφηεζε θαη ηήξεζε 

θαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο (άξζξα 83 παξάγξαθνο 6 θαη 84 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)» γηα ΑΑ θαη ηνπ άξζξνπ 277 «πγθξφηεζε θαη ηήξεζε θαθέινπ 
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ζχκβαζεο (άξζξν 99 παξ.6 θαη 100 παξ.2 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» γηα ΑΦ,  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

Δηδηθφηεξα ζε ζπλέρεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4782 (ΦΔΚ 36/Α΄/09.03.2021)  

«Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 

πγεία.» πνπ ηξνπνπνίεζαλ ην λ. 4412/2016, νη ΑΑ/ΑΦ θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, είηε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα είηε φρη, θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο ε ΑΑ / ν ΑΦ ηεξεί «θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο», θαη 

εηδηθφηεξα, αλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ηεξείηαη ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηφπν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ο Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο γηα ΑΑ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

«α) ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο ζύκβαζεο, 

β) ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ, 

γ) ζηνηρεία ηεο σξηκόηεηαο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηα άξζξα 49, 50, 51, 52 ηνπ 

λ.4412/2016, 

δ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

ε) ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ λ.4412/2016, θαη 

ζη) όια ηα έγγξαθα πνπ είλαη αλαγθαία, ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα είλαη ζε 

ζέζε λα αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, θαη ηδίσο: 

αα) γηα ηελ επηθνηλσλία κε νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ηηο ππεξεζηαθέο θξίζεηο, 

ββ) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, 

γγ) γηα ηνλ δηάινγν ή ηε δηαπξαγκάηεπζε, εθόζνλ δηεμήρζε, 
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δδ) γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, θαη 

εε) αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο.» 

Δηδηθφηεξα, ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ν «Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο 

Έξγνπ» πεξηέρεη πξφζζεηα ηξεηο (3) ππνθαθέινπο, (α) ηνλ Τπνθάθειν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ,  (β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο ηεθκεξίσζεο 

αλάζεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη (γ) ηνλ Τπνθάθειν ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ν «Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο Μειέηεο ή Σερληθήο 

Τπεξεζίαο» πεξηέρεη πξφζζεηα ηξεηο (3) ππνθαθέινπο: (α) ηνλ Τπνθάθειν πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, (β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο ηεθκεξίσζεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο,  (γ) ηνλ Τπνθάθειν ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία έσο 

ηελ έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

ζχκβαζεο ή ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη νη Τπνθάθεινη πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ κία 

ζεηξά απφ έγγξαθα, φπσο απηά νξίδνληαη ελδεηθηηθά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη 

επηπξφζζεην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Ζ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο ζην 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα αλαιχνληαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε ζρεηηθή μερσξηζηή 

δηδαθηηθή ελφηεηα. 

7. Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)  

Σν ΔΖΓΖ απνηειεί ην εζληθφ νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέζσ 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά νη δηαγσληζηηθέο 
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δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξνυπνινγηζκφ 30.000 επξψ θαη άλσ, άλεπ 

ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα δηαζέηεη ήδε ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε 

θαη δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ, ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπξφζζεηα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ λέεο ηερληθέο ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, φπσο είλαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ηα δπλακηθά 

ζπζηήκαηα αγνξψλ, ν αληαγσληζηηθφο δηάινγνο, ε ζπκθσλία – πιαίζην θαη 

ειεθηξνληθφο θαηάινγνο. ην άκεζν κέιινλ ζα δηαηίζεληαη πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε εθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ειεθηξνληθή παξαγγειία,  ε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ (eShops) θαη ειεθηξνληθψλ αγνξψλ (eMarketplaces) δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ελψ ζα ελζσκαησζνχλ λέεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ δεκνζηφηεηα 

(eSender) θαη Δζληθφ Μεηξψν Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ Πξνκήζεηαο Αγαζψλ θαη 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ήδε έρεη πινπνηεζεί λέν ππνζχζηεκα ζην 

ΔΖΓΖ πνπ αθνξά ζηε ζχληαμε θαη επεμεξγαζία eESPD. Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ αλαιχνληαη εκπεξηζηαησκέλα ζηηο ζρεηηθέο 

μερσξηζηέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. 

8. Έιεγρνο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ζηνηρείσλ  θαηαιιειφηεηαο  

i. European Single Procurement Document (ESPD) 

Σν Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), πνπ πηνζεηείηαη κε ην λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, απνηειεί κία ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην ηεο ΔΔ. Ζ ππεχζπλε δήισζε 

επηηξέπεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ 

φηη δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη δπλαηφλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζπλαθή 

θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πιήξε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα.  
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ii. eESPD service (Τπεξεζία ειεθηξνληθνχ ΔΔΔ) 

Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ΔΔΔ ηεο ΔΔ, ε νπνία θαηαξγήζεθε αξρέο Μαΐνπ 

2019 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ επηκέξνπο ζρεηηθέο εζληθέο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο,  

δεκηνπξγήζεθε πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ΑΑ/ΑΦ θαη ησλ ΟΦ, πξνθεηκέλνπ ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο:  

 νη ΑΑ/ΑΦ λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ειεθηξνληθά 

κέζα έλα ππφδεηγκα ΔΔΔ, θαζνξίδνληαο ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη 

επηινγήο πνπ απαηηνχληαη,  

 ν ζπκκεηέρσλ ΟΦ λα ζπκπιεξψλεη, λα επαλαρξεζηκνπνηεί, λα 

ηειεθνξηψλεη ή/θαη λα εθηππψλεη ην ΔΔΔ κε ειεθηξνληθά κέζα, 

δειψλνληαο ππεχζπλα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ 

ή επηινγήο φπσο απηφ απαηηήζεθε 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην, ε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε eEEΔ αλαιχνληαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε 

ζρεηηθή μερσξηζηή δηδαθηηθή ελφηεηα. 

iii. eCertis (Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ)  

Σν e-Certis απνηειεί ειεθηξνληθφ νδεγφ (http://ec.europa.eu/markt/ecertis) ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

απνδέρνληαη νη ΑΑ/ΑΦ θαη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ νη ΟΦ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ Ν.4412/2016 «Δπηγξακκηθφ απνζεηήξην 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) (άξζξν 61 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)», ην e-Certis έρεη 

ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη ε Δληαία 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) κεξηκλά γηα ηε δηαξθή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα e-Certis ηεο ΔΔ θαη νη ΑΑ/ΑΦ 

ζα πξέπεη λα πξνζθεχγνπλ ζε απηφ θαη λα απαηηνχλ θαηά θχξην ιφγν είδε 

πηζηνπνηεηηθψλ ή κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφ. Σν 

e-Certis βνεζά ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο φηαλ απηνί δελ γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (νχηε ζηε ρψξα ηνπο), δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε εγγξάθσλ πνπ 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis
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ζπλήζσο απαηηνχληαη, θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, ην ίδην ην 

πηζηνπνηεηηθφ/δηθαηνινγεηηθφ κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ζηελ εθάζηνηε ρψξα 

θξάηνο-κέινο, θαη επηθνπξεί ηηο ΑΑ σο πξνο ηε βεβαηφηεηα γηα ηα έγγξαθα πνπ ζα 

πξέπεη λα δεηήζνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε πξνυπνζέζεσλ θαηά ηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ ζηε δηαθήξπμε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθδφηξηαο αξρήο θαη γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

9.  Internal Market Information system (IMI)  

Σν IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο απνηειεί ειεθηξνληθφ χζηεκα Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά 

θαη ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά σο εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη ηνκείο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην IMI ήδε είλαη Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα, Τπεξεζίεο, Απφζπαζε 

Δξγαδνκέλσλ, Μεηαθνξά Μεηξεηψλ θαη Γηθαηψκαηα Αζζελψλ, Ζιεθηξνληθφ 

Δκπφξην. Γεκφζηεο πκβάζεηο Με ηηο πξφζθαηεο Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο (άξζξν 83 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ  νξίδεη έλαξμε πηινηηθνχ έξγνπ 

18.04.2015),  ε ρξήζε ηνπ IMI επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

H δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζην IMI πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 

 Γηαδηθαζία 1-πξνο-1: Οη αξρέο δηαθφξσλ ρσξψλ αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο πξνκεηαθξαζκέλεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. 

 Γηαδηθαζία 1-πξνο- πνιινχο: Μηα αξρή ζηέιλεη εηδνπνηήζεηο (alerts) ζε 

πνιινχο απνδέθηεο. 

 Απνζεηήξηα: Μηα αξρή κπνξεί λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ εληφο ηνπ ΗΜΗ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη 

ρξήζηεο ΗΜΗ ή κηα νξηζκέλε νκάδα ρξεζηψλ. 

Σν IMI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ κηαο θαη πεξηιακβάλεη 

πξν-κεηαθξαζκέλεο εξσηήζεηο, απαληήζεηο θαη δειηία θαη δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο 

απηφκαηεο κεηάθξαζεο γηα πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε πεδίν ειεχζεξνπ 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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θεηκέλνπ. Δπίζεο απνηειεί έλα επέιηθην θαη αζθαιέο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κηαο θαη 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή δνκή — θεληξηθή, πιήξσο 

απνθεληξσκέλε θ.ιπ. θαη εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη 

κέζα απφ απηφ. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ IMI δελ ζπλεπάγεηαη θφζηνο πξνκήζεηαο ΣΠΔ εηο 

βάξνο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

10. Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Τπαιιήισλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

Ήδε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 196 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

Άξζξν 344 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί «Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ 

Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ/Αλαζεηόλησλ Φνξέσλ», νη ΑΑ/ΑΦ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ πξνπαξαζθεπή, 

ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε, 

εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, ζην πιαίζην ηεο κέξηκλαο γηα ηελ αξρηθή θαη δηα βίνπ 

θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πνπ ππεξεηεί 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα 

ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάξηηζε 

ζα γίλεηαη κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη 

ηδίσο απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΖΓΖΤ) θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ησλ Δζληθψλ 

Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη 

ΑΑ/ΑΦ, θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ, ππνζηεξίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηέο/απηνχο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ην ζπζηήλεηαη 

Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Τπαιιήισλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Με.Π.Τ.Γε.π.).  

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ, Τγείαο, Δζσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ζα θαζνξίδεη ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην Με.Π.Τ.Γε.π., φζνλ 

αθνξά α) ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζηειερψλνπλ ην Μεηξψν, β) 

ηνλ θνξέα ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, γ) ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη ηνπο ιφγνπο 

δηαγξαθήο, δ) ηνπο φξνπο, ηα επίπεδα θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη 
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ε) θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ. 

 

11. Γηαθπβέξλεζε θαη ηαηηζηηθά ηνηρεία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

Σν «ΒΗΒΛΗΟ IΗΗ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ» ηνπ Ν.4412/2016 πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

άξζξα: 

 «Άξζξν 339 Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο» 

 «Άξζξν 340 Δπηβνιή (άξζξα 83 παξάγξαθνη 1-5 θαη 90 παξ. 7 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ θαη άξζξα 99 παξάγξαθνη 1-5 θαη 106 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ)» 

 «Άξζξν 341 Υσξηζηέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ 

(άξζξα 84 παξάγξαθν 1 θαη 3 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη 100 παξάγξαθν 1 θαη 

3 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» 

 «Άξζξν 342 Δζληθά ζηνηρεία εθζέζεσλ θαη ζηαηηζηηθώλ (άξζξα 85 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ θαη 101 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» 

 «Άξζξν 343 Γηνηθεηηθή ζπλεξγαζία (άξζξα 86 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη 102 

ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» 

 «Άξζξν 344 Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ Αλαζεηνπζώλ 

Αξρώλ/Αλαζεηόλησλ Φνξέσλ» 

ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ άξζξα ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη ηεο 

Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ, πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη ηήξεζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα απηά 

αθνξνχλ ηελ (επαλ)εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζην TED, ηελ παξνρή ελδερφκελσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ρψξεο θξάηε-κέιε, ηελ απφ 18 Απξηιίνπ 

2017 αλά ηξηεηία ζπληαζζφκελε ζηαηηζηηθή εζληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ηελ εηήζηα ππνβνιή εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο, πκθσλίεο Πιαίζην ή/θαη Γπλακηθά πζηήκαηα 
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Αγνξψλ άλσ ησλ νξίσλ, ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε 

θνξείο απφ άιιεο ρψξεο θαη ηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνχ ησλ ΑΑ/ΑΦ.  

ην πιαίζην απηφ, ππήξμε κία πεξηνξηζκέλε αλακφξθσζε ηνπ ΚΖΜΓΖ θπξίσο κε 

ηελ  εηζαγσγή λέσλ πεδίσλ θαηαρψξηζεο θαη αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ  απηνκαηνπνηεκέλε εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνζβάζηκα κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 

«Πξνκεζεχο»/ΔΖΓΖ (http://www.promitheus.gov.gr) ή/θαη ηνλ ζρεηηθφ ηζηφηνπν 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) γηα ηελ Δζληθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/ ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/
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Δηθφλα 2: Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ ζην ΟΠ ΔΖΓΖ 

 

Δηθφλα 3: Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ Γ ζηελ ΔΒΓΓΖΤ 
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2. Θεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ  

1. πλνπηηθή παξνπζίαζε  

 

Χο «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΟΠ ΔΖΓΖ)» λνείηαη ην νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ππνζπζηήκαηα γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζχλαςε θαη ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπιινγή, δεκνζηνπνίεζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο, κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).  Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο «δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο» θαη σο «ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ» λννχληαη 

νη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ, αληίζηνηρα, θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

Δηδηθφηεξα σο «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ)» λνείηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ ΟΠ 

ΔΖΓΖ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε 

ζχλαςε θαη ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ, κε ηε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή ΣΠΔ. Δπίζεο κέξνο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ απνηειεί θαη ην «Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)», ήηνη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγή θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4013/2011 

(Α’ 204) θαη ην άξζξν 38 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΟΠ ΔΖΓΖ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

δηαθξηηψλ ππνζπζηεκάησλ ή θαη ιεηηνπξγηψλ θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ηα αθφινπζα: 
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 Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» (www.promitheus.gov.gr  ή 

www.eprocurement.gov.gr), πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ζρεηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

 ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο, πνπ αθνξά ζηηο ζρεηηθέο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο, δηαρείξηζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο 

 ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, πνπ αθνξά ζηηο ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

 ΚΖΜΓΖ, πνπ αθνξά ζηε δηαθάλεηα θαη δεκνζηφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

 Promitheus ESPDint, πνπ αθνξά ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζχληαμεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) 

 Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεχζεηο, πνπ αθνξά ηελ πξνθαηαξθηηθή 

δηαβνχιεπζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ κε ηελ αγνξά ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 46,47, 278 θαη 279 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence – BI), πνπ αθνξά ζηε 

ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο, πνπ αθνξά ηελ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 Δζληθφ Μεηξψν Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ Πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη Παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 

 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, πιελ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα, είλαη ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ηεο Γεληθήο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Γηεχζπλζεο Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γηαρεηξηζηήο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα είλαη Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (ΓΓΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

Σν ΔΖΓΖ (ήηνη ηα ππνζπζηήκαηα ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο & Τπεξεζίεο θαη 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα) ππνζηεξίδεη θαη απηνκαηνπνηεί δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (electronic public procurement), φπσο ελδεηθηηθά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο, ηε δεκνζηφηεηα 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηε δηεμαγσγή δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Βάζεη ηνπ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ε ρξήζε 

ηνπ ΔΖΓΖ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ήηνη πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θαη δεκφζηα έξγα, θαη αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία 

κεγαιχηεξε ησλ 30.000€ άλεπ ΦΠΑ, ελψ ππφρξενη γηα ηε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ ηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (end-to-end e-Procurement), ζηηο νπνίεο θαη ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 

ΔΖΓΖ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΔ (βι. ζρεηηθή Δπηθνηλσλία 

572/03.10.2017 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Making Public Procurement work in and 

for Europe»),  ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,  ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ ςεθηνπνίεζε, ζην πιαίζην ηνπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (PP Digital Transformation). Γηα ην ιφγν απηφ ην 

ΔΖΓΖ απνηειεί εηδηθφηεξν κέξνο ηεο ζρεηηθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο 

ρψξαο (βι. ζρεηηθφ θείκελν ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο «Διιάδα: Μηα ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ», Ηνχιηνο 2018) ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ, πεξηιακβάλεηαη σο βαζηθφο ππιψλαο ζην 

ζρέδην δξάζεσλ (action plan) γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

πεξηφδνπ 2021 - 2025 (KYA  - ΦΔΚ Β΄ 2182/25.05.2021). 
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Χο εθ ηνχηνπ, ην ΔΖΓΖ ζπληζηά έλα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θξηζηκφηεηαο, 

πνιππινθφηεηαο θαη κεγέζνπο νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ 

Διιάδα.  

2. Θεζκηθφ πιαίζην ΔΖΓΖ  

εκεηψλεηαη φηη ην ΔΖΓΖ δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ Ν. 4155/2013 (Α΄ 120) 

«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη νη 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ ΤΑ Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) πνπ 

αθνξνχζε ζηηο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε αξγφηεξα κε ηελ ππ’ αξηζ. 56902/215/02.06.2017 ΤΑ (Β΄ 1924) θαη 

ηελ ππ’ αξηζ.  64233 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2453/Β΄/09.06.2021) κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ).».  Με ην Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) 

«Μέξνο Β΄ Καλφλεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ» ηξνπνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο κε ηα άξζξα 134-138 φπσο θαη κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 201, ε νπνία επαλαθαζφξηζε ηελ έλαξμε ηζρχνο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ: 

 γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο απφ ηελ 01.07.2014 

 γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ 01.10.2014 

 θαη φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ 01.10.2015 

Οη ζεζκηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζην ΔΖΓΖ, θαζνξίδνληαη ζήκεξα ζε ζρεηηθέο  

δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016), ήηνη πξσηίζησο απφ 

 ην «Άξζξν 22 Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηθνηλσλίεο (άξζξν 22 

παξάγξαθνη 1- 5 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)»,  

 ην «Άξζξν 36 Τπνρξέσζε ρξήζεο – Λεηηνπξγία ΔΖΓΖ – Δμνπζηνδνηηθή 

Γηάηαμε» θαη 
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 ην «Άξζξν 37 Πνιηηηθή αζθαιείαο ΔΖΓΖ (άξζξν 22 παξ. 6 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)» θαη 

 ην «Άξζξν 38 Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..)» θαη 

 εηδηθφηεξα γηα έξγα, κειέηεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο, ηελ παξ. 2 ηνπ «Άξζξνπ 

379 Έλαξμε ηζρχνο (άξζξα 90 παξάγξαθνη 1-2 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη 

106 παξάγξαθνη 1-2 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην άξζξν 47 ηνπ Ν.4472 (ΦΔΚ 784/Α΄/19.05.2017) θαη ην άξζξν 37 ηνπ 

Ν.4482 (ΦΔΚ 102/Α΄/25.07.2017) 

εκεηψλεηαη, φηη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.4412/2016  

επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε ηειηθή έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Παξνρήο 

Σερληθψλ θαη ινηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα απφ ηελ 

25.07.2017 ππφρξενη είλαη ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα 

δηαδηθαζίεο έξγσλ ή κειεηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ελψ απφ ηελ 

20.10.2017 ππφρξενη είλαη ην ζχλνιν ησλ (ινηπψλ) Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη 

Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ γηα ην ζχλνιν ησλ (ινηπψλ) δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο γηα Έξγα, 

Μειέηεο θαη Παξνρή Σερληθψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ Τπεξεζηψλ, εμεηδηθεχηεθαλ 

αξρηθά απφ ηελ ππ’ αξηζ. 83010/4098 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2710/Β΄/02.08.2017), ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ππ’ αξηζ. 117384 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3821/Β΄/31.10.2017) θαη 

ηειηθά απφ ηελ ππ’ αξηζ. 166278 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2813/Β΄/30.062021)  πνπ  πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ).».  
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Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ θαλφλσλ απηψλ απνηειεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο νξηδφληηεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4727 (ΦΔΚ 184/Α΄/23.09.2020) θαη αθνξά ζηελ «Φεθηαθή 

Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 

θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ ππ’ αξηζ. 910/2014 Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ 

(eIDAS) «ρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζύλεο γηα 

ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

1999/93/ΔΚ». 

3. Θεζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο  

εκαληηθέο  δηαθνξνπνηήζεηο θαη εμεηδηθεχζεηο ζηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο έληππεο δηαδηθαζίεο, επηθέξνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ «Άξζξνπ 8 Δπηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ» ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη επηθνηλσλίεο θαη ε δηαθίλεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ  

α) πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΔΖΓΖ, είηε  

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηεο εθάζηνηε 

δηαδηθαζίαο ή  

 κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ» / «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ/Αίηεζεο πκκεηνρήο» ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο 

ή 

 κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο 

Πξνζθνξάο» /  «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ/Αίηεζεο πκκεηνρήο»,  ηεο εθάζηνηε 

πξνζθνξάο/ππνβνιήο ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 β) ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ -  κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην «Άξζξν 12 Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή 
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Πξνζθνξψλ/Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο» ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαη αθνξνχλ 

εμαηξέζεηο ή/θαη δηαθνξνπνηήζεηο -  πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη λα αλαπαξίζηαληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθφηππν PDF.  

πλάκα, ζην άξζξν 4 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ, δίδεηαη ν νξηζκφο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, ζηνπο νπνίνπο θαη απνδίδνληαη 

δηθαηψκαηα θαη ξφινη αλαιφγσο κε ην αληηθείκελν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαινχληαη 

λα επηηειέζνπλ ή λα αζθήζνπλ ζηηο ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κέζσ 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο. ε ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο εγγξαθήο ηνπ εθάζηνηε θνξέα 

πηζηνπνηνχληαη θαη εγγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ σο ρξήζηεο ζην 

ππνζχζηεκα ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: 

α) εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, φπσο ρξήζηεο 

 ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, ήηνη ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ (ΓΓΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ  

 ησλ Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ θαη Δζληθψλ Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ 

β) θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, φπσο ρξήζηεο 

 ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ/Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ, νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη σο Υεηξηζηέο 

 ησλ ζρεηηθψλ Γλσκνδνηηθψλ Οξγάλσλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε 

ην ξφιν ηνπο ζε  

o Πξνέδξνπο Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ 

o Μέιε Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ 

 Διεγθηηθψλ, Δπνπηηθψλ θαη Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη σο Μέιε  Κιηκαθίνπ Διεγθηηθνχ Φνξέα 

γ) ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 

Ο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ησλ θνξέσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζην 

ππνζχζηεκα ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα είλαη δηαθξηηφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηα 
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ππφινηπα ππνζπζηήκαηα ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ θαη ε δηαδηθαζία 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρξεζηψλ. 

Πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηήζεηο θαη εμεηδηθεχζεηο πνπ εηζάγεη ε ζρεηηθή ΚΤΑ θαη 

θξίλνληαη άμηεο κλείαο αθνξνχλ: 

 Απνζθξαγίζεηο («Άξζξν 13 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε – Αμηνιφγεζε»): 

α) Ζ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ, δηαρσξίδεηαη πιένλ ζε 

 θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο/εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ απαηηείηαη πιένλ 

λα είλαη θάζε Σξίηε ή Πέκπηε θαη ψξα 10.00 π.κ. σο είζηζηαη 

ζηελ έληππε δηαδηθαζία 

 εκεξνκελία απνζθξάγηζεο, ε νπνία κπνξεί πιένλ λα νξηζηεί απφ 

ηελ ΑΑ / ηνλ ΑΦ ειεχζεξα θαη θαηάιιεια (π.ρ. κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνχλ καδί κε ηνπο ελδερνκέλσο ππνβιεζέληεο έληππνπο 

θαθέινπο) 

β) ηηο πεξηπηψζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

νη θάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απνζθξαγίδνληαη ζε κία θάζε. 

γ) ηηο πεξηπηψζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο,  απνζθξαγίδνληαη ζε δχν θάζεηο,  ζε πξψηε 

θάζε νη θάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

ζε δεχηεξε θάζε απηνί ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

δ) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο, 

ήηνη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, ε ΑΑ / ν ΑΦ δελ ζα ιακβάλεη 



 

66 

γλψζε ησλ απνζθξαγηζζέλησλ ζηνηρείσλ, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

ε) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ φπνησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ απφ ηελ ΑΑ / ηνλ ΑΦ ζηνπο ΟΦ, νη ΟΦ δελ ζα 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνζθξαγηζζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ 

άιισλ ΟΦ, θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ν ρεηξηζηήο ηεο ΑΑ / ηνπ ΑΦ πξνβαίλεη ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή ζε ζρεηηθή ελέξγεηα δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ΟΦ. 

  Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε/θαηαθχξσζεο («Άξζξν 14 

Τπνβνιή/Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ - 

Καηαθχξσζε/χλαςε χκβαζεο») 

Σα δηθαηνινγεηηθά κεηνδφηε φπσο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ζα ππνβάιινληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία 

απνζθξαγίζεσλ. ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016, κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο ηνπ 

Υεηξηζηή κεηαθέξνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ», πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ΟΦ. 

 

Δπίζεο, ζηε ζρεηηθή ΚΤΑ θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ 

δπζρεξεηψλ («Άξζξν 3 Αδηάιεηπηε θαη νξζή ιεηηνπξγία ΔΖΓΖ»), ήηνη ηεο 

ηερληθήο αδπλακίαο, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ππνζπζηήκαηνο ελψ 

ε ΑΑ / ν ΑΦ απνθαζίδεη γηα ηα ηεο ζπλέρεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

Σέινο ζε ζπλέρεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4782 (ΦΔΚ 36/Α΄/09.03.2021)  

«Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 
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θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 

πγεία.» πνπ ηξνπνπνίεζαλ ην λ. 4412/2016, εμεηδηθεχνληαη ζηε ζρεηηθή ΚΤΑ θαη άιια 

εηδηθά ζέκαηα, φπσο 

 ν νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο («Άξζξν 8 

Δπηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ»)  πνπ ηεξείηαη πιένλ απφ ηελ 

01.09.2021 ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

 ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ θαη’ εμαίξεζε (άλσ ησλ 30.000€ ρσξίο 

ΦΠΑ) Απεπζείαο Αλαζέζεσλ («Άξζξν 13Α Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 118 

θαη 328 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)») κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 
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3. Κσδηθνιίζηεο ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο  

1. Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο - CPV 

Σν Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (Common Procurement 

Vocabulary - CPV) απνηειεί έλα ζχζηεκα εληαίαο (ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν) 

ηαμηλφκεζεο ή θαηεγνξηνπνίεζεο, απνηχπσζεο θαη πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θχξην ιεμηιφγην γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ιεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή  

πεξαηηέξσ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ. χκθσλα κε ην «Άξζξν 23 Ολνκαηνινγίεο 

(άξζξν 23 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» θαη ην «Άξζξν 261 Ολνκαηνινγίεο (άξζξν 41 

ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ)» ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147), νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε 

νλνκαηνινγίεο ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ 

γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ «Κνηλνύ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (CPV)», φπσο 

εγθξίζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ην θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο (L 340), φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

Σν θχξην ιεμηιφγην CPV έρεη δελδξνεηδή/ηεξαξρηθή δηάξζξσζε θσδηθψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ελλέα ςεθία (8ςήθηνο θσδηθφο αξηζκφο ζπλ έλα ςεθίν ειέγρνπ) 

ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί έλαο ηίηινο/ραξαθηεξηζκφο πνπ πεξηγξάθεη ηηο πξνκήζεηεο, 

ηα έξγα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Ζ ηεξαξρηθή 

δνκή ηεο θσδηθνπνίεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πξψηα πέληε (5) ςεθία, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηα δηάθνξα ππεξζχλνια/ππνζχλνια αληηθεηκέλσλ σο εμήο: 

 ηκήκαηα (divisions)  XX000000-Y 

 νκάδεο (groups)   XXX00000-Y 

 ηάμεηο (classes)   XXXX0000-Y 

 θαηεγνξίεο (categories)  XXXXX000-Y 

εκεηψλεηαη φηη ηα ηξία ηειεπηαία ςεθία είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζην εζσηεξηθφ θάζε θαηεγνξίαο. 
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Δηθφλα 4: Παξάδεηγκα Κσδηθνπνίεζεο CPV (Κχξην Λεμηιφγην) 

Σν πκπιεξσκαηηθφ Λεμηιφγην CPV πξνζθέξεη κία πην νινθιεξσκέλε 

πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ κίαο αιθαξηζκεηηθήο θσδηθνπνίεζεο, ζηελ νπνία 

αληηζηνηρεί έλαο ηίηινο/ραξαθηεξηζκφο πνπ επηηξέπεη ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ 

ηεο εηδηθφηεξεο θχζεο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ πξνο αγνξά πξντφληνο/ππεξεζίαο. Ζ 

θσδηθνπνίεζε απηή πεξηιακβάλεη έλα γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε κία  «Δλφηεηα», έλα 

δεχηεξν γξάκκα πνπ θαζνξίδεη ην «Σκήκα» (ππνδηαίξεζε ηεο Δλφηεηαο), δχν ςεθία 

πνπ θαζνξίδνπλ ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ εληφο ηνπ Σκήκαηνο, ζπλ ην ςεθίν 

ειέγρνπ. 
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Δηθφλα 5: Παξάδεηγκα Κσδηθνπνίεζεο CPV (πκπιεξσκαηηθφ Λεμηιφγην) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ θσδηθψλ CPV απφ ηηο ΑΑ είλαη ππνρξεσηηθή 

φζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλαθνηλψζεσλ γηα πξνθεξχμεηο 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη απνζθνπεί ζηε 

δηεπθφιπλζε θαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ΟΦ γηα ηελ εχξεζε ζρεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΑΑ.  Δηδηθφηεξα, ε ηεξαξρηθή 

θσδηθνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο απφ ην 

«εκπφδην ηεο γιψζζαο» (πνπ ελέρεη κία ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ), 

επηηξέπεη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ,  αλαιφγσο ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ην κέγεζνο ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα  

ελδηαθέξνπζεο γηα απηνχο πξνθεξχμεηο, κε απνηέιεζκα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ γηα ηηο ΑΑ. πλάκα, ε θσδηθνπνίεζε 

ηνπ αληηθείκελνπ δηεπθνιχλεη θαη ηηο ΑΑ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ρψξεο θξάηε-κέιε ηεο 

ΔΔ ζηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Ν.4412/2106 πεξηιακβάλεη Παξαξηήκαηα φπνπ πξνζδηνξίδνληαη, 

βάζεη θσδηθνπνίεζεο CPV, ξεηά πνηα επηκέξνπο αληηθείκελα αλήθνπλ ζε πνηεο 
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θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ (πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο, θνηλσληθέο ή 

εηδηθέο ππεξεζίεο, δεκφζηα έξγα, κειέηεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο, ηνκέαο άκπλαο): 

 Πξνζάξηεκα Α - Παξάξηεκα II (= θαηάινγνο CPV Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Βηβιίνπ Η): «ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΤΠΟΠΔΡΙΠΣΧΗ α) ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 6) ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2» 

 Πξνζάξηεκα Α - Παξάξηεκα IIΗ (= θαηάινγνο CPV Σνκέα Άκπλαο): 

«ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ β) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΟΤ 

ΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ 

ΑΜΤΝΑ» 

 Πξνζάξηεκα Α - Παξάξηεκα XIV (= θαηάινγνο CPV θνηλσληθψλ θαη 

εηδηθψλ ππεξεζηψλ Βηβιίνπ Η) «ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

107» 

 Πξνζάξηεκα Β - Παξάξηεκα XVII (= θσδηθνί CPV θνηλσληθψλ θαη εηδηθψλ 

ππεξεζηψλ Βηβιίνπ ΗΗ) «ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 378 

ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ» 

 Πξνζάξηεκα Β - Παξάξηεκα Η (=  θσδηθνί CPV Γεκνζίσλ Έξγσλ Βηβιίνπ 

ΗΗ) «ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 

ΤΠΟΠΔΡΙΠΣΧΗ α) ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 6) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

ΙΙ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΝΟΜΟΤ» 

 Πξνζάξηεκα Γ - Παξάξηεκα Η (= θσδηθνί CPV Μειεηψλ θαη πλαθψλ 

Τπεξεζηψλ) «ΚΧΓΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΤΜΒΑΔΙ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΝΑΦΧΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣHN ΤΠΟΠΔΡΙΠΣ. (α) ΣΗ ΠΔΡΙΠΣ. 

(9) ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2» 

  



 

72 

2. Ολνκαηνινγία Δδαθηθψλ ηαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (NUTS)  

H Ολνκαηνινγία Δδαθηθψλ ηαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics - NUTS) ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

(Eurostat) απνηειεί ηεξαξρηθφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαίξεζεο ηνπ εδάθνπο ηεο ΔΔ. 

Έρεη ζθνπφ ηε ζπιινγή, αλάπηπμε θαη ελαξκφληζε ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζηαηηζηηθψλ, ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίδνληαη θαη λα θαηαλέκνληαη νξζφηεξα θαη δηθαηφηεξα νη πεξηθεξεηαθέο 

πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. εκεηψλεηαη φηη νη πεξηθέξεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε απφ 

ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο έρνπλ θαζνξηζηεί ζε επίπεδν NUTS 2 θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε 

γηα ηε ζπλνρή έρεη πξνεηνηκαζηεί κέρξη ζήκεξα θπξίσο ζε επίπεδν NUTS 2. Σα 

δηάθνξα επίπεδα NUTS νξίδνληαη σο εμήο: 

 NUTS 1: Οη κείδνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, κε πιεζπζκφ κεηαμχ 

3.000.000 θαη 7.000.000 θαηνίθσλ. 

 NUTS 2: Οη βαζηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, 

κε πιεζπζκφ κεηαμχ 800.000 θαη 3.000.000 θαηνίθσλ. 

 NUTS 3: Οη κηθξέο γηα εηδηθέο δηαγλψζεηο πεξηνρέο, κε πιεζπζκφ κεηαμχ 

150.000 θαη 800.000 θαηνίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη πεξαηηέξσ ππνδηαηξέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Σνπηθέο  

Γηνηθεηηθέο Μνλάδεο (local administrative units – LAU)  ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη 

ηα επηκέξνπο δεκνηηθά/θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ  ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ. 

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2003 γηα ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο Ολνκαηνινγίαο ησλ 

Δδαθηθψλ ηαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (NUTS), χζηεξα απφ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο 

ηξνπνπνηήζεηο, φπσο έρεη θσδηθνπνηεζεί θαη ηζρχεη απφ 18.01.2018, ππνδηαηξεί ην 

έδαθνο ηεο ΔΔ κε «νκνηφκνξθν» ηξφπν, αθνινπζψληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηελ 

πθηζηάκελε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ζε εζληθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ θξαηψλ-κειψλ. 

Δπηπιένλ, εηζάγεη εδαθηθέο ηππνινγίεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 
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πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο/θαηεγνξηνπνίεζεο επηκέξνπο πεξηνρψλ, θαη νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε  

•  ηππνινγίεο επηπέδνπ NUTS 3: 

o Αζηηθή-αγξνηηθή ηππνινγία: θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο, 

ελδηάκεζεο πεξηνρέο, θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

o Μεηξνπνιηηηθή ηππνινγία: κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, κε 

κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο 

o Παξάθηηα ηππνινγία: παξάθηηεο πεξηνρέο, κε παξάθηηεο 

πεξηνρέο 

• ηππνινγίεο επηπέδνπ LAU: 

o Βαζκφο αζηηθνπνίεζεο (DEGURBA): αζηηθέο πεξηνρέο, 

πφιεηο, πφιεηο θαη πξνάζηηα, αγξνηηθέο πεξηνρέο 

o Λεηηνπξγηθέο Αζηηθέο Πεξηνρέο (FUA): πφιεηο ζπλ ηηο 

δψλεο κεηαθίλεζεο 

o Παξάθηηεο πεξηνρέο: παξάθηηεο πεξηνρέο, κε παξάθηηεο 

πεξηνρέο 

Ο Καλνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο NUTS εθαξκφδεηαη, πέξαλ ησλ 28 ρσξψλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ (πνπ ππνδηαηξνχληαη ζε 104 πεξηνρέο επηπέδνπ NUTS 1, 281 

επηπέδνπ NUTS 2, 1348 επηπέδνπ NUTS 3 θαη 99787 επηπέδνπ LAU) θαη ζηηο πέληε (5) 

ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο θαζψο θαη ζηηο ηέζζεξηο (4) ρψξεο ηεο δψλεο EFTA. 
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Δηθφλα 6: Υάξηεο ΔΔ - NUTS 3 πεξηνρέο (Πεγή: www.wikipedia.org) 

 

εκεηψλεηαη φηη ε θσδηθνπνίεζε θαηά NUTS ρξεζηκνπνηεί κία ηεξαξρηθή δνκή 

αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ, φπνπ ηα πξψηα δχν γξάκκαηα πξνζδηνξίδνπλ ηε ρψξα, 
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ελψ ηα ηξία ςεθία πνπ αθνινπζνχλ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πεξηνρή NUTS 1, 

NUTS 2 θαη NUTS 3. 

 

Δηθφλα 7: Παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο NUTS 3 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηα επίπεδα ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαηά NUTS 

αληηζηνηρίζηεθαλ, φζν ήηαλ δπλαηφλ, κε ηελ εζληθή δηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε, ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα θαη ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζνχλ: 

EL 

NUTS 1 # NUTS 2 # NUTS 3 # LAU # 

Οκάδεο 

Πεξηθεξεηψλ 

Αλάπηπμεο 

(Groups of 

Development 

Regions) 

4 
Πεξηθέξεηεο 

(Regions) 
13 

Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο 

(Prefectures) 
51 

Γεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα/ 

Κνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα  

(Municipal 

districts/Community 

districts) 

6133 
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Δηθφλα 8: Υάξηεο Διιάδνο - Πεξηνρέο NUTS (Πεγή: www.wikipedia.org) 

 

ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο ε γεσγξαθηθή θσδηθνπνίεζε NUTS ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / ηνπ Αλαζέησλ Φνξέα, ηνπ 

ζεκείνπ  εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, 

παξνρή ηεο  ππεξεζίαο ή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ) θαζψο θαη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα πνπ αλαδεηθλχεηαη αλάδνρνο, θαη ρξεζηκεχεη ζηε δηεπθφιπλζε 

ησλ ΟΦ γηα γεσγξαθηθή αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζηε 
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γεσγξαθηθή αλάιπζε αλαγθψλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ΑΑ/ΑΦ θαη ησλ θνξέσλ ράξαμεο 

ζηξαηεγηθήο/πνιηηηθήο ή/θαη ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

  



 

78 

Κεθάιαην III. Δπηζθφπεζε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο  

1. θνπφο, πεξηερφκελν θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ  

Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζθνπφ νη εθπαηδεπφκελνη λα απνθηήζνπλ κία ζθαηξηθή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα βήκαηα / ηηο ελέξγεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε κία 

ειεθηξνληθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απφ ηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

έσο θαη ηε ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν θεθάιαην δνκείηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο, 

φπνπ ζηελ πξψηε ελφηεηα απνηππψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε ζρεηηθνχο 

πίλαθεο ηα βήκαηα θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη θάζε εκπιεθφκελνο λα εθαξκφζεη, 

ελψ ζηε δεχηεξε ελφηεηα νπηηθνπνηείηαη, πξνο θαιχηεξε θαηαλφεζε, ε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία κέζσ δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο ηεο ξνήο ησλ ελεξγεηψλ/βεκάησλ, θαη 

ηέινο ζηελ ηξίηε ελφηεηα γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ έληππε. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ξνέο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο, 

δηελέξγεηαο θαη θαηαθχξσζεο δηαγσληζκνχ έξγνπ, κειέηεο ή ζπλαθνχο ππεξεζίαο 

κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα 

αθφινπζα: 

 Αξρεία κε κνξθφηππν PDF, πνπ πεξηέρνπλ αληίζηνηρα ηα δηαγξάκκαηα ξνήο 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε θξηηήξην αλάζεζεο κφλν βάζεη ηηκήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
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2. Απνηχπσζε ελεξγεηψλ  

ε θάζε αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ 

βήκαηα/ελέξγεηεο:  

 Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ έσο θαη ηε δεκνζίεπζε 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

1. Γεκηνπξγία Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 

2. χληαμε ησλ ηεπρψλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ρξήζε ησλ ηεπρψλ πνπ έρεη 

ζπληάμεη ε ΔΑΑΓΖΤ. 

3. χληαμε ηνπ ΔΔΔ κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint 

(https://espd.eprocurement.gov.gr/)  

4. Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο θαη Γηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην  

5. Πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

6. Δπηζχλαςε ησλ ηειηθψλ θαη ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ ηεο 

χκβαζεο ζην πξνζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

7. Δμαγσγή θαη επηζχλαςε ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηα 

ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ 

8. Γεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

 Μεηά ηε δεκνζίεπζε έσο θαη ηε ιήμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

1. Έιεγρνο γηα ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

2. Γηαρείξηζε δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ θαη πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ 

3. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο δηαγσληζκνχ (ζε πεξίπησζε 

ιαλζαζκέλσλ παξακέηξσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ) 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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4. Γπλαηφηεηα Παξάηαζεο δηαγσληζκνχ (ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

ζρεηηθήο Απφθαζεο) 

- θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ή ιίγν 

λσξίηεξα  - 

5. Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο  

5.1 Γεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο 

5.2 πκπιήξσζε ηεο θφξκαο ηνηρεία Απνζθξάγηζεο   

Γηαγσληζκνχ (γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο)  

ή  

ηεο θφξκαο ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 θάζεσλ (γηα 

ηνπο δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο ή ηελ κειέηε 

-θαηαζθεπή)  

6. Οξηζκφο ηνπ Βαζκνινγεηή (γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο ) 

 

 Μεηά ηε ιήμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ έσο θαη ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

1. Γηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
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 Δλέξγεηεο κε θξηηήξην αλάζεζεο κφλν βάζεη ηηκήο 

Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

1. Καηάξγεζε ηεο πξφζβαζεο ηεο ΑΑ 

2. Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 

3. Δμαγσγή θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ ΟΦ 

4. Έιεγρνο πξνζθφκηζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

5. Δμαγσγή θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ ΟΦ κε 

ζεηξά κεηνδνζίαο 

6. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

7. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ 

8. χληαμε θαη Απνζηνιή Πξαθηηθνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηελ ΑΑ 

9. Γηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ρεηξηζηή ηεο ΑΑ 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

10. Έθδνζε ηεο Απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ  

11. Κνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Πξαθηηθνχ 

12. Γηαρείξηζε Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

 

 Δλέξγεηεο κε θξηηήξην αλάζεζεο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο 

Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

13. Καηάξγεζε ηεο πξφζβαζεο ηεο ΑΑ 

14. Απνζθξάγηζε θαθέινπ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/ηερληθή 

πξνζθνξά 

15. Δμαγσγή θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ ΟΦ 

16. Έιεγρνο πξνζθφκηζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

17. Αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθή πξνζθνξά 

18. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ 

19. Δηζαγσγή βαζκνινγίαο (θαη ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα) 

20. χληαμε θαη Απνζηνιή Πξαθηηθνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 
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αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθή πξνζθνξάο 

ζηε ΑΑ 

21. Γηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ρεηξηζηή ηεο ΑΑ 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

1. Έθδνζε ηεο Απφθαζεο γηα ην απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο/Σερληθήο Πξνζθνξάο 

2. Κνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο  θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Πξαθηηθνχ 

3. Γηαρείξηζε Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

4. Οξηζκφο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο θαθέινπ νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο θαη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

5. Καηαρψξηζε ζηε θφξκα  ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

θάζεσλ ηεο παξαπάλσ εκεξνκελίαο 

6. Απνθιεηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ (εάλ πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή 

Απφθαζε) 

7. Οινθιήξσζε αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο / Σερληθή 

πξνζθνξά 

8. Γηαβίβαζε θαθέινπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

9. Καηάξγεζε ηεο πξφζβαζεο ηεο ΑΑ 

10. Απνζθξάγηζε θαθέινπ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

11. Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

12. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο δηεπθξηληζηηθψλ εξσηεκάησλ 

13. χληαμε θαη Απνζηνιή Πξαθηηθνχ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηε ΑΑ 

14. Γηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ρεηξηζηή ηεο ΑΑ 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

15. Έθδνζε ηεο Απφθαζεο γηα ην απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

16. Κνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο  θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Πξαθηηθνχ 

17. Γηαρείξηζε Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
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 Απφ ηελ απνζηνιή πξφζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο έσο ηε ζπκβαζηνπνίεζε 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

1. Απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 

2. Δλεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

3. Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

4. χληαμε θαη απνζηνιή πξαθηηθνχ ζηελ ΑΑ 

Υεηξηζηήο 

Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

5. Έθδνζε Απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

6. Κνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

7. Αλακνλή γηα πηζαλή ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

8.  Οςηγελείο κεηαβνιέο (άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016) 

9. Απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 

10. Αλάζεζε θαη ζπκβαζηνπνίεζε ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 
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3. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ξνήο ελεξγεηψλ  

Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ ελεξγεηψλ (δηνηθεηηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ) γηα ηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη γηα ηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηε 

ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο. 

1. Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ – (αλνηθηή δηαδηθαζία – κφλν βάζεη 

ηηκήο) 

i. Γεκηνπξγία δηαγσληζκνχ  

 

  

(Σα ηξία πξψηα βήκαηα δελ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ) 



 

85 

ii. Γηαδηθαζίεο απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο  

 

iii. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο/ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  
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iv. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ  πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ- 

Έιεγρνο – Καηαθχξσζε 

 

2. Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ (αλνηθηή δηαδηθαζία - βέιηηζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο) 

i. Γεκηνπξγία δηαγσληζκνχ 

 

 

(Σα ηξία πξψηα βήκαηα δελ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ) 
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ii. Γηαδηθαζίεο απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο / ηερληθήο πξνζθνξάο  

 

iii. Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

θαη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ  
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iv. Γηαδηθαζίεο απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο 

 

 

v. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο / πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ 
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vi. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 

Έιεγρνο - Καηαθχξσζε 
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4. Γηαδηθαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο  

Ζ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ έληππε δηαδηθαζία έρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: 

 Ο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο απνηειεί έλα θνηλφ ειεθηξνληθφ ρψξν φπνπ φινη 

νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία (Αλαζέηνπζα Αξρή, Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, 

Διεγθηηθνί Μεραληζκνί θαη Οηθνλνκηθνί Φνξείο) έρνπλ πξφζβαζε ζην θάθειν 

ηεο χκβαζεο (αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο). 

Απνηέιεζκα: κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο, κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο, κείσζε θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζηνπο 

δηαγσληζκνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ, ιηγφηεξα ιάζε θαηά ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ, βειηίσζε ηεο 

δηαθάλεηαο  

 Τηνζέηεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ φπσο αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ-αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε θαη δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο αγνξψλ σο εμ’ νινθιήξνπ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο 
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Κεθάιαην IV. Ζιεθηξνληθφ Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν  

χκβαζεο (eΔΔΔ) 

1. θνπφο, πεξηερφκελν θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί νη εθπαηδεπφκελνη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθά 

κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηε θχζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ eΔΔΔ (ειεθηξνληθή 

εθδνρή ηνπ ΔΔΔ) θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

ζχληαμεο ηνπο. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε 

λα κπνξνχλ λα ζπληάζζνπλ έλα ΔΔΔ κέζσ ζρεηηθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ eΔΔΔ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαγφκελα ειεθηξνληθά αξρεία 

ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ έρεη δνκεζεί ζε ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εηζαγσγή ζην ζεζκηθφ πιαίζην eΔΔΔ, ηελ αλάιπζε γηα ην ηη εζηί ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο eΔΔΔ, ηελ παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Promitheus ESPDint, ηελ 

επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ρξήζε eΔΔΔ ζε δηαδηθαζίεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

ηέινο δχν, γηα ΑΑ/ΑΦ θαη ΟΦ αληίζηνηρα, ζπλνπηηθά εγρεηξίδηα πξαθηηθήο ρξήζεο ηεο 

πιαηθφξκαο Promitheus ESPDint θαη ζχληαμεο ελφο eΔΔΔ.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζην αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

eESPD έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα αθφινπζα: 

 Αξρείν κε κνξθφηππν DOCX πνπ πεξηέρεη ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο (links) 

πξνο 

o ηνλ ζρεηηθφ γηα ην ESPD ηζηφηνπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

o ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ βίληεν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην 

ΔΔΔ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ππφηηηινπο ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ  

o ηνλ ηζηφηνπν EUR-Lex ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηνλ «ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/7 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 

2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-procurement/european-single-procurement-document-and-ecertis_el
https://europa.eu/!gM76Ch
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
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Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (δηαηίζεηαη θαη ζε αξρείν κε κνξθφηππν 

PDF) 

o ηνλ ηζηφηνπν EUR-Lex ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ην δηνξζσηηθφ ηεο 

Διιεληθήο εθδνρήο ηνπ θαλνληζκνχ (δηαηίζεηαη θαη ζε αξρείν κε 

κνξθφηππν PDF) 

o ην ζχζηεκα eCertis ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

o ηνλ ηζηφηνπν ηεο ΔΔ φπνπ έρνπλ αλαξηεζεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο εζληθέο πιαηθφξκεο eESPD θαζψο θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά eESPD θαη eCertis  

(δηαηίζεηαη θαη ζε αξρεία κε κνξθφηππν PDF) 

 

 εηδηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (infographics), ζε αξρεία κε κνξθφηππν 

PDF, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην ηη εζηί θαη πσο ιεηηνπξγεί ην ESPD θαη 

ην eCertis 

 ηηο ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 13, 14, 20, 23 ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), ζε αξρεία κε 

κνξθφηππν PDF 

 πεξαηηέξσ, ελσζηαθέο θαη εζληθέο, θαλνληζηηθέο ή/θαη ξπζκηζηηθέο 

πξάμεηο θαζψο θαη εγθχθιηνη/θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ην ΔΔΔ ζε αξρεία κε κνξθφηππν PDF 

2. Θεζκηθφ πιαίζην ΔΔΔ θαη eCertis  

1. ΔΔΔ 

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο – ΔΔΔ (European Single 

Procurement Document – ESPD) είλαη κηα ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ηεο ΔΔ .  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, θαη ζε ζπλέρεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Ν. 4412 (ΦΔΚ 

147/Α΄/08.08.2016) απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782 (ΦΔΚ 36/Α΄/09.03.2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007R%2801%29
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48856
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48855
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48855
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A57%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%A4%CE%9B7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9C2%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%97%CE%9E4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%9E3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%A15?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true


 

93 

«Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.», ε 

ρξήζε ηνπ ΔΔΔ αθνξά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, 

πιελ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηαξγψληαο έηζη επί ηεο νπζίαο ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο θάησ ησλ νξίσλ. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ φηη: 

 δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη δπλαηφλ 

λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο 

 δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ θαη πιεξνχληαη ηα ζπλαθή 

θξηηήξηα επηινγήο 

Μφλνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  Απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ νξηζκέλα ή φια ηα έγγξαθα ζε 

πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο παξέρεη 

ηνπο ζπλδέζκνπο γηα ηα πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα 

κεηξψα, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε απφ εθεί. 

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016, νη ΟΦ δελ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηαλ ε/ν 

ΑΑ/ΑΦ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ΔΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Καιχπηεη κφλν ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο (πξνεπηινγή) απφ πιεπξάο ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 (κεηαθνξά ηνπ άξζξνπ 59 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) ηνπ λ. 4412/16 θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πιελ ηεο 
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απεπζείαο αλάζεζεο ησλ άξζξσλ 118 θαη 328 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, νη ΑΑ δέρνληαη ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) [European Single Procurement 

Document (ESPD)], ην νπνίν ηζνδπλακεί απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε 

ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα 

κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73, πεξί ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ, θαη 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζζνχλ, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 75, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 76, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θαη 77, πεξί θξηηεξίσλ 

επηινγήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή παξνρήο 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, θαη 

γ) ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 84, πεξί πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ πνπ θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ζχκβαζεο. 

δ) (εηδηθά γηα ηελ Διιάδα) εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 € εθηφο ΦΠΑ, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (Α΄ 30). 

 Οη θαλφλεο ζχληαμεο θαη ρξήζεο ηνπ ΔΔΔ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ θαζνξίδνληαη γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο / ηνπο αλαζέηνληεο 

θνξείο θαζψο θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνλ «ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/7 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ)». Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζνλ αθνξά 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007


 

95 

ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ ελ ιφγσ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ έρεη εθδνζεί 

ζρεηηθφ δηνξζσηηθφ ηνπ θαλνληζκνχ. 

Γηα εηδηθφηεξεο ή πην εκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεζκηθά 

δεηήκαηα ζχληαμεο, ρξήζεο θαη ππνβνιήο ηνπ ΔΔΔ κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη: 

 ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) πεξί «Κξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» 

 ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) πεξί «Λφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

 ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) πεξί «Δηδηθψλ ζεκάησλ ζπκπιήξσζεο ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)» 

 

2. eCertis 

Σν Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) απνηειεί 

δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο / αλαζέηνληεο θνξείο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε πηζηνπνηεηηθψλ ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο  ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 4412/2016, ε 

Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κεξηκλά γηα ηε δηαξθή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ (evidence information) πνπ εηζάγνληαη 

ζην ζχζηεκα eCertis ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  Απφ ηηο 18 Απξηιίνπ 2018, νη 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007R%2801%29
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A57%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%A4%CE%9B7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%9E3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%A15?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art81
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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αλαζέηνπζεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθεχγνπλ ζην eCertis θαη απαηηνχλ 

θαηά θχξην ιφγν είδε πηζηνπνηεηηθψλ ή κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην eCertis.  Αλάινγα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα είδε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ή ηηο κνξθέο ησλ απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ δχλαηαη λα απαηηεζεί λα πξνζθνκίζνπλ ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηά πεξίπησζε ζε θάζε ρψξα θξάηνο-κέινο, αληηζηνηρίδνληαο 

ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά έγγξαθα. 

 

3. Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ  

1. eEEE 

Σν eΔΔΔ είλαη ε εθδνρή ηνπ ΔΔΔ απνηππσκέλν σο ειεθηξνληθφ 

αξρείν ηχπνπ  XML, φπνπ νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη βάζεη εηδηθήο 

ζπκθσλεκέλεο δνκήο (πξφηππν), ήηνη ηνπ κνληέινπ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

ΔΔΔ (ESPD EDM). Ο ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνηεκέλε/κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα 

ζπζηήκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξεο επηκέξνπο εζληθέο πιαηθφξκεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 φξηζε έλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔ, ήηνη ηελ ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ ΔΔΔ 

απνζεθεπκέλε κε δνκεκέλν ηξφπν ζε αξρείν ηχπνπ XML, θαη  

 παξείρε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ κέζσ  ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο πινπνίεζε αλαθνξάο 

(reference implementation) ηεο ΔΔ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην eΔΔΔ εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη 

ηερλνινγηθά ή/θαη επηρεηξεζηαθά κε απνηέιεζκα λα δηαηίζεηαη πιένλ ζε ηέζζεξηο 

εθδνρέο, ιίγν ή πνιχ κε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο: 
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 Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Δθδνρή πνπ παξάγεη 

ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη 

ζηελ 1ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην ΔΔΔ. 

 Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Δθδνρή πνπ παξάγεη 

ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη 

ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην ΔΔΔ. 

 Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («απηνηειήο 

ηχπνο v.2») – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔ κε ελζσκαησκέλα πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή πιεξνθνξίεο, πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ ζρεηηθφ 

Καλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο 

δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην ΔΔΔ. 

 ESPD EDM v.3.x – Νεφηεξε βειηησκέλε εθδνρή κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ελδεηθηηθά 

o ηε ζπκβαηφηεηα κε eForms 

o ηε βειηίσζε/επέθηαζε θαη απινπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ 

o ηε λέα ηερλνινγηθή βάζε UBL2.3 

o ηελ απηνηειή δηαρείξηζε Σκεκάησλ ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρεη κία 

ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, φπσο απηή ηεο ΔΔ ή ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζέλησλ 

ζε εζληθφ επίπεδν, επηηξέπεη ζε αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη ζε 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπληάζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα (επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

λα πξνβάινπλ έλα eΔΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα ΔΔΔ 

 απνζεθεπκέλν ζε αξρείν ηχπνπ XML, ήηνη λα παξάγνπλ έλα eΔΔΔ (ζε 

εθδνρή regulated v.1 ή/θαη regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2 ή/θαη v.3)  θαη 

 απνηππσκέλν ζε αξρείν κνξθφηππνπ PDF ή/θαη HTML 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε 

ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ην eΔΔΔ, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο eΔΔΔ πνπ δηαηεξεί ε ίδηα, αξρήο γελνκέλεο απφ 2 

Μαΐνπ 2019. 

ην πιαίζην ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ πιαηθνξκψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο eΔΔΔ ζε δηάθνξεο ρψξεο θξάηε-κέιε θαη έρεη αλαξηήζεη 

ζρεηηθή ιίζηα ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο καδί κε αληίζηνηρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη 

ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο  επηκέξνπο πιαηθφξκεο αλά ρψξα 

θξάηνο-κέινο. 

 

2. H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint  

Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe 

Facility (CEF), αλαπηχρζεθε αληίζηνηρε Διιεληθή εζληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔ, νλφκαηη Promitheus ESPDint, ε νπνία απνηειεί κέξνο 

ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

πγθεθξηκέλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξέρεη: 

 ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ ζηελ Διιεληθή θαη 

Αγγιηθή γιψζζα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηξηψλ εθδνρψλ 

ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ (regulated v.1 ή/θαη regulated v.2 ή/θαη 

self-contained v.2) 

 δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 

Ζ ειιεληθή/εζληθή πινπνίεζε είλαη πιήξσο ζπκβαηή ζε ζρέζε κε άιιεο 

πινπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ eΔΔΔ, φπσο 

 κε ηελ πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
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 κε ηηο ινηπέο εζληθέο πινπνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ (ESPDint) 

 κε άιιεο πινπνηήζεηο κέζσ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (έξγν 

Nordic) θαη ζηελ Ηηαιία. 

 

Πξνζνρή: 

1. Γηα ηε ζχληαμε ή ζπκπιήξσζε ηνπ eΔΔΔ επηιέμηε ηελ εθδνρή «Βάζεη 

Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ (regulated)», φπνπ παξάγεηαη απηφκαηα αξρείν ESPD 

EDM v.2.0.x θαη αθνξά  δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην ηξέρσλ Διιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην.  

2. Ζ εθδνρή «Regulated ESPD EDM v.1.0.x» ή «regulated v.1» ππνζηεξίδεηαη 

κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζρεηηθνχ αξρείνπ πνπ έρεη παξαρζεί π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο 

ΔΔ ή ζε άιιε πιαηθφξκα κέζσ ηεο επηινγήο «Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

πθηζηάκελνπ ΔΔΔ/ΣΔΤΓ», αιιά δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λένπ 

eEEE ζε εθδνρή «Regulated ESPD EDM v.1.0.x» ή «regulated v.1».  

3. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε αθφκε ηελ εθδνρή «Απηνηειήο ηχπνο v.2. 

(self-contained)», φζνλ αθνξά δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγθαία 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

3. Υξήζε eΔΔΔ ζε δηαδηθαζίεο κέζσ ΔΖΓΖ  

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 ζε 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θαη δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΔΖΓΖ), θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ ππ’ αξηζ. 64233 ΚΤΑ ΦΔΚ 2453/Β΄/09.06.2021 θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 166278 ΚΤΑ 

ΦΔΚ 2813/Β΄/30.06.2021 πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΖΓΖ, πξνηείλεηαη 

νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα 
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εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο ΔΔΔ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο eΔΔΔ:  

o Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ζπληάζζνπλ κε ρξήζε 

κίαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔ, έλα πξν-ζπκπιεξσκέλν 

ΔΔΔ (ESPD request) πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ 

ηνπο, θαη ην απνζεθεχνπλ ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, αξρηθά, 

ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. 

o Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ ηα παξαρζέληα 

αξρεία σο εμήο: 

o είηε ην αξρείν ηχπνπ PDF αλαξηάηαη μερσξηζηά, ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο, είηε ην 

πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ηχπνπ PDF ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, 

o ην αξρείν ηχπνπ XML αλαξηάηαη επηθνπξηθά γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

ηε δεκηνπξγία, κέζσ κίαο ππεξεζίαο eΔΔΔ, ηεο ζρεηηθήο 

απάληεζεο ηνπο. 

o Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ην ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ (ESPD response) φπσο απηφ έρεη 

νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ζηε δηαθήξπμε 

(ήηνη είηε ζην θείκελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν ηχπνπ PDF  πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο) ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF, 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη ζηε δηαθήξπμε. 

o Γηα ηε ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ αξρείν ηχπνπ XML. 

ηε ζπλέρεηα κέζσ κίαο  ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔ παξάγνπλ ηελ 
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απάληεζε ηνπο ζε αξρείν ηχπνπ PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, 

ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε θαη 

αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ ηχπνπ XML ζηα 

ζπλεκκέλα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ επζείαο ζε κία ππεξεζία eΔΔΔ θαη 

λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ απφ ηελ αξρή: λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο 

φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο φζνλ αθνξά 

ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο, θαη λα παξάγνπλ 

αξρείν ηχπνπ PDF πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 

επηζπλάςνπλ ζηα ζπλεκκέλα ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξά ηνπο ζην 

ΔΖΓΖ. 
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4. Οδεγίεο επεμεξγαζίαο eΔΔΔ κέζσ Promitheus ESPDint γηα 

ΑΑ/ΑΦ 

1. Πξφζβαζε θαη είζνδνο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία  

Ζ πξφζβαζε ζην ππνζχζηεκα Promitheus ESPDint ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

α) έκκεζα, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ - «Πξνκεζεχο» (URL: 

http://www.promitheus.gov.gr ή http://www.eprocurement.gov.gr) φπνπ ζηελ 

ελφηεηα «ΔΗΟΓΟ ΥΡΖΣΧΝ» επηιέγεηε «Promitheus ESPDint» γηα λα ζπλδεζείηε 

κε ην ζρεηηθφ ππνζχζηεκα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Δηθφλα 9: Αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» 

β) άκεζα θαη ελαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ην URL: 

https://espd.eprocurement.gov.gr πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζείηε κε ην ζρεηηθφ 

ππνζχζηεκα. 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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Ζ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηνχληαη δηαπηζηεπηήξηα 

ζχλδεζεο (φλνκα/θσδηθφο ρξήζηε). Πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε ζηελ εθαξκνγή 

δηαρείξηζεο eΔΔΔ πξνζδηνξίδεηε ηελ επηζπκεηή γιψζζα ηεο δηεπαθήο επηιέγνληαο 

ηελ αληίζηνηρε ζεκαία (π.ρ. Διιεληθή) ζηελ ηζηνζειίδα εηζφδνπ ηνπ Promitheus 

ESPDint. 

 

Δηθφλα 10: Ηζηνζειίδα εηζφδνπ ζην Promitheus ESPDint 

  



 

105 

2. Δπηινγέο πξνζδηνξηζκνχ θαηεγνξίαο eΔΔΔ  

Ζ αξρηθή ζειίδα πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή φζνλ αθνξά ηε θχζε 

θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ εγγξάθνπ ΔΔΔ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη δηαρείξηζεο 

απηνχ κε ειεθηξνληθά κέζα (eΔΔΔ). 

 

Δηθφλα 11: Αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο Promitheus ESPDint 
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Δπίζεο, ζηελ αξρηθή ζειίδα επηιέγεηε α) ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα καο (ΑΑ ή ΑΦ), β) 

ηελ ελέξγεηα πνπ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε (δεκηνπξγία ή επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ή πξνβνιή/αλάγλσζε ελφο eΔΔΔ), γ) ηνλ ηχπν ηνπ eΔΔΔ (γηα ηελ Διιάδα ζεζκηθά 

επηηξέπεηαη κφλν «Βάζεη Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ»), δ) ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θνξέα 

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «Διιάδα», ζεκ.: δελ αθνξά ηε γιψζζα δηεπαθήο αιιά 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δνκή ηνπ eΔΔΔ ιφγσ εζληθψλ 

εμεηδηθεχζεσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί «Δπφκελν». 

 

Δηθφλα 12: Δπηινγέο πξνζδηνξηζκνχ θαηεγνξίαο eΔΔΔ 
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3. Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ΑΑ  

ην Μέξνο Η: «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα» φπνπ θαιείζηε λα ζπκπιεξψζεηε ηα 

αθφινπζα πεδία: 

i. Καηαρψξεζε ηνηρείσλ Γεκνζηφηεηαο  

 

Δηθφλα 13: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα γηα ηνηρεία Γεκνζίεπζεο 
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Καηαρψξεζε Αξηζκνχ Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαρσξείηε ηνλ αξηζκφ κε κνξθφηππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

TED φζνλ αθνξά ηηο αλαξηήζεηο ζε απηφ, ήηνη [][][][]/S [][][]-[][][][][][], π.ρ. 2019/S 

123-123456.  

Καηαρψξεζε Αξηζκνχ Γεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε θαηαρσξείηε ηνλ ΑΓΑΜ ηεο ζρεηηθήο θαηαρψξηζεο 

Πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ.  

Πξνζνρή: Σν πεδίν απηφ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, απαηηεί  ππνρξεσηηθά ηελ 

θαηαρψξεζε θεηκέλνπ ζε κνξθφηππν URL. Πξνηείλεηαη λα θαηαρσξήζηε ηνλ ΑΓΑΜ 

κε ην πξφζεκα www.promitheus.gov.gr/, π.ρ. 

www.promitheus.gov.gr/18PROC0041118772018-12-03. 

 

ii. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ Αγνξαζηή (ΑΑ/ ΑΦ)  

ηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο ΑΑ / ηνπ ΑΦ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/18PROC0041118772018-12-03
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Δηθφλα 14: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ΑΑ/ΑΦ 

Δπηζήκαλζε: Σα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ππνρξεσηηθά, 

εηδάιισο παξάγεηε κήλπκα ιάζνπο (θφθθηλε ζήκαλζε κε νξζήο ζπκπιήξσζεο) ζην 

πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη εκπνδίδεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ 

eΔΔΔ κε ηελ εμαγσγή αξρείσλ (XML ή PDF) ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

 

iii. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνχ  
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ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεηε ηα πεδία «Σίηινο» θαη «χληνκε Πεξηγξαθή» φζνλ 

αθνξά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαζψο  θαη «Αξηζκφο Αλαθνξάο» (π.ρ. Α/Α 

πζηήκαηνο ΔΖΓΖ ή/θαη Αξ. Πξσηνθφιινπ Γηαθήξπμεο ή/θαη άιιν) θαη επηιέγεηε 

ην θνπκπί «Δπφκελν». 

 

Δηθφλα 15: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα κε ζηνηρεία δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

εκείσζε: Οη ζπληάθηεο ηνπ eΔΔΔ ησλ ΑΑ/ΑΦ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην Μέξνο ΗΗ 

(ηνηρεία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα) θαη σο εθ ηνχηνπ νδεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο 

ζην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ εγγξάθνπ.  
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4. Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ  

ην Μέξνο ΗΗΗ θαιείζηε λα επηιέμεηε ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια ηα ζρεηηθά πεδία: 

i. Δλφηεηεο Α΄ & Β΄: 

 

Δηθφλα 16: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗΗ - Δλφηεηεο Α΄ θαη Β΄ 
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Σα πεδία ησλ ελνηήησλ: 

 Α΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο  

 Β΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

είλαη πξνεπηιεγκέλα γηα ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη δελ επηηξέπεηαη ν 

απνραξαθηεξηζκφο ηνπο δηφηη είλαη ππνρξεσηηθνί βάζεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

εκ.: Γηα ηνπο Αλαζέηνληεο Φνξείο είλαη επίζεο πξνεπηιεγκέλα αιιά επηηξέπεηαη ν 

απνραξαθηεξηζκφο ηνπο δηφηη δελ είλαη ππνρξεσηηθνί βάζεη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ν ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο «Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο», δχλαηαη 

λα αληιήζεη κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν  απνθιεηζκνχ ή θξηηήξην επηινγήο. Σν ππνζχζηεκα Promitheus 

ESPDint δηαιεηηνπξγεί κε ην Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αληιεί πιεξνθνξίεο φπσο πεξηγξαθή, ζεζκηθφ πιαίζην, 

είδνο ή/θαη ππφδεηγκα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, θ.α., πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε 

ιφγν απνθιεηζκνχ ή θξηηήξην επηινγήο. 



 

113 

 

Δηθφλα 17: Παξάδεηγκα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην eCertis 

Δλδεηθηηθά (βι. θαη εηθφλα άλσζελ) γηα ην ιφγν απνθιεηζκνχ «πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» απαηηείηαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 (1) (α) ηνπ Ν.4412/16. 

Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν «Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ» νδεγείζηε ζηελ 

πιαηθφξκα eCertis φπνπ παξαηίζεηαη: 

 ππφδεηγκα ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ θαζψο θαη  

 ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο ινηπέο πνηληθέο θαηαδίθεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ην ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ.  
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ii. Δλφηεηεο Γ΄ & Γ΄: 

 

ην Μέξνο ΗΗΗ ζπκπιεξψλεηε θαη ηηο ελφηεηεο: 

 Γ΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 Γ΄: Άιινη ιφγνη: Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

 

Δηθφλα 18: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗΗ - Δλφηεηα Γ΄ 

Σα πεδία ηεο ελφηεηαο Γ΄ είλαη πξνεπηιεγκέλα. Δπεηδή ζεζκηθά απνηεινχλ 

προαιρετικούς λόγοσς αποκλεισμού δχλαηαη λα απνεπηιερζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε 

εθφζνλ θξίλνληαη απφ ηελ ΑΑ κε αλαγθαίνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σν πεδίν ηεο ελφηεηαο Γ΄ δελ είλαη πξνεπηιεγκέλν θαη αθνξά ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δηαηάμεηο πνπ απνηεινχλ ακηγψο εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

εκείσζε: Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, θαη εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 € εθηφο ΦΠΑ, έλαο ακηγψο εζληθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ είλαη λα κελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
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άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.02.2005). Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην ελ 

ιφγσ θξηηήξην είλαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο. 

 

Δπηιέμηε ην θνπκπί «Δπφκελν» πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

Μέξνπο IV. 
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5. Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

ην Μέξνο ΗV θαη φζνλ αθνξά ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο αθνινπζείηε κία απφ ηηο 

δχν επηινγέο, ήηνη λα πξνζδηνξίζηε έλα πξνο έλα ηα επηκέξνπο θξηηήξηα επηινγήο ή λα 

επηιέμεηε κία γεληθή απαίηεζε γηα ζπκκφξθσζε φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

i. Γεληθή ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο  

Οη ζπληάθηεο ηνπ ΔΔΔ δχλαηαη λα επηιέμνπλ «Όρη» ζηελ εξψηεζε «θέλετε να 

τρησιμοποιήσετε τα κριτήρια επιλογής από το Α έως το Δ;» 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα θιεζνχλ λα δειψζνπλ θαηά πφζν 

πιεξνχλ όλα ηα θξηηήξηα  επηινγήο (ζσξεπηηθά) πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Δπηιέγνληαο «Δπφκελν» θαη ζπλερίδεηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο V. 
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Δηθφλα 19: ΔΔΔ Μέξνο ΗV – πκκφξθσζε κε φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

 

ii. Δπηινγή επηκέξνπο θξηηεξίσλ επηινγήο  

Οη ζπληάθηεο ηνπ ΔΔΔ δχλαηαη λα επηιέμνπλ «Ναι» ζηελ εξψηεζε: «θέλετε 

να τρησιμοποιήσετε τα κριτήρια επιλογής από το Α έως το Δ;» 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα θιεζνχλ λα δειψζνπλ μερσξηζηά  

θαηά πφζν πιεξνχλ κάθε επιμέροσς θξηηήξην  επηινγήο θαη ηελ παξνρή επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ (π.ρ. νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία εθηέιεζεο πξφηεξσλ έξγσλ, ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, θ.α.), αλαιφγσο ησλ επηινγψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηεο ΑΑ 

ζε απηή ηελ νζφλε, ήηνη δχλαηαη λα επηιέμεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα  

επηινγήο ησλ ελνηήησλ Α΄ πεξί Καηαιιειφηεηαο, Β΄ πεξί Οηθνλνκηθήο θαη 
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Υξεκαηννηθνλνκθήο Δπάξθεηαο , Γ΄ πεξί Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο 

θαη Γ΄ πεξί πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πξνηχπσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Μέξνπο IV ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Παξαηίζεληαη 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζπκπιήξσζεο: 

 

Δηθφλα 20: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Α΄ 
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Δηθφλα 21: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Β΄ 

 

Δηθφλα 22: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Γ΄ 
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Δηθφλα 23: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Γ΄ 

Δπηιέγνληαο «Δπφκελν» ζπλερίδεηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο V. 
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6. Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ΟΦ 

(πξνεπηινγή)  

 

Δηθφλα 24: ΔΔΔ Μέξνο V – Πξνεπηινγή ΟΦ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνξά ηελ 

δηαγσληζηηθή θάζε πξνεπηινγήο ζε θιεηζηνχ ηχπνπ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, σο εθ 

ηνχηνπ γηα αλνηθηέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο δελ επηιέγεηε ην πιαίζην επηινγήο 

(checkbox) πνπ αθνξά ηνλ «Πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ (πξν)επηιεγκέλσλ 

ππνςεθίσλ». 
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7. Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο  

Σν Μέξνο VΗ αθνξά ηηο «Σειηθέο δειψζεηο», ην νπνίν απνηειεί 

πξνθαζνξηζκέλν θείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ γίλεηαη θάπνηα θαηαρψξεζε απφ ην 

ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 25: ΔΔΔ Μέξνο VΗ – Σειηθέο Γειψζεηο 
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Σέινο, ν ρξήζηεο δχλαηαη λα εμάγεη ην ζπληαρζέλ πξν-ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ (ESPD 

request), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΑ φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή επηιέγνληαο αληίζηνηρν κνξθφηππν: 

  XML – «espd-request-v2.xml» 

Πξφθεηηαη γηα ην eΔΔΔ πνπ βαζίδεηαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν ESPD EDM θαη 

πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί ζηνπο ΟΦ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζχληαμεο ηεο 

απάληεζεο ηνπο (ESPD response) κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηνπ Promitheus 

ESPDint ή άιιεο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο.  

 PDF – «espd-request-v2.pdf» 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ΔΔΔ πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ΑΑ, , σο έλα απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 

ππνγξαθεί θαη ςεθηαθά. 

 HTML – «espd-request-v2.html» 

Πξφθεηηαη γηα επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ΔΔΔ πνπ δχλαηαη λα  

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ΑΑ φπσο απηή θξίλεη. 

 

Δηθφλα 26: Δμαγσγή ΔΔΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 



 

5. Οδεγίεο επεμεξγαζίαο eΔΔΔ κέζσ Promitheus ESPDint γηα 

ΟΦ 

1. Αλαδήηεζε αξρείνπ eΔΔΔ  

ε πξψηε θάζε απαηηείηαη ν ρξήζηεο ηνπ ΟΦ λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθφ eΔΔΔ 

ζε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί ην πξν-ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ (ESPD request) ηεο 

ΑΑ θαη έρεη αλαξηεζεί ζηα ζπλεκκέλα ηεο ειεθηξνληθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ΔΖΓΖ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη λα κεηαβεί ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ - «Πξνκεζεχο» (URL: 

http://www.promitheus.gov.gr ή http://www.eprocurement.gov.gr). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Δηθφλα 27: Αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» 

Γηα ηελ αλαδήηεζε επηιέμηε κία εθ ησλ δχν δηαδξνκψλ: 

 

. 
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i. Αλαδήηεζε πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ κέζσ Portal 

Μεηαβείηε ζηελ ελφηεηα «Αλαδήηεζε» ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ Portal θαη επηιέμηε 

«Ζιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα».  

 

Δηθφλα 28: Δλφηεηα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζην Portal 

ηε ζπλέρεηα αλαδεηείζηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ πνπ ζαο ελδηαθέξεη 

ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια ηα ζρεηηθά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, π.ρ. πιεθηξνινγψληαο 

ηνλ αξηζκφ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ ζην πεδίν «Α/Α πζηήκαηνο» θαη επηιέγνληαο 

«Αλαδήηεζε». 
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Δηθφλα 29: Αλαδήηεζε Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην Portal 

Σν ζχζηεκα ζα επηζηξέςεη ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ΔΖΓΖ ζε δχν (2) θαξηέιεο, ήηνη θαξηέιεο «Γηαγσληζκφο» θαη 

«πλεκκέλα Αξρεία».  

ηελ θαξηέια «πλεκκέλα Αξρεία» απνηππψλεηαη ν θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη αλαξηήζεη ν ρεηξηζηήο ηεο ΑΑ φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ. 
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Δηθφλα 30: Καξηέια «πλεκκέλα Αξρεία» ειεθηξνληθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί «Λήςε» κπνξείηε λα κεηαθνξηψζεηε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή 

ζαο ην θαηά πεξίπησζε έγγξαθν (π.ρ. «ΔΔΔ_XML») 

ii. Αλαδήηεζε πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ κέζσ ΔΖΓΖ  

Δλαιιαθηηθά, νη ΟΦ κπνξνχλ λα βξνπλ ην πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ, 

έρνληαο εηζέιζεη ζην ππνζχζηεκα ΔΖΓΖ κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο, ήηνη φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο, θαη εληνπίδνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ηα ζπλεκκέλα απηήο, ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο/ζχληαμεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπο. Γηα λα νδεγεζείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα ζχλδεζεο (login page) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο, απφ ηελ αξρηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Portal, επηιέμηε ζηελ ελφηεηα «ΔΗΟΓΟ ΥΡΖΣΧΝ» ην ζχλδεζκν 

«ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα». 
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Δηθφλα 31: Δλφηεηα «ΔΗΟΓΟ ΥΡΖΣΧΝ» ζην Portal 

 

Δηθφλα 32: Δίζνδνο Υξεζηψλ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 
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2. Πξφζβαζε θαη είζνδνο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία  

Ζ πξφζβαζε ζην ππνζχζηεκα Promitheus ESPDint ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

α) έκκεζα, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ - «Πξνκεζεχο» (URL: 

http://www.promitheus.gov.gr ή http://www.eprocurement.gov.gr) φπνπ ζηελ 

ελφηεηα «ΔΗΟΓΟ ΥΡΖΣΧΝ» επηιέγεηε «Promitheus ESPDint» γηα λα ζπλδεζείηε 

κε ην ζρεηηθφ ππνζχζηεκα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Δηθφλα 33: Αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» 

α) β) άκεζα θαη ελαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ην URL: 

https://espd.eprocurement.gov.gr πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζείηε κε ην ζρεηηθφ 

ππνζχζηεκα. 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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β) Ζ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηνχληαη 

δηαπηζηεπηήξηα ζχλδεζεο (φλνκα/θσδηθφο ρξήζηε). Πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε 

ζηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο eΔΔΔ πξνζδηνξίδεηε ηελ επηζπκεηή γιψζζα ηεο 

δηεπαθήο επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε ζεκαία (π.ρ. Διιεληθή) ζηελ ηζηνζειίδα 

εηζφδνπ ηνπ Promitheus ESPDint. 

 

Δηθφλα 34: Ηζηνζειίδα εηζφδνπ ζην Promitheus ESPDint 

3. Δπηινγέο πξνζδηνξηζκνχ θαηεγνξίαο eΔΔΔ  

Ζ αξρηθή ζειίδα πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή φζνλ αθνξά ηε θχζε 

θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ εγγξάθνπ ΔΔΔ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη δηαρείξηζεο 

απηνχ κε ειεθηξνληθά κέζα (eΔΔΔ). 
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Δηθφλα 35: Αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο Promitheus ESPDint 
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Δπίζεο, ζηελ αξρηθή ζειίδα επηιέγεηε α) ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα ζαο (ΟΦ), β) ηελ 

ελέξγεηα πνπ επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε (δεκηνπξγία ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 

πξνβνιή/αλάγλσζε ελφο eΔΔΔ), γ) ηνλ ηχπν ηνπ eΔΔΔ (γηα ηελ Διιάδα ζεζκηθά 

επηηξέπεηαη κφλν «Βάζεη Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ»), δ) ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θνξέα 

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «Διιάδα», ζεκ.: δελ αθνξά ηε γιψζζα δηεπαθήο αιιά 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δνκή ηνπ eΔΔΔ ιφγσ εζληθψλ 

εμεηδηθεχζεσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί «Δπφκελν». 

 

i. χληαμε απάληεζεο eΔΔΔ (ESPD response) κε ρξήζε 

πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ (ESPD request)  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΑ έρεη ζπληάμεη πξν-ζπκπιεξσκέλν eΔΔΔ (ESPD 

request) κπνξείηε λα κεηαθνξηψζεηε απηφ ζηελ πιαηθφξκα Promitheus ESPDint 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεηε ηε ζρεηηθή απάληεζε (ESPD response), πξνζδηνξίδνληαο 

φηη είζηε ΟΦ πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε επαλαρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελνπ ΔΔΔ. 
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Δηθφλα 36: Δπηινγέο πξνζδηνξηζκνχ θαηεγνξίαο eΔΔΔ γηα ΟΦ - Η 
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ii. χληαμε απάληεζεο eΔΔΔ (ESPD response) ρσξίο 

πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ (ESPD response) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΑ δελ έρεη ζπληάμεη πξν-ζπκπιεξσκέλν eΔΔΔ 

(ESPD request) κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηε ζχληαμε κίαο απάληεζεο eΔΔΔ 

(ESPD response) απφ κεδεληθή βάζε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Promitheus ESPDint, 

πξνζδηνξίδνληαο φηη είζηε ΟΦ πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε δεκηνπξγία λένπ ΔΔΔ πνπ 

βαζίδεηαη ζην ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ. 

 

Δηθφλα 37: Δπηινγέο πξνζδηνξηζκνχ θαηεγνξίαο eΔΔΔ γηα ΟΦ – ΗΗ 

 

4. Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαδηθαζία θαη ΑΑ/ΑΦ  

ην Μέξνο Η απνηππψλνληαη νη «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα». 
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i. Με πθηζηάκελν ESPD request  

Δθφζνλ γίλεηαη ρξήζε πθηζηάκελνπ πξν-ζπκπιεξσκέλνπ eΔΔΔ (ESPD 

request) ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ελφηεηαο αλακέλεηαη λα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα 

απφ ηνλ αξκφδην ζπληάθηε ηεο ΑΑ / ηνπ ΑΦ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηνχληαη 

ελέξγεηεο απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ ΟΦ. 

ii. Υσξίο πθηζηάκελν ESPD request  

Δθφζνλ δελ πθίζηαηαη πξν-ζπκπιεξσκέλν eΔΔΔ (ESPD request) απφ ηελ ΑΑ 

/ ηνλ ΑΦ, απαηηνχληαη ελέξγεηεο απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ ΟΦ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ πεδίσλ. 

1. Καηαρψξεζε ηνηρείσλ Γεκνζηφηεηαο  
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Δηθφλα 38: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα γηα ηνηρεία Γεκνζίεπζεο 

Καηαρψξεζε Αξηζκνχ Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε θαηαρσξείηε ηνλ αξηζκφ κε κνξθφηππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

TED φζνλ αθνξά ηηο αλαξηήζεηο ζε απηφ, ήηνη [][][][]/S [][][]-[][][][][][], π.ρ. 2019/S 

123-123456.  

Καηαρψξεζε Αξηζκνχ Γεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε θαηαρσξείηε ηνλ ΑΓΑΜ ηεο ζρεηηθήο θαηαρψξηζεο 

Πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ.  

Πξνζνρή: Σν πεδίν απηφ, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, απαηηεί  ππνρξεσηηθά ηελ 

θαηαρψξεζε θεηκέλνπ ζε κνξθφηππν URL. Πξνηείλεηαη λα θαηαρσξήζηε ηνλ ΑΓΑΜ 

κε ην πξφζεκα www.promitheus.gov.gr/, π.ρ. 

www.promitheus.gov.gr/18PROC0041118772018-12-03. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/18PROC0041118772018-12-03
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2. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ Αγνξαζηή (ΑΑ/ ΑΦ)  

ηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο ΑΑ / ηνπ ΑΦ: 

 

Δηθφλα 39: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ΑΑ/ΑΦ 

Δπηζήκαλζε: Σα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ππνρξεσηηθά, 

εηδάιισο παξάγεηε κήλπκα ιάζνπο (θφθθηλε ζήκαλζε κε νξζήο ζπκπιήξσζεο) ζην 

πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη εκπνδίδεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ 

eΔΔΔ κε ηελ εμαγσγή αξρείσλ (XML ή PDF) ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

 

3. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνχ  
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ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεηε ηα πεδία «Σίηινο» θαη «χληνκε Πεξηγξαθή» φζνλ 

αθνξά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαζψο  θαη «Αξηζκφο Αλαθνξάο» (π.ρ. Α/Α 

πζηήκαηνο ΔΖΓΖ ή/θαη Αξ. Πξσηνθφιινπ Γηαθήξπμεο ή/θαη άιιν) θαη επηιέγεηε 

ην θνπκπί «Δπφκελν». 

 

Δηθφλα 40: ΔΔΔ Μέξνο Η – Δλφηεηα κε ζηνηρεία δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 
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5. Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ΟΦ  

ην Μέξνο ΗΗ ν ρξήζηεο ηνπ ΟΦ θαηαρσξεί ηεο «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα» πνπ ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

i. Δλφηεηα Α΄: «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νληφηεηα ηνπ ΟΦ»  

ε πξψην ρξφλν, ζπκπιεξψλεηε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ζπκκεηέρνπζα ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (ΟΦ). 

 

Δηθφλα 41: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗ – ηνηρεία εηαηξείαο (ΟΦ) 
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Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο 

ην πεδίν «Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο» ζπκπιεξψλεηε ην φλνκα ή ηα νλφκαηα 

ησλ αξκνδίσλ εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην 

ΔΔΔ. Σν/α φλνκα/ηα απηφ/ά δελ ηαπηίδνληαη θαη’ αλάγθε κε ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ζηελ Δλφηεηα Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ή/θαη κε ηνλ ππνγξάθνληα ηνπ ΔΔΔ 

ζην Μέξνο VI «Σειηθέο Γειψζεηο». 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεηε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εηαηξείαο, ήηνη ην είδνο θαζψο θαη ην κέγεζνο απηήο, φπσο 

 θαηά πφζν είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε (βάζεη ηνπ αξηζκνχ 

ππαιιήισλ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο) θαη 

 αλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα, ήηνη κε 

θάπνην εηδηθφ θαζεζηψο (π.ρ. σο «θνηλσληθή επηρείξεζε») 

 

Δηθφλα 42: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗ – Υαξαθηεξηζηηθά εηαηξείαο (ΟΦ)  

 



 

143 

 

 

εκεηψζεηο: 

α) ην Μέξνο ΗΗ, ΗΗΗ & ΗV ηνπ εγγξάθνπ επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ε εμήο εξψηεζε: 

« Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη ή Όρη » (βι. Δηθφλα 

παξαπάλσ). Δάλ επηιέμνπκε ηελ απάληεζε «Ναη» ηφηε θαιείηαη ν ρξήζηεο λα 

θαηαρσξήζεη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε, ηελ 

Αξρή ή Φνξέα έθδνζεο θαη ηα επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ φζνλ 

αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε πνπ δχλαηαη λα δηαηεζεί ειεθηξνληθά. 

 

Δηθφλα 43: ηνηρεία ειεθηξνληθήο ηεθκεξίσζεο απάληεζεο 

β) Ζ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ή/θαη ηεθκεξίσζεο κε ειεθηξνληθά κέζα παξέρεηαη ήδε 

απφ δηάθνξνπο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ ελδεηθηηθά: 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα (Λακβάλεηαη απιή επηβεβαίσζε φρη φκσο ην i.

έγγξαθν), URL: https:// www1.gsis.gr/vpist, Δθδφηεο: Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Κσδηθφο: Αξηζ. Πξση. Δγγξάθνπ 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα (Λακβάλεηαη ην έγγξαθν ζε κνξθή.pdf), ii.

URL: https://apps.ika.gr/eCheckInsurance, Δθδφηεο: Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Δληαίνο 

http://www.1.gsis.gr/vpist
https://apps.ika.gr/eCheckInsurance
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Φνξέαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΦΚΑ), Κσδηθφο: Αξηζκφο 

πζηήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Βεβαίσζε 

 Πνηληθφ Μεηξψν (Λακβάλεηαη ην έγγξαθν ζε κνξθή.pdf), URL:  iii.

www.ncris.gov.gr, Δθδφηεο: Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ ηεο ρψξαο/Σκήκα 

Πνηληθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ην Απηνηειέο Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ 

ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Κσδηθφο: Αξηζ. 

Πξση., εκ/λία εγγξάθνπ θαη Κσδηθάξηζκνο Δθηχπσζεο Α.Π.Μ. 

 ΓΔΜΖ Η - Δγγξαθή ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, Πηψρεπζε, iv.

πλδηαιιαγή/Δμπγίαλζε, Λχζε Δηαηξείαο, Αλαγθαζηηθή Γηαρείξηζε, 

Δηδηθή Δθθαζάξηζε, θ.α. (Λακβάλεηαη ην έγγξαθν «Πηζηνπνηεηηθφ» ζε 

κνξθή.pdf),URL:http://services.businessportal.gr/publicCertificateDo

wnload/form, Δθδφηεο:  Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ - Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή - Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αγνξάο / Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. – Σκήκα Δηζεγκέλσλ Α.Δ. & 

Αζιεηηθψλ Α.Δ., Κσδηθφο: Αξηζ. Πξση. εγγξάθνπ θαη αξηζ. Γ.Δ.ΜΖ 

 ΓΔΜΖ ΗΗ - Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο/Ηζνινγηζκνί, (Λακβάλνληαη v.

ηα έγγξαθα ζε κνξθή.pdf), URL:  

https://www.businessregistry.gr/publicity/index, Δθδφηεο:  Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ - Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή - Γεληθή Γηεχζπλζε Αγνξάο / Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ & 

Γ.Δ.ΜΖ., Κσδηθφο: Αξηζ. Γ.Δ.ΜΖ 

 

Δπίζεκνο Καηάινγνο Δγθεθξηκέλσλ Φνξέσλ 

ην πεδίν απηφ θαηαγξάθεη ν ρξήζηεο αλ ν ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε θάπνηνλ 

επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ θνξέσλ. 

 

α. Πεξίπησζε πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

http://www.ncris.gov.gr/
http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
https://www.businessregistry.gr/publicity/index
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Δηθφλα 44: ηνηρεία εγγξαθήο ζε Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ ΟΦ  

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, θαη φζνλ αθνξά ην πεδίν κε ηίηιν 

«Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό [π.ρ. βάζεη 

εζληθνύ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];» θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ελεκεξόηεηα πηπρίνπ, 

ζπκπιεξώλνπλ ηελ έλδεημε «Ναη», θαζώο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3669/2008, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, ε βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ελεκεξόηεηα πηπρίνπ, ζπληζηά ηνλ κνλαδηθό, 

επί ηεο παξνύζεο, εζληθό “επίζεκν θαηάινγν” πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

83 ηνπ λ. 4412/2016. 

εκεηώλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ην ΓΔΜΗ δελ ζπληζηά επίζεκν θαηάινγν, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

ζην ελ ιόγσ πεδίν. 
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Καηά ζπλέπεηα, κφλν εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο θαηά ηα 

αλσηέξσ, ζε επίζεκν θαηάινγν, ζπκπιεξψλεη, πέξα απφ ηελ έλδεημε «Ναη», ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

ην πξψην πεδίν αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ επίζεκνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, θαζψο θαη ν νηθείνο αξηζκφο εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Σν δεχηεξν πεδίν ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ ην πηζηνπνηεηηθφ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα ην αληιήζεη απφ ηελ ελ 

ιφγσ βάζε δεδνκέλσλ. 

ην ηξίην πεδίν ζπκπιεξψλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή 

ζηνλ θαηάινγν, θαζψο θαη ε θαηάηαμε ζε απηφλ (εθφζνλ πξνβιέπεηαη θαηάηαμε φπσο 

π.ρ. ζην ΜΔΔΠ). Δηδηθά νη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην ελ ιφγσ πεδίν 

ζπκπιεξψλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζηελ 

αληίζηνηρε ηάμε ζην ΜΔΔΠ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ 

θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα, αλά ηάμε, δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ θαη 

ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ. 

Σέινο ζηελ εξψηεζε "Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα 

θξηηήξηα επηινγήο;",  νη ΟΦ απαληνχλ «Ναη», κφλν εάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο 

ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαιχπηεη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Μέξνπο IV, ηα νπνία 

έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ ΑΑ / ηνλ ΟΦ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γηα ηελ 

νπνία ππνβάιιεηαη ην ΔΔΔ. 

 

β. Πεξίπησζε πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ, Μειεηψλ  

Χο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, γεληθψλ ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, δελ 

πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο εζληθφο επίζεκνο θαηάινγνο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ ν ΟΦ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν, 

ζπκπιεξψλεη ηελ έλδεημε «ρη», ζην πεδίν «Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
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είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό [π.ρ. βάζεη εζληθνύ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];» 

 

Σέινο, ν ΟΦ δειψλεη θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ή ζηνηρεία  

φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ. 

 

Δηθφλα 45: Με εγγξαθή ζε Καηάινγν Δγθεθξηκέλσλ ΟΦ 

 

Έλσζε Δηαηξεηψλ 

Ο ΟΦ θαιείηαη λα δειψζεη εάλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο. ηελ πεξίπησζε απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν ηνπ, ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ΟΦ θαη θαηά πεξίπησζε 

ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο. 
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Δηθφλα 46: ηνηρεία ζπκκεηέρνπζαο Έλσζεο Δηαηξεηψλ (ΟΦ) 

 

Σκήκα ή Σκήκαηα (“Lots”) 

Ο ΟΦ θαιείηαη λα αλαθέξεη, θαηά πεξίπησζε, ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Σν πεδίν επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε ειεχζεξνπ 

θεηκέλνπ θαη κπνξεί λα δνζεί νπνηαδήπνηε απάληεζε. 

 

Δηθφλα 47: Γήισζε Σκήκαηνο (“Lot”) 
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ii. Δλφηεηα B΄: «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ΟΦ» 

ηελ Δλφηεηα Β΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ν ΟΦ θαιείηαη λα δειψζεη ηα ζηνηρεία ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ. 

 

Δηθφλα 48: ηνηρεία εθπξνζψπσλ ηνπ ΟΦ 

εκείσζε: χκθσλα κε ηελ Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, ζπκπιεξψλεηαη ην φλνκα θαη 

ε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα 

εθπξνζσπνχλ ηνλ ΟΦ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ην ΔΔΔ, ήηνη ζπκπιεξψλεηαη ην/α φλνκα/αηα ηνπ/σλ 

θπζηθνχ/ψλ πξνζψπνπ/σλ ην/α νπνίν/α είλαη αξκφδην/α λα εθπξνζσπεί/νχλ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε βάζε ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

(π.ρ. θαηαζηαηηθφ/ΦΔΚ), είηε κε βάζε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε εθ κέξνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία θαιχπηεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ππνβάιιεηαη ην ΔΔΔ. 
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Σν/α πξφζσπν/α, ην/ηα φλνκα/ηα ηνπ/ησλ νπνίνπ/σλ ζα ζπκπιεξσζεί/νχλ ζηελ ελ 

ιφγσ ελφηεηα δελ ηαπηίδνληαη θαη' αλάγθε κε ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη λα 

ππνγξάςνπλ ην Μέξνο VI ηνπ ΔΔΔ, θαη ε κε ηαχηηζε ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ δελ 

απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ΟΦ. 

iii. Δλφηεηα Γ΄: «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νληνηήησλ» 

ηελ Δλφηεηα Γ΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ν ΟΦ θαιείηαη λα αλαθέξεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ ζπκπιεξψλνληαο. 

 

Δηθφλα 49: ηνηρεία άιισλ νληνηήησλ (δάλεηα εκπεηξία) 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, ζε πεξίπησζε 

ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΟΦ, επηζπλάπηεηαη ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ θαη 

ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζηήξημε παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο IV, ζπκπιεξψλνληαη 
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επηπξφζζεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη θαηά 

πεξίπησζε ην Μέξνο V γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη. 

Σν ζχλνιν ησλ ΔΔΔ ησλ ηξίησλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν ΟΦ, 

ζπλππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ΟΦ ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη 

ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο έλαο ΟΦ κπνξεί, θαηά 

πεξίπησζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

Δμαίξεζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 78, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη «Η ζηήξημε 

ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θάησ ησλ νξίσλ». 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016 ή κε ηε ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη ΟΦ, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο, γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 
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iv. Δλφηεηα Γ΄: «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν ΟΦ» 

ηελ Δλφηεηα Γ΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ, ν ΟΦ θαιείηαη λα αλαθέξεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ζπλεξγαζηεί κε ππεξγνιάβνπο (ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη) θαη λα 

θαηαρσξήζεη ζρεηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

 

Δηθφλα 50: Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ππεξγνιάβσλ 

εκείσζε: χκθσλα κε ηελ Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 



 

153 

ππνβάιιεη ρσξηζηά ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο II θαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗI ηνπ 

ΔΔΔ  γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο.  

Χζηφζν, εηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ζηα πξφηππα ηεχρε δηαθεξχμεσλ 

πεξηιακβάλεηαη σο φξνο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ΔΔΔ, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ 

ηεο ππεξγνιαβίαο, ήηνη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30%. 

 

Γηα ηελ κεηάβαζε ζην Μέξνο ΗΗΗ επηιέμηε «Δπφκελν». 

 

6. Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ  

ην Μέξνο ΗΗΗ ν ΟΦ θαιείηαη λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη 

εηδηθφηεξα ηε κε ζπλδξνκή ησλ Λφγσλ Απνθιεηζκνχ πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε ΑΑ / ν 

ΑΦ ζηηο ελφηεηεο 

 Α΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

 Β΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 Γ΄: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 Γ΄: Άιινη ιφγνη: Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ Δλφηεηα Α΄ 

(ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηηο ελφηεηεο Β΄, Γ΄θαη Γ΄). 
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Δηθφλα 51: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗΗ – Δλφηεηα Α΄ Πνηληθέο Καηαδίθεο 

 

εκείσζε: Ο ρξήζηεο ηνπ ΟΦ κέζσ ηεο επηινγήο «Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο», 

δχλαηαη λα αληιήζεη κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν  απνθιεηζκνχ ή θξηηήξην επηινγήο. Σν ππνζχζηεκα Promitheus 

ESPDint δηαιεηηνπξγεί κε ην Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αληιεί πιεξνθνξίεο φπσο πεξηγξαθή, ζεζκηθφ πιαίζην, 

είδνο ή/θαη ππφδεηγκα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, θ.α., πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε 

ιφγν απνθιεηζκνχ ή θξηηήξην επηινγήο. 
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Δηθφλα 52: Παξάδεηγκα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην eCertis 

Δλδεηθηηθά (βι. θαη εηθφλα άλσζελ) γηα ην ιφγν απνθιεηζκνχ «πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» απαηηείηαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 (1) (α) ηνπ Ν.4412/16. 

Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν «Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ» νδεγείζηε ζηελ 

πιαηθφξκα eCertis φπνπ παξαηίζεηαη: 

 ππφδεηγκα ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ θαζψο θαη  

 ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο ινηπέο πνηληθέο θαηαδίθεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ην ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ.  

Καηαρψξεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε θάπνην ιφγν απνθιεηζκνχ ν ρξήζηεο ηνπ ΟΦ,  

θαηά πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη πξφζζεηα/ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

λα πεξηγξάθνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αηηία ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη ηα 



 

156 

αληίζηνηρα κέηξα «απηνθάζαξζεο» πνπ έρεη ιάβεη γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία θαη 

θαηαιιειφηεηα ηνπ. 

 

Δηθφλα 53: ΔΔΔ Μέξνο ΗΗΗ – πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα κε ζπκκφξθσζεο κε ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ 

 

Δπηιέγνληαο «Δπφκελν» θαη ζπλερίδεηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο IV. 

 

7. Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

ην Μέξνο ΗV θαη φζνλ αθνξά ηα Κξηηήξηα Δπηινγήο αθνινπζείηε κία απφ ηηο 

δχν πεξηπηψζεηο, ήηνη λα θαηαρσξήζεηε ηηο απαληήζεηο ηνπ ΟΦ κία πξνο κία φζνλ 

αθνξά ηα επηκέξνπο θξηηήξηα επηινγήο ή λα επηιέμεηε θαηαρσξεζεί κία απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηε κία γεληθή απαίηεζε γηα ζπκκφξθσζε φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  
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i. Γεληθή ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ΟΦ θαινχληαη λα δειψζνπλ θαηά πφζν πιεξνχλ 

όλα ηα θξηηήξηα  επηινγήο (ζσξεπηηθά) πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

θαη πξνρσξνχλ ζην επφκελν βήκα (ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο V) παηψληαο ην θνπκπί 

«Δπφκελν». 

 

Δηθφλα 54: ΔΔΔ Μέξνο ΗV – πκκφξθσζε κε φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

 

ii. Δπηινγή επηκέξνπο θξηηεξίσλ επηινγήο  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαινχληαη λα δειψζνπλ μερσξηζηά  

θαηά πφζν πιεξνχλ κάθε επιμέροσς θξηηήξην  επηινγήο θαη λα παξέρνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία εθηέιεζεο πξφηεξσλ έξγσλ, ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, θ.α.), αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΑΑ / ηνπ ΑΦ. Ο ΟΦ πξέπεη λα 

απαληήζεη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα θξηηήξηα  επηινγήο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ε ΑΑ 

/ ν ΑΦ ησλ ελνηήησλ Α΄ πεξί Καηαιιειφηεηαο, Β΄ πεξί Οηθνλνκηθήο θαη 
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Υξεκαηννηθνλνκθήο Δπάξθεηαο , Γ΄ πεξί Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο 

θαη Γ΄ πεξί πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πξνηχπσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Μέξνπο IV ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Παξαηίζεηαη 

ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζπκπιήξσζεο: 

 

Δηθφλα 55: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Α΄ 
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Δηθφλα 56: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Β΄ 

 

Δηθφλα 57: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Γ΄ 
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Δηθφλα 58: ΔΔΔ Μέξνο ΗV - Δλφηεηα Γ΄ 

Δπηιέγνληαο «Δπφκελν» θαη ζπλερίδεηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Μέξνπο V. 

8. Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ππνςεθίσλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ην Μέξνο V ζα πξέπεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ 

ΟΦ θαηά πφζν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ  ΔΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ή/θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ αθνξνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηαγσληζηηθή θάζε πξνεπηινγήο κηαο θιεηζηνχ ηχπνπ 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε αλνηθηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ην Μέξνο V δελ εκθαλίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ΟΦ δηφηη είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. 
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Δηθφλα 59: ΔΔΔ Μέξνο V – Πξνεπηινγή ΟΦ 

εκείσζε: Κιεηζηνχ ηχπνπ δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θάζε πξνεπηινγήο είλαη 

ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ε θιεηζηή, ε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε, ν αληαγσληζηηθφο δηάινγνο θαη ε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο. 

 

9. Μέξνο VΗ: «Σειηθέο Γειψζεηο»  
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Σν Μέξνο VΗ αθνξά ηηο «Σειηθέο δειψζεηο», ην νπνίν απνηειεί 

πξνθαζνξηζκέλν θείκελν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ γίλεηαη θάπνηα θαηαρψξεζε απφ ην 

ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 60: ΔΔΔ Μέξνπο VΗ – Σειηθέο Γειψζεηο 

 

Σέινο, ν ρξήζηεο ηνπ ΟΦ δχλαηαη λα εμάγεη ηε ζπληαρζείζα απάληεζε / 

ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ (ESPD response), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΑΑ φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή επηιέγνληαο 

αληίζηνηρν κνξθφηππν: 

  XML – «espd- response -v2.xml» 

Πξφθεηηαη γηα ην eΔΔΔ πνπ βαζίδεηαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν ESPD EDM θαη 

κπνξεί λα κεηαθνξησζεί απφ ηνλ ΟΦ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα 

κειινληηθή ρξήζε, ήηνη ηεο ζχληαμεο απάληεζεο (ESPD response) ζε άιιε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηνπ Promitheus ESPDint 

ή άιιεο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο.  

 PDF – «espd- response -v2.pdf» 



 

163 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ΔΔΔ πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΦ, σο έλα απφ ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

εθφζνλ ππνγξαθεί θαη ςεθηαθά. 

 HTML – «espd- response -v2.html» 

Πξφθεηηαη γηα επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ΔΔΔ πνπ δχλαηαη λα  

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΦ φπσο απηφο θξίλεη. 

 

 

Δηθφλα 61: Δμαγσγή ΔΔΔ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
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Κεθάιαην V. Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ 

χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη 

Λνηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.)  

 

1. θνπφο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ελφηεηαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απνηειεί ε πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ην Μεηξψν Μειψλ Δπηηξνπψλ 

Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Σερληθψλ θαη Λνηπψλ 

πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.). Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη 

νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ 

ειεθηξνληθά δηαδηθαζίεο θιήξσζεο κέζσ ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, 

κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζην αληηθείκελν γηα ην Με.Μ.Δ.Γ., έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα αθφινπζα: 

 ην δεπηεξνγελέο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. 

(ππ’ αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466 ΤΑ, ΦΔΚ Β΄ 4841/2017), ζε αξρείν κε 

κνξθφηππν PDF 

 ηα πξφηππα έληππα πνπ αθνξνχλ ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ησλ ΑΑ ζην 

Με.Μ.Δ.Γ. θαζψο θαη ζηελ αίηεζε/δήισζε ρξεζηψλ ηεο ΑΑ ζην 

Με.Μ.Δ.Γ., ζε αξρείν κε κνξθφηππν DOC 

 ην επίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., ζε αξρείν κε κνξθφηππν PDF 

φπσο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο. 

Σέινο, ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ έρεη ζπκπεξηιεθζεί επίζεο  

 κία παξνπζίαζε κε ηίηιν «Γεκφζηα χκβαζε έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ – 
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πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κε ρξήζε ηνπ Με.Μ.Δ.Γ.», ζε 

αξρείν κε κνξθφηππν PDF, πνπ πεξηγξάθεη επηγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν 

ηεο παξνχζαο ελφηεηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

 έλαο θάθεινο κε εηθφλεο απφ ζηηγκηφηππα (screenshots) ηεο εθαξκνγήο 

Με.Μ.Δ.Γ., ζε αξρεία κε κνξθφηππν PNG, ηα νπνία έρνπλ νλνκαζηεί 

θαηάιιεια, έηζη ψζηε κε αχμνπζα αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε ηνπο λα κπνξεί 

θαλείο λα δηαηξέμεη φιεο ηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο Με.Μ.Δ.Γ. κε ηελ ζεηξά 

ρξήζεο/εκθάληζεο απηψλ. Πξνηείλεηαη, ν ελ ιφγσ θάθεινο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ζρεηηθήο πξαθηηθήο επίδεημεο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., 

παξάιιεια κε επίδεημε ζην δνθηκαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2. Θεζκηθφ πιαίζην ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ δηαγσληζκνχ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

 

Ζ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

κειεηψλ ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ, αθνινπζεί ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. Ζ ζχζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ Δπηηξνπψλ 

Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Σερληθψλ θαη Λνηπψλ 

πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.) αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 8δ ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ, φπνπ εμεηδηθεχεηαη φηη ζην Μεηξψν εγγξάθνληαη ηερληθνί ππάιιεινη φισλ 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

Με ηελ ππ’ αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΚ Β΄ 4841/2017) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα 

ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, ηα 
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θαζήθνληα ησλ εγγεγξακκέλσλ, νη φξνη απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο, ηα 

πεηζαξρηθά αδηθήκαηά ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαγθαίν ζέκα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην άξζξν 221 παξ. 8, 9 θαη 10, πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη 

εηδηθφηεξνη θαλφλεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ αλάζεζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ 

Μεηξψνπ Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ 

(Με.Μ.Δ.Γ.), ε νπνία εμεηδηθεχεηαη κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466 Απφθαζε 

Τπνπξγνχ, «Καηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ κειώλ επηηξνπώλ 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη 

ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8.(ε) ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412/2016.» (ΦΔΚ Β΄ 4841/2017).  

Δπηγξακκαηηθά, ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα βήκαηα: 

Α. Δγγξαθή Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληα Φνξέα/Αλεμάξηεηεο Αξρήο/Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ θαη νξηζκφο ρξεζηψλ. 

 Κάζε Αλαζέηνπζα Αξρή/ Αλαζέηνληα Φνξέα /Αλεμάξηεηε Αξρή/Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, ε νπνία αλαζέηεη/εθηειεί δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ αηηείηαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ εγγξαθή ηεο ζην ΜεΜΔΓ, θαη ν Γηαρεηξηζηήο 

Υξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο ηελ θαηαρσξεί ζηνλ θαηάινγν ηεο εθαξκνγήο. 

Υξήζηεο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. νξίδνληαη ππάιιεινη ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ 

/Αλαζέηνληα Φνξέα /Αλεμάξηεησλ Αξρψλ/ Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, εθφζνλ 

έρνπλ εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή θαη έρνπλ απνθηήζεη ηνπο αληίζηνηρνπο 

θσδηθνχο. 

 Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν γίλεηαη κε επζχλε θαη πξφηαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή Αλαζέηνληα Φνξέα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, ή ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, ε νπνία αλαζέηεη/εθηειεί ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. 
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 Τπάιιεινη Αλαζέηνπζαο Αξρήο/ Αλαζέηνληα Φνξέα /Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο/Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο 

ρξήζηεο αηηνχληαη ειεθηξνληθά ηελ εγγξαθή ηνπο κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φλνκα, επψλπκν, ΑΦΜ ΑΓΣ, δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ζηελ ελζσκαησκέλε 

ζηελ εθαξκνγή, ειεθηξνληθή θφξκα εγγξαθήο. Δπίζεο επηιέγεη απφ ηνλ 

ζρεηηθφ θεληξηθφ θαηάινγν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή/Αλεμάξηεηε Αξρή/ Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ ηελ νπνία εθπξνζσπεί θαη επηζπλάπηεη ειεθηξνληθά 

αίηεζε/δήισζε νξηζκνχ ρξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

/Αλεμάξηεηεο Αξρήο/Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο θαη αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηνπ 

Σαπηφηεηαο. 

 Οη ρξήζηεο ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ θαηαιφγσλ ησλ κειψλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ, θαη επηπιένλ, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγνχλ θιεξψζεηο σο κέιε επηηξνπήο θιήξσζεο. 

Β. Καηαρψξηζε θαηαιφγσλ κειψλ/ηερληθψλ ππαιιήισλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. 

Ζ θαηαρψξηζε ησλ κειψλ ζην Μεηξψν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

Υξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλά Αλαζέηνπζα Αξρή/Αλεμάξηεηε Αξρή/Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ θαη κε θαηαγξαθή ζε επίπεδν ππεξεζηαθήο κνλάδαο. 

Ζ θαηαρψξηζε απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο ππ’ αξηζ. 

ΓΝ/61034/ΦΝ 466 Απφθαζεο Τπνπξγνχ (ΦΔΚ Β΄ 4841/2017), ηδίσο εθείλα πνπ 

ηαπηνπνηνχλ ην κέινο, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθαξκνγή θξηηεξίσλ επηινγήο ζηελ εθαξκνγή θιεξψζεσλ. 

Γ. Γεκφζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ επηινγή κειψλ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

Γ.1  Καηαρψξηζε δεκφζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή/Αλεμάξηεηε Αξρή/Βνπιή ησλ Διιήλσλ αθνχ 

αλαθνηλψζεη ηε δηελέξγεηα δεκφζηαο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαηαρσξεί ζηελ 
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εθαξκνγή ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ ζα δηελεξγεζεί ε κε 

ειεθηξνληθή θιήξσζε επηινγή ησλ κειψλ επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ. 

Γ.2  Γηελέξγεηα ειεθηξνληθήο θιήξσζεο 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη 

νξηζηεί δηκειήο ή ηξηκειήο Δπηηξνπή ππαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή θιήξσζεο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, φπνπ  έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

πξέπεη λα είλαη ηερληθφο ππάιιεινο θαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Μεηξψνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο θιήξσζεο, ζηνλ ηφπν 

θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

Ζ θιήξσζε θαη ε επηινγή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γίλεηαη 

απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξνο 

θιήξσζε κέιε ηερληθνχο ππαιιήινπο, φπσο έρεη πξνθχςεη κε βάζεη ηα 

θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. 

Ζ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ παξάγεη απηφκαηα ειεθηξνληθφ 

έγγξαθν απνηειεζκάησλ θιήξσζεο. Ζ εθηχπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

θιήξσζεο απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. 

ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εθαξκνγήο δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ θαη 

είλαη δηαζέζηκν ην ηζρχνλ ειεθηξνληθφ έγγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ 

θιήξσζεο. Δπίζεο, αλαξηψληαη ζηνηρεία ησλ δηαγσληζκψλ, ησλ νπνίσλ 

επίθεηηαη ε δηελέξγεηα θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο θιήξσζεο. 
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3. πλνπηηθφο νδεγφο ρξήζεο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ.  

 

Σν Με.Μ.Δ.Γ. απνηειεί κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (https://mimed.ggde.gr/), ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ (ΓΓΤ), ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ, κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ κειψλ επηηξνπψλ 

δηαγσληζκνχ, ζην πιαίζην αλάζεζεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. απφ ηελ ΑΑ πεξηιακβάλεη 

επηγξακκαηηθά ηα εμήο βήκαηα: 

1. Ζ ΑΑ ζπκπιεξψλεη ηελ «Αίηεζε Δγγξαθήο Αλαζέηνπζαο Αξρήο» θαη ηελ 

απνζηέιιεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε mimed@ggde.gr, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ αξρηθή εγγξαθή ηεο ζην Με.Μ.Δ.Γ. 

2. Ζ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ (ην πνιχ 2 ρξήζηεο) ηεο ΑΑ γίλεηαη κέζσ ηεο 

«Αίηεζεο/Γήισζεο νξηζκνχ ρξεζηψλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο» κε ηαπηφρξνλε 

επηζχλαςε ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο «Αίηεζεο/Γήισζεο νξηζκνχ 

ρξεζηψλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο». 

3. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο νη ρξήζηεο απνζηέινπλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email) ζηε δηεχζπλζε mimed@ggde.gr, γηα ηνλ έιεγρν 

εγγξαθήο θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

4. Ο ρξήζηεο ηεο ΑΑ επηιέγνληαο «Μεηξψν Μειψλ» θαη ζηε ζπλέρεηα 

«Πξνζζήθε εγγξαθήο» ζπκπιεξψλεη κηα ζεηξά πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία 

ηνπ θάζε κέινπο πνπ πξφθεηηαη λα εγγξαθεί ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν. Με 

θίηξηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη ηα ππνρξεσηηθά πεδία γηα λα γίλεη ε εγγξαθή.  

5. Ζ ΑΑ πξνρσξά ζηελ θαηαρψξεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζέηνπζαο 

γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θιήξσζε κειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Δθηφο 

απφ ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο, ην είδνο ηεο, ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχληνκε 

https://mimed.ggde.gr/
mailto:mimed@ggde.gr
mailto:mimed@ggde.gr
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πεξηγξαθή, ην θφζηνο θαη ε θαηάζηαζή ηεο (Γελ έγηλε θιήξσζε ή Δθθξεκήο 

θιήξσζε φπνπ νξίδεηαη ν ηφπνο ηεο θιήξσζεο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ζα 

ηειεζζεί). 

6. Ζ δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο γηα ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε γίλεηαη 

κέζσ ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. θαη πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία/ψξα απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο ΑΑ. 

7. Σα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο (νλνκ/κν κειψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ) παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεο επηινγήο «Απνηειέζκαηα» 

φπνπ εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ αξρείν.  

Κάησζη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Με.Μ.Δ.Γ.  

1. Αξρηθή νζφλε  

Μεηαβαίλνληαο ζηνλ ηζηφηνπν κε URL https://mimed.ggde.gr/εκθαλίδεηαη ε αξρηθή 

νζφλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο «Δίζνδνο», 

«Αίηεζε Δγγξαθήο», «Απνηέιεζκα», «Αλαθνηλψζεηο», «Δγρεηξίδην Υξήζεο», 

«Έληππα Δγγξαθήο». 

 

Δηθφλα 62: Αξρηθή νζφλε Με.Μ.Δ.Γ. 

https://mimed.ggde.gr/
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2. Δγγξαθή  

Δπηιέγνληαο «Έληππα Δγγξαθήο» απφ ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., ε ΑΑ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ιήςε ηηο δηάθνξεο θφξκεο εγγξαθήο πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο ΑΑ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο.  

 

Δηθφλα 63: Φφξκεο Δγγξαθήο Με.Μ.Δ.Γ. 

Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ θνξέα, 

ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (κε ζέκα 

Αίηεζε Δγγξαθήο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) ζηε δηεχζπλζε «mimed@ggde.gr» ζρεηηθή 

αίηεζε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, κε ηελ επηινγή 

«Έληππα Δγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή ηεο ΑΑ ζην Με.Μ.Δ.Γ. 

Καηφπηλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. ελεκεξψλεη γηα ηελ εγγξαθή ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

mailto:mimed@ggde.gr
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Δηθφλα 64: Αίηεζε Δγγξαθήο ΑΑ ζην Με.Μ.Δ.Γ. 

ηε ζπλέρεηα γηα ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ, ε ΑΑ ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ηελ 

«Αίηεζε/Γήισζε νξηζκνχ ρξεζηψλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο».  

 

Δηθφλα 65: Αίηεζε/Γήισζε ρξεζηψλ ΑΑ ζην Με.Μ.Δ.Γ. 
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Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νξίδεη ην πνιχ δχν (2) ρξήζηεο γηα ην 

Με.Μ.Δ.Γ., ζπκπιεξψλνληαο ηελ Αίηεζε/Γήισζε νξηζκνχ ρξεζηψλ ΑΑ ζην 

ζχζηεκα θιεξψζεσλ κειψλ επηηξνπψλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα νη ρξήζηεο ηεο 

ΑΑ πνπ ζα νξηζηνχλ λα εγγξαθνχλ κφλνη ηνπο ζην ζχζηεκα.  Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο, 

απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο εγγξαθήο, ε νπνία 

παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ ειεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο είλαη δηαζέζηκε ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, κε ηελ επηινγή «Αίηεζε Δγγξαθήο». 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ, 

ζπλππνβάιιεη ην ηειεπηαίν ειεθηξνληθά ζαξσκέλν έγγξαθν καδί κε θσηναληίγξαθν 

(ειεθηξνληθή ζάξσζε) ηνπ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ηνπ, κέζσ εηδηθήο ειεθηξνληθήο 

θφξκαο επηιέγνληαο «Αίηεζε Δγγξαθήο» απφ ηελ αξρηθή νζφλε.  

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί κε «*», ε επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο θαη 

ηεο ΑΑ ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ε επηζχλαςε ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ εγγξάθσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ αίηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. Μεηά ηελ εγγξαθή 

ηνπο φπσο απνζηείινπλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ζηε δηεχζπλζε 

«mimed@ggde.gr», γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

Δπηιέγνληαο «Απνζηνιή ηνηρείσλ», ε 

εθαξκνγή ειέγρεη αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά ηα ππνρξεσηηθά πεδία. ε πεξίπησζε 

ιάζνπο, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη ψζηε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο. Με ηελ 

απνδνρή ηεο θφξκαο, ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ρξήζηε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαηαρσξήζεθαλ κε επηηπρία θαη ηνπ δεηά λα επηιέμεη ην ζχλδεζκν «Οινθιήξσζε 

Καηαρψξεζεο». 

ε ζπλέρεηα ηεο εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ηνπ, ζα ηνπ απνζηαιεί λέν κήλπκα 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., θαη ζα κπνξνχλ 

λα εηζέιζνπλ ζηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία «λνκα ρξήζηε» (User 

Name) θαη «Κσδηθφ ρξήζηε» (Password), πνπ νη ίδηνη εηζήγαγαλ ζηελ ειεθηξνληθή 

αίηεζε εγγξαθήο. 
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Δηθφλα 66: Ζιεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο ρξήζηε Με.Μ.Δ.Γ. 
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3. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή  

Ο ρξήζηεο ηεο ΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. επηιέγεη «Δίζνδνο»  θαη ζπκπιεξψλεη ηα δηαπηζηεπηήξηα 

ηνπ, ήηνη «λνκα ρξήζηε» (user name) θαη «Κσδηθφο ρξήζηε» (password). Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κφλν αθνχ έρεη ελεξγνπνηήζεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ κέζσ ηνπ 

πξνζσπνπνηεκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπλδέζκνπ ελεξγνπνίεζεο πνπ έρεη ιάβεη ζην 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) πνπ έρεη δειψζεη ζηελ ειεθηξνληθή 

αίηεζε εγγξαθήο ηνπ. 

 

Δηθφλα 67:  Δίζνδνο (login) Με.Μ.Δ.Γ. 

 

 

Δηθφλα 68: Τπελζχκηζε ζπλζεκαηηθνχ 



 

176 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή 

«λνκα ρξήζηε» (username) θαη ν «Κσδηθφο ρξήζηε» (password), ν ρξήζηεο νθείιεη 

λα  επηθνηλσλήζεη κε ηε ΓΓΤ ζηέιλνληαο κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) 

ζηε δηεχζπλζε «mimed@ggde.gr» κε ζέκα «Απψιεηα Κσδηθψλ Δηζφδνπ ζην 

ΜεΜΔΓ». Σν κήλπκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ (λνκα, Δπψλπκν) θαη 

λα απνζηαιεί απφ ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρεη δειψζεη θαηά 

ηελ ειεθηξνληθή ηνπ εγγξαθή. 

 

4. ηνηρεία δηεπαθήο  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θνηλέο επηινγέο θαη εηθνλίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ εθαξκνγή Με.Μ.Δ.Γ. Γηα θάζε εηθνλίδην/επηινγή 

απνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ απηφ επηηειεί. 

 

Δηθφλα 69: ηνηρεία δηεπαθήο Με.Μ.Δ.Γ. 
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5. Κεληξηθφ κελνχ επηινγψλ Με.Μ.Δ.Γ.  

Με ηελ ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη ην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ 

«Γηαρείξηζε» ηνπ Με.Μ.Δ.Γ., ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο επηινγέο: 

 

Δηθφλα 70: Κεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ρξεζηψλ Με.Μ.Δ.Γ. 

 

 Μεηξψν Μειψλ:  Καηάινγνο κε φια ηα κέιε ηεο ΑΑ πνπ απαξηίδνπλ ην 

κεηξψν θαη κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο θιεξψζεσλ. Γηα θάζε 

εγγξαθή (γξακκή πίλαθα) είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο (εηθνλίδην: 

επεμεξγαζία εγγξαθήο γξακκήο). Ο ρξήζηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαγξαθήο κέινπο απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν.  

Ο θαηάινγνο ελεκεξψλεηαη κε ηελ επηινγή «Πξνζζήθε εγγξαθήο». Δπηιέγνληαο 

«Πξνζζήθε εγγξαθήο» ν ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη 

κηα ζεηξά πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ κέινπο πνπ πξφθεηηαη λα εγγξαθεί ζηνλ 

ζρεηηθφ θαηάινγν. Με θίηξηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη ηα ππνρξεσηηθά πεδία γηα λα γίλεη 

ε εγγξαθή.  
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Γίπια ζε θάζε πεδίν ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πσο πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ηα 

ζηνηρεία ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλε ε εγγξαθή. Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο 

επηινγήο «Απνζήθεπζε». Ζ επηινγή «Δπηζηξνθή» αθπξψλεη ηελ δηαδηθαζία 

θαηαρψξεζεο θαη ν ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηζηξέθεη ζηνλ θαηάινγν 

κειψλ. 

 

Δηθφλα 71: Καηαρψξεζε κειψλ ΑΑ ζηνλ θαηάινγν  Με.Μ.Δ.Γ. 

 

 Έξγα - Μειέηεο: Καηάινγνο κε ζπκβάζεηο έξγσλ κειεηψλ, ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΑ γηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

δηελεξγεζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε κειψλ επηηξνπψλ. Γηα θάζε εγγξαθή είλαη 

δπλαηή ηφζν ε ηξνπνπνίεζε ηεο (ηξνπνπνίεζε: ) φζν θαη ε νξηζηηθή 

δηαγξαθή ηεο (δηαγξαθή: ). ηελ δεχηεξε πεξίπησζε (δηαγξαθή ) ε 

εθαξκνγή δεηά απφ ην ρξήζηε ηεο ΑΑ επηβεβαίσζε κέζσ ζρεηηθνχ κελχκαηνο. 

Ζ δηαγξαθή είλαη δηαζέζηκε κφλν φηαλ ην έξγν ή ε κειέηε έρνπλ απιά 

θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ρσξίο λα έρεη γίλεη αλαθνίλσζε θιήξσζεο ή 

θιήξσζε. 
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Δπηιέγνληαο «Πξνζζήθε εγγξαθήο», ν ρξήζηεο ηεο ΑΑ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη κηα 

ζεηξά πεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε έξγνπ, κειέηεο, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΑ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί ζηνλ ζρεηηθφ 

θαηάινγν. Με θίηξηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη ηα ππνρξεσηηθά πεδία γηα λα γίλεη ε 

εγγξαθή. Γίπια ζε θάζε πεδίν ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πσο πξέπεη λα 

θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλε ε εγγξαθή. Ζ απνζήθεπζε 

γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο «Απνζήθεπζε». Ζ επηινγή «Δπηζηξνθή» αθπξψλεη ηελ 

δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο θαη ν ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηζηξέθεη ζην 

θαηάινγν ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζέηνπζαο. 

 

Δηθφλα 72: Καηαρψξεζε ζπκβάζεσλ ΑΑ ζην  Με.Μ.Δ.Γ. 
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Γηα είλαη δπλαηή ε εγγξαθή έξγνπ - κειέηεο απφ ην ρξήζηε ΑΑ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία. Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζζήθε 

έξγνπ - κειέηεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ/ ΜΔΛΔΣΖ: Δηζάγεηαη ν ηίηινο ηνπ Έξγνπ (ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ)  

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Δηζάγεηαη χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ (ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ Πεδά - ΚΔΦΑΛΑΗΑ)  

 ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ: Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή 

(Δπηιέμηε 1 γηα Μειέηε, 2 γηα Έξγν, 3 γηα Σερληθέο θαη πλαθείο 

Δπηζηεκνληθέο Τπεξεζίεο, 4 (Ζ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΤΣΖ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ), 

5 γηα Μειέηε ή γηα Σερληθέο θαη πλαθείο Δπηζηεκνληθέο Τπεξεζίεο ηεο παξ. 

9.γ ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4782/2021, 6 (Κιήξσζε ελφο (1) κέινπο επηηξνπήο) 

γηα ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή (άξζξν 108 ηνπ 

Ν.4782/2021), 7 (Κιήξσζε ελφο (1) κέινπο επηηξνπήο) γηα ζπκβάζεηο έξγσλ 

κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή (άξζξν 108 ηνπ Ν.4782/2021), 8 (θιήξσζε 

πξνέδξνπ ή αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο) γηα ζπκβάζεηο, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή (άξζξν 108 ηνπ Ν.4782/2021), 9 (θιήξσζε 

πξνέδξνπ ή αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο) γηα ζπκβάζεηο έξγσλ κε 

θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή (άξζξν 108 ηνπ Ν.4782/2021)) 

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ: Ζ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζην πεδίν Καηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην Έξγν έρεη 

επηιεγεί ην 2 (Έξγν) 

 ΚΟΣΟ: Δηζάγεηε ην Κφζηνο ηνπ Έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ (ρσξίο ζχκβνιν γηα 

ην Δπξψ, ρσξίο ζχκβνιν νκαδνπνίεζεο ςεθίσλ, κε ζχκβνιν ππνδηαζηνιήο 

ην , )  

 ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΖΡΧΖ: ην πεδίν κε ην ραξαθηεξηζκφ «ΔΓΗΝΔ 

ΚΛΖΡΧΖ» ν ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξέπεη λα επηιέμεη ―ΓΔΝ 
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ΔΓΗΝΔ ΚΛΖΡΧΖ‖ φηαλ δελ γλσξίδεη πφηε θαη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θιήξσζε αιιά επηζπκεί λα θάλεη ηελ θαηαρψξεζε γηα ηε ζχκβαζε έξγνπ, 

κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζέηνπζαο. Ζ επηινγή ―ΔΚΚΡΔΜΖ 

ΚΛΖΡΧΖ‖ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα θιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί απηφκαηα 

αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θιήξσζε ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε θαη ζην θνηλφ κέζσ ηεο επηινγήο «Αλαθνηλψζεηο» ζηελ 

θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο (ν ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα λα 

δεη ηελ επηινγή θαιείηαη λα απνζπλδεζεί). Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πεδίνπ απφ ―ΔΚΚΡΔΜΖ ΚΛΖΡΧΖ‖ ζε ―ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΚΛΖΡΧΖ‖ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαρψξεζεο κφλν απφ 

ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ.  

 ΣΟΠΟ: Ο ηφπνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξσζε  

 ΠΟΣΔ ΘΑ ΓΗΝΔΗ: Ζκεξνκελία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Κιήξσζε 

(ΔΣΟ/ΜΖΝΑ/ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ πρ 2017/10/24) 

 ΧΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΔΗ: Ώξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Κιήξσζε 

(ΧΡΑ:ΛΔΠΣΑ πρ 20:45) 

 Σν  θνπκπί «ΑΡΥΔΗΟ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ»  δελ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν.4782/2021, αθνχ δελ απαηηείηαη 

δεκνζίεπζε ζην site ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ παξά 

κφλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(παξ. 10, άξζξν 221, Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη). 

 

 Απνηειέζκαηα: Καηάινγνο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θιεξψζεσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί απφ ην ρξήζηε/εο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 Απνζχλδεζε: Έμνδνο απφ ηελ εθαξκνγή κε ηελ απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε.  
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6. Γηαδηθαζία θιήξσζεο κειψλ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ  

Γηα θάζε εγγξαθή ηνπ θαηαιφγνπ Έξγα – Μειέηεο, ε θιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά εηθνληδίνπ πνπ ππάξρεη ζηελ πξψηε ζηήιε θάζε εγγξαθήο 

(θιήξσζε: ).  

Σν εηθνλίδην ηεο θιήξσζεο είλαη ελεξγφ κφλν φηαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ην 

πεδίν «ΔΓΗΝΔ ΚΛΖΡΧΖ» έρεη ηελ ηηκή «ΔΚΚΡΔΜΖ ΚΛΖΡΧΖ», δειαδή φηαλ 

έρεη ήδε πξνεγεζεί αλαθνίλσζε ηεο θιήξσζεο (Σφπνο, Ζκεξνκελία, Ώξα).  

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο θιήξσζεο, ε θιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εκθάληζε εηδνπνίεζεο. Ο ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θιήξσζε κφλν φηαλ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 

θαηαρσξήζεη. Ζ θιήξσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα ίδηα ή έζησ 

κεηαγελέζηεξε απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα πεδία «ΠΟΣΔ ΘΑ ΓΗΝΔΗ» 

θαη «ΧΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΝΔΗ» ε θιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο. 

 

 

 

 

Δηθφλα 73: Κιήξσζε ΑΑ ζην  Με.Μ.Δ.Γ. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο είλαη κε αληηζηξέςηκε θαη ν ρξήζηεο ηεο ΑΑ δελ κπνξεί 

λα ηελ επαλαιάβεη παξά κφλν θαηφπηλ απνζηνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο ΓΓΤ κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (email) ζηε δηεχζπλζε 

«mimed@ggde.gr». 

 

7. Αθχξσζε θιήξσζεο  

ε πεξίπησζε αθχξσζεο θιήξσζεο ν ρξήζηεο ηεο ΑΑ νθείιεη λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνπο δηαρεηξηζηέο-ρξήζηεο ηεο ΓΓΤ ζηέιλνληαο ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ζηε 

δηεχζπλζε «mimed@ggde.gr» κε ζέκα «Αθχξσζε Κιήξσζεο». Σν κήλπκα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (λνκα, Δπψλπκν), λα απνζηαιεί απφ ηελ 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρεη δειψζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ηνπ 

εγγξαθή θαη λα αλαθέξεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε αθχξσζε.  

Καηά ηελ δηαδηθαζία αθχξσζεο ν ρξήζηεο ηεο ΓΓΤ πηζαλφλ λα δεηήζεη λα 

απνζηαινχλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Οη εγγξαθέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ε θιήξσζε 

παχνπλ λα είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο επηινγήο «Έξγα – Μειέηεο» (δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ θαηάινγν κε ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζέηνπζαο) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

είλαη δπλαηή πιένλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο είλαη πιένλ 

πξνζβάζηκεο κφλν απφ ηελ επηινγή «Απνηειέζκαηα» ζηελ θεληξηθή νζφλε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

8. Απνηειέζκαηα  

Μέζσ ηεο επηινγήο «Απνηειέζκαηα» εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο κε φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ΑΑ γηα ηηο νπνίεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θιήξσζε. Γελ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ ελψ είλαη δπλαηή ε ιήςε αξρείνπ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο 
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κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ (απνηειέζκαηα θιήξσζεο:  ) πνπ ππάξρεη ζηελ πξψηε ζηήιε 

θάζε εγγξαθήο. 

 

 

 

Δηθφλα 72: Απνηειέζκαηα θιήξσζεο ΑΑ ζην Με.Μ.Δ.Γ. 
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9. Απνζχλδεζε  

Απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ εθαξκνγή θαη επηζηξνθή 

ηνπ ζηε θεληξηθή νζφλε ηνπ Με.Μ.Δ.Γ. 

10. Αλαθνηλψζεηο Απνηειεζκάησλ Κιεξψζεσλ Με.Μ.Δ.Γ.  

Μέζσ ηεο επηινγήο «Αλαθνηλψζεηο» εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο κε φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ 

αλεμαξηήηνπ ΑΑ γηα ηηο νπνίεο έρεη επηιεγεί ηφπνο θαη ρξφλνο θιήξσζεο. Ο θαηάινγνο 

είλαη πξνζβάζηκνο ρσξίο λα απαηηείηαη ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 73: Καηάινγνο αλαθνηλψζεσλ θιεξψζεσλ ζην Με.Μ.Δ.Γ. 

Μέζσ ησλ θίιηξσλ αλαδήηεζεο, ν θαηάινγνο πεξηνξίδεηαη θαη είλαη πην εχθνινο ν 

εληνπηζκφο ηεο εγγξαθήο ελδηαθέξνληνο (γηα παξάδεηγκα εηζάγνληαο ζην πεδίν 

«Φίιηξα Αλαδήηεζε: εκεξνκελία» εκθαλίδνληαη ζηνλ θαηάινγν φιεο νη αλαθνηλψζεηο 

θιεξψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 
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Κεθάιαην VI. Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο»  

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 

«Πξνκεζεχο», θαη ζηε ζπλέρεηα κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο βαζηθνχο ηζηνηφπνπο 

(websites) ή δηαδηθηπαθέο πχιεο (Internet portal) πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ παξνπζίαζε απηή, δίδνληαη ζπκβνπιέο 

θαη γίλνληαη ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα ελ ιφγσ sites. Δπίζεο, ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο ΑΑ / ζηνπο ΑΦ λα αλαθηήζνπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (κέζσ 

δηαδηθηχνπ) πιεξνθνξίεο ή/θαη έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηα Απνδεηθηηθά Μέζα πνπ 

θαινχληαη νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο λα πξνζθνκίζνπλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

1. Γηάξζξσζε ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» 

(www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr) 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Δηθφλα 74: Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» 

1. Αλαδήηεζε  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή/θαη 

ρξήζηεο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ λα αλαδεηήζνπλ 

1. Ζιεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

2. Ζιεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

3. Πξάμεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ 

4. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηεχρε Γηαθεξχμεσλ ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζην 

πιαίζην Πξνθαηαξθηηθήο Γηαβνχιεπζεο 

i. Αλαδήηεζε Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  

Αλαδήηεζε ελεξγψλ δηαγσληζκψλ 

ηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη εάλ επηιέμεηε «Αλαδήηεζε» ρσξίο ηελ 

ζπκπιήξσζε/θαηαρψξηζε θάπνηνπ πεδίνπ/θίιηξνπ ζα εκθαληζηνχλ φινη νη ελεξγνί 

δηαγσληζκνχ, ήηνη νη δηαγσληζκνί πνπ δελ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

 

Δηθφλα 75: Φφξκα αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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Δηθφλα 76: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

Δπηιέγνληαο γηα παξάδεηγκα ηνλ Α/Α 170446 απφ ηε ιίζηα, ην ζχζηεκα καο 

παξνπζηάδεη ηηο δχν παξαθάησ θαξηέιεο «Γηαγσληζκφο» θαη «πλεκκέλα Αξρεία» απ’ 

φπνπ κπνξνχκε αθελφο, λα δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη 

αθεηέξνπ, λα κεηαθνξηψζνπκε (download) ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθά ηνπ.  

 

Δηθφλα 77: Καξηέια «Γηαγσληζκφο» 
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Δηθφλα 78: Καξηέια «πλεκκέλα Αξρεία» 

Αλαδήηεζε βάζεη ΑΑ πζηήκαηνο 

Ζ αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ γίλεηαη είηε κε απεπζείαο θαηαρψξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

αξηζκνχ ζην πεξηνρή ΑΑ πζηήκαηνο είηε κε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ «θίιηξσλ» 

αλαδήηεζεο (π.ρ. CPV, Αλαζέηνπζα Αξρή, Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, θ.ν.θ.). 

 

ii. Αλαδήηεζε Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Αλαδήηεζε ρσξίο ζπκπιήξσζε πεδίσλ 

 Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ απφ ηελ ζπλνιηθή ιίζηα δεκνζηεπκέλσλ 

δηαγσληζκψλ. Βξηζθφκελνη ζηελ παξαθάησ νζφλε θαη ρσξίο θαηαρψξηζε θάπνηνπ 

ζηνηρείν, επηιέγεηε ην πιήθηξν «Αλαδήηεζε». 

 

Δηθφλα 79: Φφξκα αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα 

Έξγα 
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Σν ζχζηεκα ζα θέξεη φινπο ηνπο δεκνζηεπκέλνπο «Δλεξγνχο» δηαγσληζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (βι. 

ηελ παξαθάησ νζφλε). 

 

Δηθφλα 80: Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ  ζην ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα 

Αλαδήηεζε βάζεη ΑΑ πζηήκαηνο 

Ζ αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ γίλεηαη είηε κε απεπζείαο θαηαρψξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

αξηζκνχ ζην πεξηνρή ΑΑ πζηήκαηνο είηε κε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ «θίιηξσλ» 

αλαδήηεζεο (π.ρ. CPV, Αλαζέηνπζα Αξρή, Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, θ.ν.θ.). 
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iii. Αλαδήηεζε πξάμεσλ ζην ΚΖΜΓΖ  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Γεκνζηφηεηα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΖΜΓΖ» 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε  

 

Δηθφλα 81: Φφξκα Αλαδήηεζεο ΚΖΜΓΖ 

Δπηιέγεηε ηε θφξκα αλαδήηεζεο ηεο πξάμεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη, ζπκπιεξψλεηαη 

ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαηηζέκελα θίιηξα αλαδήηεζεο. Παξαηίζεηαη 

ελδεηθηηθά ε θφξκα θαη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζπκβάζεσλ. 
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Δηθφλα 82: Φφξκα Αλαδήηεζεο πκβάζεσλ 

 

 

Δηθφλα 83: Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο πκβάζεσλ 

 

iv.  Αλαδήηεζε Πξνθαηαξθηηθψλ Γηαβνπιεχζεσλ  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεχζεηο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε κε ηη δηαβνπιεχζεηο πξνδηαγξαθψλ θαη 
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ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ππνβνιήο ζρνιίσλ.

 

Δηθφλα 84: Αλαδήηεζε Πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ 

Αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε  ρξήζε ησλ ππνινίπσλ «θίιηξσλ» αλαδήηεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ ζχλδεζκν «Κέληξν Δμππεξέηεζεο» πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζην ΚΖΜΓΖ πξνγελέζηεξα ηηο 13.06.2017. 
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2. Κέληξν Δμππεξέηεζεο (Helpdesk)  

Έλαο απφ ηνπο πην ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο ηνπ portal είλαη ε επηινγή «Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο» (γλσζηφ θαη σο : ―Helpdesk‖).  

Δδψ ηα ζηειέρε ησλ ΑΑ/ΑΦ κπνξνχλ λα έρνπλ ηειεθσληθή θαζψο θαη γξαπηή 

επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο 

ΔΖΓΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ (κεηαμχ 

άιισλ) ηελ ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο, ηνπ ΚΖΜΓΖ θαζψο θαη 

ηνπ Promitheus ESPDint (eΔΔΔ), Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεχζεηο, Δθπαίδεπζε, θ.α. 

θαζψο θαη γξαπηή επηθνηλσλία κε ηα ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηνπ 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

Σα ζηνηρεία ηνπ helpdesk παξαηίζεληαη ζηηο νζφλεο πνπ αθνινπζνχλ:  

 

 

Δηθφλα 85: Κέληξν Δμππεξέηεζεο  
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Δηθφλα 86: Helpdesk ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

 

Δηθφλα 87: Helpdesk Promitheus ESPDint 

 

Δηθφλα 88: Helpdesk Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεχζεηο 
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Δηθφλα 89: Helpdesk ΚΖΜΓΖ 

 

Δηθφλα 90: Helpdesk ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 
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Δηθφλα 91: Helpdesk ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ 

εκείσζε: Γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαινχληαη 

λα εξγαζηνχλ, ελίνηε ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα θαη ελίνηε ζην ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο, ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα κεξηκλήζνπλ  

α) λα απνθηήζνπλ θσδηθνχο ρξήζηε θαη ζην ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  

β) λα εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, ηελ JAVA (version 7.51), ηνλ browser Firefox 

Mozilla (version ESR 45.8) θαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο νζφλεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

απνζθξάγηζεο. 
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3. Δγρεηξίδηα & elearning  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Δγρεηξίδηα & eLearning» απφ ηε Γηαδηθηπαθή 

Πχιε «Πξνκεζεχο» κεηαθέξεζζε ζηνπο αλαξηεκέλνπο νδεγνχο θαη εθπαηδεπηηθά 

βίληεν (κφλν γηα ην ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο) αλά ππνζχζηεκα ηνπ ΟΠ 

ΔΖΓΖ. 

 

 

Δηθφλα 92: Δγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ην ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  
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Δηθφλα 93: Δγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα  

 

Δηθφλα 94: Δγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ην ΚΖΜΓΖ  
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Δηθφλα 95: eLeraning γηα ην ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  

 

Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 
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Δηθφλα 96: Υξήζηκε Πιεξνθφξεζε  

Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ζην εγρεηξίδην «Γηαδηθαζία ππνβνιήο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ» ν νπνίνο νδεγεί ζε έλα έγγξαθν πνπ ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ΔΖΓΖ σο πξνο ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

θαη σο πξνο ηελ επηθνηλσλία αθελφο, κε ηα ζηειέρε ηεο ΑΔΠΠ θαη αθεηέξνπ, κε ηνπο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Δηθφλα 97: Αληηζηνίρηζε δηαηάμεσλ κε ελέξγεηεο ζην ΔΖΓΖ 
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4. Oπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ (data visualization)  

 

 

Δηθφλα 98: Data Visualization 

 

 

Δηθφλα 99: Οπηηθνπνηεκέλα Γεδνκέλα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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ηελ ελ ιφγσ βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο λα ελεκεξσζεί σο 

πξνο: 

 Σελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δηαγσληζκψλ αλά κήλα 

 Σελ αμία ησλ δηαγσληζκψλ αλά πεξηνρή 

 Σνπο δηαγσληζκνχο αλά θαηεγνξία θνξέα (π.ρ. ΟΣΑ, Κεληξηθή Γηνίθεζε, 

θ.η.ι.) 

 Σνπο δηαγσληζκνχο αλά θαηεγνξία είδνπο/θιάδνπ (π.ρ. Έξγα vs Μειέηεο) 

 Τπνβιεζείζεο πξνζθνξέο αλά κήλα 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά θάπνηα απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Απξηιίνπ 2019 ζε ζηηγκηφηππα: 

 

Δηθφλα 100: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή δηαγσληζκψλ αλά κήλα 

Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο ηε ζηξνγγπιή έλδεημε ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο 

αλαδχεηαη έλα παξάζπξν κε ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

δεκνζηεπκέλνπο δηαγσληζκνχο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο :  
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Δηθφλα 101: ηαηηζηηθά Απξηιίνπ 2019 (Θεζζαινλίθε) 

Οκνίσο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο: 

 

Δηθφλα 102: ηαηηζηηθά Απξηιίνπ 2019 (Πεηξαηάο & Νήζνη) 

Οκνίσο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ Κξήηεο: 
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Δηθφλα 103: ηαηηζηηθά Απξηιίνπ 2019 (Ρεζχκλε) 

Σέινο, αθνινπζεί ελδεηθηηθφ ζηηγκηφηππν ηεο Top 10 ιίζηαο (αμία δηαγσληζκψλ) γηα 

ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2019: 

 

Δηθφλα 104: Top 10 (ζε €) γηα ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2019 

ηελ ελ ιφγσ βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο λα ελεκεξσζεί σο πξνο 

ηηο αλαξηεκέλεο ζπκβάζεηο ζην ΚΖΜΓΖ κεηά ην 2017. 
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Δηθφλα 105: πκβάζεηο ΚΖΜΓΖ 

 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα Σξηκεληαία Γειηία Απνινγηζηηθψλ θαη ηαηηζηηθψλ 

ηνηρείσλ γηα Γεκφζηα Έξγα  ην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα (απφ Απξίιην 2020). 

 

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal/statistics2
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5. χλδεζε ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ  

ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο ζηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ:  

 

Δηθφλα 106: Δίζνδνο ρξεζηψλ 

 

i. Δίζνδνο ρξεζηψλ ζην ΔΖΓΖ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο» πξνβάιιεηαη ε 

ζειίδα ηνπ ―log-in‖ (βι. νζφλε πνπ αθνινπζεί) φπνπ νη ρξήζηεο (π.ρ. ρεηξηζηέο 

δηαγσληζκψλ, πξφεδξνη θαη κέιε επηηξνπψλ, ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νηθνλνκηθνί 

θνξείο) θαηαρσξνχλ ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ (Πξνκήζεηεο/Γεληθέο Τπεξεζίεο). 

 

Δηθφλα 107: Δίζνδνο Υξεζηψλ ΔΖΓΖ (GS) 
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εκείσζε: Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε δηαθνξεηηθψλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ απφ ηελ πιαηθφξκα ηεο ακέζσο επφκελεο ελφηεηαο. 

ii. Δίζνδνο ρξεζηψλ ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα  

Παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν «ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα» πξνβάιιεηαη ε ζειίδα ηνπ 

―log-in‖ (βι. νζφλε πνπ αθνινπζεί) φπνπ νη ρξήζηεο (π.ρ. ρεηξηζηέο δηαγσληζκψλ, 

πξφεδξνη θαη κέιε επηηξνπψλ, ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νηθνλνκηθνί θνξείο) 

θαηαρσξνχλ ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΖΓΖ (Έξγσλ, Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ). 

 

Δηθφλα 108: Δίζνδνο Υξεζηψλ ΔΖΓΖ (PW) 

iii. Δίζνδνο ρξεζηψλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «ΚΖΜΓΖ» (ελαιιαθηηθά απεπζείαο: 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/) πξνβάιιεηαη ε ζειίδα ηνπ ―log-in‖ (βι. 

νζφλε πνπ αθνινπζεί) φπνπ νη ρξήζηεο (π.ρ. ρεηξηζηέο ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, θ.α.) θαηαρσξνχλ ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΚΖΜΓΖ. 
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Δηθφλα 109: Δίζνδνο Υξεζηψλ ΚΖΜΓΖ 

ηελ παξαθάησ νζφλε αλαθέξνληαη νη πέληε θφξκεο θαηαρψξεζεο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΚΖΜΓΖ ζηηο νπνίεο θαινχληαη νη ρξήζηεο (π.ρ. ρεηξηζηέο ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ππάιιεινη ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, θ.α.) λα 

θαηαρσξήζνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξάμεηο αλά δηαγσληζηηθφ ζηάδην 

θαη δηαδηθαζία: 

 Αηηήκαηα (Πξσηνγελή θαη Δγθεθξηκέλα)  

 Πξνθεξχμεηο/Γηαθεξχμεηο 

 Καηαθπξψζεηο/Αλαζέζεηο 

 πκβάζεηο 

 Δληνιέο Πιεξσκψλ 

 

 

Δηθφλα 110: Οη πέληε βαζηθέο θφξκεο θαηαρψξηζεο ηνπ ΚΖΜΓΖ 

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεηαη ε θφξκα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο πνπ 

είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο». 
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Δηθφλα 111: Φφξκα αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 

iv. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή Promitheus ESPDint (eΔΔΔ)  

Δπηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Promitheus ESPDint» ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηελ 

εθαξκνγή Promitheus ESPDint (https://espd.eprocurement.gov.gr) ε νπνία 

αλαιχεηαη εκπεξηζηαησκέλα ζην ζρεηηθφ επηκέξνπο θεθάιαην ηνπ παξφληνο πιηθνχ. 

Δπίζεο, δηαηίζεληαη θαη ζρεηηθνί ζπλνπηηθνί νδεγνί ρξήζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

Promitheus ESPDint. 

6. Κεληξηθή ειίδα Αλαθνηλψζεσλ  

 

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» αλαθνηλψλνληαη αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ππνζπζηεκάησλ ΔΖΓΖ (Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ & Γεκνζίσλ Έξγσλ), 

ΚΖΜΓΖ θαη Promitheus ESPDint. Γη’ απηφ ζπληζηάηαη ζηνπο ρξήζηεο λα 

εηζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζην portal έηζη ψζηε λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζηηο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπο. 

Δπίζεο, ζηνλ ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ αλαξηψληαη δηάθνξα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο 

φπσο: επεξρφκελεο εκεξίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο, 

αλαθνηλψζεηο δεκνζίεπζεο Οδεγηψλ, Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ (πνπ αθνξνχλ π.ρ.: 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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ζε αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο), ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο (βι. ηελ Δλφηεηα Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ - data visualization), θ.η.ι. 

 

Δηθφλα 112: Νέα θαη Αλαθνηλψζεηο 

 

 

2. Άιινη ζρεηηθνί κε ηηο Γ ηζηφηνπνη ή Γηαδηθηπαθέο Πχιεο  

1. Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΓΖΤ)  

Με ηνλ Ν. 4912/2022 (Α΄ 59)  δεκηνπξγήζεθε ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

(ΔΑΓΖΤ) γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) θαη ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ). Μέρξη ηελ πιήξε ζπγρψλεπζε ησλ αλσηέξσ 

Αξρψλ νη ηζηφηνπνη ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ δηαθξηηνί γηα ηελ θάζε Αξρή θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

2. Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ)  
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Ο ηζηφηνπνο ηεο ΔΑΑΓΖΤ (http://www.eaadhsy.gr ) είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηφηη παξαζέηεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηνπ ρψξνπ απηνχ (π.ρ. θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πξφηππα/ππνδείγκαηα 

Γηαθεξχμεσλ, δηεπθξηληζηηθέο αλαθνηλψζεηο, ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ Ν.4412/2016, FAQs, δηεμνδηθφ απνζεηήξην ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ΦΔΚ,  θ.ν.θ.).  

 

Δηθφλα 113: ΔΑΑΓΖΤ Portal 

Οη ρξήζηεο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ (ΔΖΓΖ Γεκφζησλ Έξγσλ, 

ΔΖΓΖ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ΚΖΜΓΖ, Promitheus ESPDint) θαινχληαη 

λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο αιιαγέο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηζηφηνπν 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπξνζαξκφδνπλ έγθαηξα θαη απξφζθνπηα ηα έγγξαθα ησλ 

δηαγσληζκψλ ηνπο θαζψο θαη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο. 

1. Σν θείκελν ηνπ λ. 4412/2016  

Απφ ην βαζηθφ κελνχ, ν ρξήζηεο θαηεπζχλεηαη ζην πεδίν «Ννκνζεζία» φπνπ επηιέγεη 

απφ ηελ dropdown list ηνλ ζχλδεζκν «ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ Ν. 4412/2016» 

(http://www.eaadhsy.gr/n4412). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412
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Δηθφλα 114: ΔΑΑΓΖΤ Portal : Ννκνζεζία 

ηελ ζειίδα πνπ αθνινπζεί ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη ηελ πην πξφζθαηε 

έθδνζε ηνπ λφκνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα (ζχλδεζκνο Γ΄). Παξάιιεια 

κπνξεί λα δηαβάζεη κηα ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 

(ζχλδεζκνο Γ΄). Σέινο, ζηνλ ζχλδεζκν Δ΄ ππάξρεη έλα δηεμνδηθφ απνζεηήξην ζρεηηθψλ 

κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο εγγξάθσλ (π.ρ. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Σξνπνινγίεο, 

ΚΤΑ, θ.α.). 

 

Δηθφλα 115: ΔΑΑΓΖΤ Portal : Ν. 4412.16 

3. Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθχγσλ (ΑΔΠΠ)   

Μέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ΑΔΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr) ηα πξφζσπα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (είηε απφ πιεπξάο Αγνξαζηή 
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είηε απφ πιεπξάο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα) κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ Πξνζθπγψλ θαηά ησλ Γηνηθεηηθψλ 

Πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο (Α/Φ) ζηα πιαίζηα ησλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

Δηθφλα 116: ΑΔΠΠ Portal 

4. Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ) 

http://www.aped.gov.gr  

Μέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ΑΠΔΓ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (είηε απφ πιεπξάο Αγνξαζηή είηε απφ πιεπξάο Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα) κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ 

απφθηεζε Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ θαζψο θαη γηα ηα ειεθηξνληθά «εξγαιεία» πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνγξάςνπλ ηα έγγξαθά ηνπο. 
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Δηθφλα 117: ΑΠΔΓ Portal 

Γηαδηθαζίεο ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ηελ Δηζαγσγηθή ζειίδα θαηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην Menu Bar θαη παηάκε 

ηνλ θαηαξξάθηε «Γηαδηθαζίεο».  
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Δηθφλα 118: ΑΠΔΓ Portal 

 

5. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (EETT)  

Μέζσ ηεο ζειίδαο ηεο ΔΔΣΣ (https://www.eett.gr) νη Δπηηξνπέο Γηαγσληζκνχ, ζηα 

πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ πνπ θέξνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Φνξέσλ. 

ηελ Δηζαγσγηθή ζειίδα θαηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην Menu Bar θαη παηάκε 

ηνλ θαηαξξάθηε «ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΟΤ»:  

https://www.eett.gr/
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Δηθφλα 119: EETT Portal I 

ηελ ζπλέρεηα, απφ ηελ αλαδπφκελε ιίζηα, επηιέγνπκε «Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο». 

 

Δηθφλα 120: EETT Portal II 
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i. Μεηξψν Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο  

Δκθαλίδεηαη ν ζχλδεζκνο πνπ νδεγεί ζηνλ Καηάινγν Δκπίζηεπζεο (Trusted List). 

Παηάκε ηνλ ζχλδεζκν «Μεηξψν Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο». 

 

Δηθφλα 121: Πξφζβαζε ζηνλ Καηάινγν Δκπίζηεπζεο 

 

Δηθφλα 122: Μεηξψν Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 

 

6. EU Trusted List 

Αληίζηνηρνο Πίλαθαο ππάξρεη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ. 

(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην ελ ιφγσ Μεηξψν 

γηα φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο Έλσζεο (βι. ζηηγκηφηππα πνπ αθνινπζνχλ): 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
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Δηθφλα 123: Trusted List EU (intro) 

 

Δηθφλα 124: Trusted List EU (by member State Part I) 

 

Δηθφλα 125: Trusted List EU (by member State Part II) 
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3. Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα  

Αθνινπζνχλ νη βαζηθέο ηζηνζειίδεο Γεκνζίσλ Φνξέσλ πνπ εθδίδνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ε ππνβνιή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ («Απνδεηθηηθά Μέζα»). 

Έσο ζήκεξα, είλαη εθηθηή ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ : 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα 

 Πνηληθφ Μεηξψν 

 Δγθπξφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

1. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα  

(Λακβάλεηαη απιή επηβεβαίσζε φρη φκσο ην έγγξαθν):  

URL:https:// www1.gsis.gr/vpist , Δθδφηεο : Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ,  

Κσδηθφο : Αξ. Πξση. Δγγξάθνπ 

Βήκα 1: ηελ εηζαγσγηθή ζειίδα θαηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα θάησ δεμηά ζην θνπκπί 

«πλέρεηα». 

 

Δηθφλα 126: ΑΑΓΔ Δηζαγσγηθή ζειίδα 

Βήκα 2: Απφ ηελ ιίζηα ηηκψλ ζηελ dropdown list ηνπ πεδίνπ «Κσδηθφο Δθδφηε», 

επηιέγνπκε «Internet». ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχκε ηα 2 δεηνχκελα ζηνηρεία (Αξηζ. 

Πξση. Δγγξάθνπ & ΑΦΜ) θαη παηάκε ην θνπκπί «Τπνβνιή». 

 

http://www.1.gsis.gr/vpist
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Δηθφλα 127 : ΑΑΓΔ Καηαρψξηζε ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Βήκα 3: Παξαιακβάλνπκε ην Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο. 

 

Δηθφλα 128 :ΑΑΓΔ Παξαιαβή απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο 

 

2. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα  

(Λακβάλεηαη ην έγγξαθν ζε κνξθή .pdf):  

URL: https://apps.ika.gr/eCheckInsurance , Δθδφηεο : Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – ΔΦΚΑ, 

Κσδηθφο : Αξηζκφο πζηήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Βεβαίσζε 

Καηαρσξνχκε ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί «Έιεγρνο». 

https://apps.ika.gr/eCheckInsurance
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Δηθφλα 129 : Φφξκα Διέγρνπ Δγθπξφηεηαο Βεβαηψζεσλ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 

3. Πνηληθφ Μεηξψν  

(Λακβάλεηαη ην έγγξαθν ζε κνξθή .pdf):   

URL:  www.ncris.gov.gr, Δθδφηεο : Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ ηεο ρψξαο/Σκήκα 

Πνηληθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ην Απηνηειέο Σκήκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,  

Κσδηθφο : Αξ. Πξση., εκ/λία εγγξάθνπ θαη Κσδηθάξηζκνο Δθηχπσζεο Α.Π.Μ. 

Βήκα 1: ηελ εηζαγσγηθή ζειίδα θαηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ δεμηά ζην θνπκπί 

«ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ Α.Π.Μ.» 

http://www.ncris.gov.gr/
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Δηθφλα 130 : Δπαιήζεπζε Α.Π.Μ. Αξρηθή ζειίδα 

Βήκα 2: Καηαρσξίδνπκε ηα 3 δεηνχκελα ζηνηρεία θαη παηάκε ην θνπκπί «Δπαιήζεπζε 

Α.Π.Μ.» 

 

Δηθφλα 131 : Δπαιήζεπζε Α.Π.Μ 
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4. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.  

URL:  https://validate.tmede.gr/ 

 

Δηθφλα 132 : Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
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Κεθάιαην VII. Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Γεκφζηαο 

χκβαζεο 

1. θνπφο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ελφηεηαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απνηειεί ε πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

φζνλ αθνξά ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε θαη ηήξεζε  

Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζην ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε 

λα δεκηνπξγνχλ, ζπγθξνηνχλ θαη λα ηεξνχλ ειεθηξνληθφ θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο 

έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζην αληηθείκελν γηα ηνλ Φάθειν Γεκφζηαο 

χκβαζεο έξγνπ, κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα 

αθφινπζα: 

 ην επίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο  ζε αξρείν 

κε κνξθφηππν PDF 

 κία παξνπζίαζε κε ηίηιν «πγθξφηεζε θαη ηήξεζε Φαθέινπ Γεκφζηαο 

χκβαζεο κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα», ζε αξρείν κε κνξθφηππν PDF, 

πνπ πεξηγξάθεη επηγξακκαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ζρεηηθήο εηζήγεζεο γηα ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

 έλαο θάθεινο κε εηθφλεο απφ ζηηγκηφηππα (screenshots) ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα «Φάθεινο Γεκφζηαο 

χκβαζεο», ζε αξρεία κε κνξθφηππν PNG, ηα νπνία έρνπλ νλνκαζηεί 

θαηάιιεια, έηζη ψζηε κε αχμνπζα αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε ηνπο λα κπνξεί 

θαλείο λα δηαηξέμεη φιεο ηηο νζφλεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ 
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Γεκφζηα Έξγα «Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο», κε ηελ ζεηξά 

ρξήζεο/εκθάληζεο απηψλ.  

2. Θεζκηθφ πιαίζην ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο Φαθέινπ 

Γεκφζησλ πκβάζεσλ 

 

Ζ ζπγθξφηεζε θαη ηήξεζε θαθέινπ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ ή 

παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, 

αθνινπζεί ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 45 θαη 277 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη.  

Οη ΑΑ/ΑΦ θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα είηε φρη, 

ζπληάζζνληαο θαη ηεξψληαο εηδηθφ «Φάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο». Αλ ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ν «θάθεινο δεκφζηαο ζχκβαζεο» ηεξείηαη 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.  

Ο Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε φια ηα 

επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο κε κέξηκλα ηεο ΑΑ θαη  

πεξηιακβάλεη ηξείο ππνθαθέινπο : 

 (α) ηνλ Τπνθάθειν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

(β) ηνλ Τπνθάθειν ηεο ηεθκεξίσζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο  

(γ) ηνλ Τπνθάθειν ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

Ο θάθεινο δεκφζηαο ζχκβαζεο ηεξείηαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 

εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ν ζρεηηθφο θάθεινο ηεξείηαη κέρξη ην 

πέξαο απηήο. 
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Γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηήξεζε ηνπ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο ζην 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα νη ρξήζηεο ηεο ΑΑ είλαη απαξαίηεην λα απνθηήζνπλ 

θσδηθνχο  ρξήζεο ζην ζχζηεκα. 

3. πλνπηηθφο νδεγφο ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Φαθέινπ 

Γεκφζηαο χκβαζεο ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα  

Ο Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο απνηειεί κία ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα 

Έξγα, κε ζθνπφ ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία απφ ηελ ΑΑ πεξηιακβάλεη επηγξακκαηηθά ηα εμήο βήκαηα:  

8. Ζ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ηεο ΑΑ γηα ηελ απφθηεζε θσδηθψλ ρξήζεο 

ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηην Κεθ. VI, A) 6γ. 

9. Ο ρξήζηεο ηεο ΑΑ επηιέγνληαο απφ ηελ Αξρηθή ειίδα, ζην Βαζηθφ Μελνχ 

ην ρεδηαζκφο/ Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ην «Φάθεινο 

Γεκφζηαο χκβαζεο». 

10. Ζ ΑΑ πξνρσξά ζηελ δεκηνπξγία Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο επηιέγνληαο  

«Δηζαγσγή» φπνπ θαη δεκηνπξγείηαη ν Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο Έξγνπ κε 

κνλαδηθφ αξηζκφ. 

11. πκπιεξψλνληαη ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηνλ ηίηιν ζχκβαζεο, ηελ ΑΑ 

(ζχκθσλα κε ηνλ θσδηθφ δηαχγεηα), ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, 

ην είδνο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζε (Έξγν, Μειέηε ή Παξνρή Σερληθψλ θαη ινηπψλ 

Τπεξεζηψλ) θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (Δλεξγφο κε ηελ έλαξμε 

θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ή Αλελεξγφο) 

12. Ο ρξήζηεο ηεο ΑΑ επηιέγεη ηνλ ππνθάθειν (Α: ππνθάθεινο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, Β: ππνθάθεινο ηεο ηεθκεξίσζεο 

αλάζεζεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, Γ: ππνθάθεινο ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο 
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ηεο ζχκβαζεο) θαη θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 45 

θαη 277 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

Κάησζη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα νη ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ Φάθειν 

Γεκφζηαο χκβαζεο.  

1. χλδεζε ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα θαη ηνλ Φάθειν Γεκφζηαο 

χκβαζεο 

Ο ρξήζηεο ηεο ΑΑ (ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ), πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο, ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα 

www.promitheus.gov.gr→ Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

 

 

Δηθφλα 133:  χλδεζε (login) ζην χζηεκα 

 

Αθνχ επηβεβαησζνχλ ην λνκα θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο (Βαζηθφ Μελνχ) πνπ ηνπ 

είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
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Δηθφλα 134: Δπηινγή Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο απφ ην βαζηθφ κελνχ 

 

2. Γεκηνπξγία Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 

Δπηιέγνληαο ηνλ «Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο» εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε 

ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πθηζηάκελσλ θαθέισλ δεκφζηαο ζχκβαζεο επηιέγνληαο → 

Αλαδήηεζε θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λένπ θαθέινπ, επηιέγνληαο → Δηζαγσγή 

 

 

Δηθφλα 135: Αλαδήηεζε Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 
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Δηθφλα 136: Γεκηνπξγία Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 

Γεκηνπξγείηαη ν Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο Έξγνπ κε κνλαδηθφ αξηζκφ. 

 

Δηθφλα 66: Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζχκβαζεο 

Καηαρσξνχληαη ηα πεδία: 

 Σίηινο ζχκβαζεο 

 Αλαζέηνπζα Αξρή (ζχκθσλα κε ηνλ θσδηθφ δηαχγεηα) 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο δηαδηθαζίαο 

 Δίδνο ζχκβαζεο: Έξγν, Μειέηε ή Παξνρή Σερληθψλ θαη ινηπψλ Τπεξεζηψλ 

 Σξέρνπζα θαηάζηαζε: Δλεξγφο ή Αλελεξγφο (Δλεξγφο: κε ηελ έλαξμε 

θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ) 

θαη ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψλεηαη ε θαηαρψξεζε κε ηελ ελέξγεηα «Απνζήθεπζε». 

Ο  Φάθεινο Γεκφζηαο χκβαζεο  απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ππνθαθέινπο: 

Α. ηνλ ππνθάθειν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Β. ηνλ ππνθάθειν ηεο ηεθκεξίσζεο αλάζεζεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ έσο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
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Γ. ηνλ ππνθάθειν ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

3. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ ππνθαθέισλ δεκφζηαο ζχκβαζεο  

(Α) Τπνθάθεινο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε εγγξάθσλ ζην ππνθάθειν επηιέγνπκε  → Δηζαγσγή, θαη 

ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία: 

 Σχπνο εγγξάθνπ: επηινγή ηνπ ηχπνπ απφ ηελ ιίζηα (άξζξν 10, λ. 

4782/21) 

 Σίηινο εγγξάθνπ 

 Δθδφηεο 

 Ζκεξνκελία Έθδνζεο 

 Αξ. Πξσηνθφιινπ 

 

 

Δηθφλα 137: Γεκηνπξγία (Α) ππνθαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 
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Δηθφλα 68: Σχπνη εγγξάθσλ (Α) ππνθαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ηε ζπλέρεηα εηζάγνπκε ην αξρείν ηνπ εγγξάθνπ επηιέγνληαο «Μεηακφξθσζε» 

θαη ε ελέξγεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ «Απνζήθεπζε». 

Μεηά ηελ απνζήθεπζε δελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ, θαζψο θαη ε δηαγξαθή ηνπο. ε πεξίπησζε ιάζνπο κεηά ηελ 

απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην πεδίν «Μαηαίσζε», ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηαρψξεζε, επηιέγνληαο «Ναη» θαη ζπκπιεξψλνληαο θαη ην 

πεδίν «Λφγνο Μαηαίσζεο».  

 

(Β) Τπνθάθεινο ηεο ηεθκεξίσζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ 

Ο ππνθάθεινο (Β) ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.1 

ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ηεο ΚΤΑ 166278/30-06-2021.  

 

Δηθφλα 69: Σχπνη εγγξάθσλ (Β) ππνθαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο 
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Αθνξά ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ είλαη ίδηα κε 

απηή ηνπ ππνθαθέινπ (Α). 

 

(Γ) Τπνθάθεινο ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ είλαη ίδηα κε απηή ηνπ 

ππνθαθέινπ (Α). 

 

 Δηθφλα 138: Σχπνη εγγξάθσλ (Γ) ππνθαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

 

Απφ ην Βαζηθφ κελνχ θαη ηηο «Δθηππψζεηο», ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Κεθ. VII, Α.4ε) «Δθηππψζεηο» ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ παξαγφκελνπ 

εθηππσηηθνχ «Φάθεινο ζχκβαζεο έξγνπ» γηα ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαηαγξαθψλ/εγγξάθσλ ησλ ππνθαθέισλ ηνπ θαθέινπ δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 
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Δηθφλα 139: Δθηππσηηθφ θαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

4. ρεηηθνί δηαγσληζκνί κε ηνλ Φάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο  

Με θάζε Φάθειν Γεκφζηαο χκβαζεο ζπλδένληαη δηαγσληζκνί ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα 

Έξγα, ηνπο νπνίνπο αλαδεηνχκε ( ) θαη ζρεηίδνπκε κέζσ ηεο επηινγήο «ρεηηθνί 

Γηαγσληζκνί».  

 

Δηθφλα 140: ρεηηθνί δηαγσληζκνί θαθέινπ δεκφζηαο ζχκβαζεο 
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Αλαδεηνχκε ηνλ δηαγσληζκφ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

κε ηνλ Α/Α, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θάθειν δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη. 

 

5. Γηθαηψκαηα Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο  

Σα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο κπνξεί λα είλαη νξαηά ζε 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Με ηελ επηινγή «Γηθαηψκαηα Φαθέινπ» ζηελ ζρεηηθή 

θαξηέια δειψλνπκε ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ππνθαθέινπο ηνπ 

Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο, κε ηελ επηινγή «Δηζαγσγή Γηθαησκάησλ».  

 

 

Δηθφλα 141: Γηθαηψκαηα Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 

πκπιεξψλνληαη ηα πεδία: 

 Υξήζηεο: Αλαδεηνχκε ηνλ ρξήζηε 

 Πίλαθαο: επηιέγνπκε ηνλ ππνθάθειν πνπ ζέινπκε λα έρεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο. 

 Γηθαηψκαηα: Δπεμεξγαζία ή κφλν πξνβνιή 
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Δηθφλα 142: Δηζαγσγή δηθαησκάησλ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο 
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Κεθάιαην VIII. ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα 

Έξγα (κφλν βάζεη ηηκήο) 

1. θνπφο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ Κεθαιαίνπ  

 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζρεδηαζκφ ελφο δηαγσληζκνχ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζην χζηεκα 

θαη νινθιεξψλνληαη κε ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη 

νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ηελ νξζή ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ηνπ 

πζηήκαηνο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ιαλζαζκέλνη ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί νη 

νπνίνη δεκηνπξγνχλ ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία, επηπιένλ δηνηθεηηθή 

επηβάξπλζε ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη αξλεηηθή ζηάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα αθφινπζα: 

 Σα αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηε 

Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

www.promitheus.gov.gr  ή www.eprocurement.gov.gr  

 Σα ππνδείγκαηα ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη έξγσλ κε ην 

ζχζηεκα κειέηεο-θαηαζθεπήο φπσο έρνπλ ζπληαρζεί θαη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα www.eaadhsy.gr ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  

 Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ 

 Παξνπζηάζεηο γηα ην ΟΠ ΔΖΓΖ θαη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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2. ρεδηαζκφο θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ (κφλν βάζεη ηηκήο)  

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Σν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε δηαγσληζκνχ έξγνπ κε ππνβνιή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ 

πην ζπρλή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηα Γεκφζηα Έξγα κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο παξαηίζεληαη 

νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ κε ηνπο ινηπνχο ηξφπνπο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 95 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

1. Γεληθά 

 

1. ε θάζε αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη νη 

θαξηέιεο  Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα ζηνηρεία (εληφο ηεο 

θαξηέιαο «Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαη 

ηνηρεία Διέγρνπ. Ζ θαξηέια Όξνη χκβαζεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε θακία 

δηαδηθαζία θαη ε θαξηέια Οηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλεηαη ζε θιεηζηέο 

δηαδηθαζίεο ή ζε δηαδηθαζίεο κε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (π.ρ. 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, απεπζείαο αλάζεζε, αλάζεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (ζχκβνπινη, εκπεηξνγλψκνλεο) γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο). 

ηελ θαξηέια Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ 

 επηιέγεηαη ην πξφηππν  

 ζπκπιεξψλνληαη  πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ηίηινο, πεξηγξαθή έξγνπ),  
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 ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηνπ δηαγσληζκνχ (χκβαζε ή πκθσλία 

πιαίζην), ηξφπν απνζθξάγηζεο,  

 επηζπλάπηνληαη  φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

 δίλεηαη πξφζβαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ησλ Διεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ζηα ζηνηρεία δηαγσληζκνχ. 

ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 απνηππψλνληαη νη νκάδεο έξγσλ ή νη θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο1 

ηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία 

 δειψλνληαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (είδνο δηαδηθαζίαο, θξηηήξην 

αλάζεζεο, ηξφπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο) 

 θαηαρσξίδνληαη νη ινηπέο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξναηξέζεηο εάλ 

πθίζηαληαη, ν ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα cpvs θαη ν ηχπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ 

 θαηαρσξίδνληαη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο, έλαξμεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 επηιέγνληαη θαλφλεο απάληεζεο, δειαδή θαλφλεο ζρεηηθνί κε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζην δηαγσληζκφ, ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  

 

2. πληζηάηαη ε πξψηε ελέξγεηα ζπκπιεξψλνληαο ηελ θαξηέια Γεληθά ηνηρεία 

Γηαγσληζκνχ, λα είλαη ε Δθαξκνγή πξνηχπνπ. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρεηξηζηή 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξφηππα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην πξφηππν πνπ ηνλ αθνξά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ απηφκαηα θαη 

θαηάιιεια νξηζκέλα ζηνηρεία ή ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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δηαγσληζκνχ.  Σα πξφηππα αθνξνχλ ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππνβνιήο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  θαη ζην θξηηήξην αλάζεζεο. Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη ηηκήο είλαη ηα 

αθφινπζα : 

   Πξφηππν Πεξηγξαθή Σξφπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

1  Γηαγσληζκφο 

άξζξν. 95 

παξ. 2α 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ 

αξ. 95 παξ. 2α - 

Έξγα 

Οηθ.πξνζθνξά : επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 

γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο 

εθαηφ (%) - άξζξν 95 παξ.2α λ.4412/2016 - 

2  Γηαγσληζκφο 

άξζξν. 95 

παξ. 2β 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ 

αξ. 95 παξ. 2β - 

Έξγα 

Οηθ.πξνζθνξά :  ζπληάζζεηαη κε ειεχζεξε 

ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ κε 

εθθξαδφκελε ηηκή. - άξζξν 95 παξ.2β 

λ.4412/2016 - 

3  Γηαγσληζκφο 

άξζξν 95 

παξ. 3 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ 

αξ. 95 παξ. 3 - 

Μειέηεο 

Οηθ.πξνζθνξά : ζπληάζζεηαη κε αλαγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά θαηεγνξία κειέηεο 

θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. - άξζξν 95 παξ.3 λ.4412/2016 - 

4  Γηαγσληζκφο 

άξζξν 95 

παξ. 4 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ 

αξ. 95 παξ. 4 - 

Τπεξεζίεο 

Οηθ.πξνζθνξά : ζπληάζζεηαη κε αλαγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ 

θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. - άξζξν 95 παξ.4 λ.4412/2016 - 

 

Δηθφλα 143: Πξφηππα δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο 

3. Σα πεδία πνπ θέξνπλ * είλαη ππνρξεσηηθήο ζπκπιήξσζεο. 

4. Σα πεδία πνπ θέξνπλ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθφο θαθφο») 

ζπκπιεξψλνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκψλ. 
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Αλαδήηεζε κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ  

4.1 Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη σο εμήο : Δπηιέγεηε ην θαθφ 

 

Δηθφλα 144 : Δθθίλεζε δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

4.2 ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε» ρσξίο λα 

ζπκπιεξψζεηε θαλέλα πεδίν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 145 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εγγξαθψλ Κσδηθψλ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

4.3 Δπηιέγεηε ηνλ Φνξέα ζαο κε γξήγνξε επηινγή  

 

Δηθφλα 146 : Δπηινγή Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 
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2. χλδεζε ζην ζχζηεκα  

 

χλδεζε ζην ζχζηεκα θάικα! Ζ αλαθνξά ηεο ππεξ-ζχλδεζεο δελ είλαη έγθπξε.→ 

Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, σο ζηέιερνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

(ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ) κε αξκνδηφηεηα ηελ δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκψλ 

ή απεπζείαο είζνδνο ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα ζην 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/. 

 

 

Δηθφλα 147 : χλδεζε (login) ζην χζηεκα 

 

Αθνχ επηβεβαησζνχλ ην λνκα θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο (Βαζηθφ Μελνχ) πνπ ηνπ 

είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ (π.ρ. ρεηξηζηήο Α.Α., Πξφεδξνο ΔΓ 

θ.ιπ.). 
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3. Δίζνδνο ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο  

 

 

Δηθφλα148: Βαζηθνχ Μελνχ – «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ» 

Αξρηθή ζειίδα  

Βαζηθφ κελνχ : πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ζην χζηεκα 

Δθθξεκείο εηδνπνηήζεηο : πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο κε αλαγλσζκέλεο εηδνπνηήζεηο 

πνπ απνζηέιινληαη απφ ην χζηεκα ζην ρεηξηζηή θαηά ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ 

 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  
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Δηθφλα 149 : Κνλζφια Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ 

Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

Πεξηνρή Γεκνζηεπκέλνη Γηαγσληζκνί : πεξηιακβάλνληαη νη δεκνζηεπκέλνη απφ ηνλ 

ρξήζηε δηαγσληζκνί ή νη δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρεη πξφζβαζε  

Πεξηνρή Πξνζρέδηα Γηαγσληζκψλ : πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζρέδηα δηαγσληζκψλ 

ηνπ ρεηξηζηή  ρξήζηε  

Πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί :   

Γεκηνπξγία : δεκηνπξγία δηαγσληζκψλ, πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, πιεηζηεξηαζκνχ θαη νκάδαο. Γπλαηφηεηα αληηγξαθήο δεκνζηεπκέλνπ 

δηαγσληζκνχο 

Γηαρείξηζε : πξνζρεδίσλ θαη νκάδσλ (ηξνπνπνίεζε, αληηγξαθή, δηαγξαθή, 

ελεκέξσζε, αλαίξεζε θιεηδψκαηνο)  

Πξφηππα : Γεκηνπξγία ηδησηηθψλ πξνηχπσλ γηα ρξήζε ζηε δεκηνπξγία δηαγσληζκψλ. 

Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπο γηαηί πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαξηεκέλα πξφηππα 

ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα.  
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4. Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ  

 

Γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ/ηεο ζχληαμεο ελφο λένπ δηαγσληζκνχ πεγαίλεηε  ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί θαη απφ ηελ πεξηνρή 

Γεκηνπξγία επηιέγεηε Γηαγσληζκφο.  

 

Δηθφλα 150 : ηνηρεία θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν θαη απνδίδεηαη 

έλαο κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο πνπ ζα αθνινπζεί ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζε φιε 

ηελ πνξεία ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζην ρεηξηζηή ε νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ 

πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ε νπνία απνηειείηαη απφ έμη θαξηέιεο: 
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Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα ζηνηρεία (εληφο ηεο θαξηέιαο «Γεληθά 

ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνηρεία Διέγρνπ, Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο θαη Όξνη ζχκβαζεο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 

απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κφλν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ θαξηειψλ. 

i. πκπιήξσζε θαξηέιαο Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ  

 

Δηθφλα 151 : Δθαξκνγή πξνηχπνπ 

1. πληζηάηαη ε πξψηε ελέξγεηα λα είλαη ε Δθαξκνγή πξνηχπνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ απηφκαηα θαη θαηάιιεια νξηζκέλα ζηνηρεία ή 

ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.  

 

2. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε ρσξίο λα 

ζπκπιεξψζεηε θαλέλα πεδίν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ πζηήκαηνο. Δπηιέγεηε 

ην πξφηππν (γηα ην παξάδεηγκα  : Γηαγσληζκφο άξζξν 95 παξ. 2α) πνπ ζέιεηε. 

 

Δηθφλα 152 : Δπηινγή πξνηχπνπ 
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3. πκπιεξψλεηε πλνπηηθφ ηίηιν/ αξ. δηαθήξπμεο, Σίηινο 

Έξγνπ/Μειέηεο, Κσδηθφ Γηαχγεηα - Δπσλπκία Φνξέα, Όξηα 

χκβαζεο, ΔΠΑ. Σα πεδία Έθβαζε, πζηεκηθφο Σχπνο Γεκνπξαζίαο, 

Δπίπεδν Πξφζβαζεο Υξεζηψλ ηπι πξνζθνξάο γηα δηαγσληζκφ  θαη 

εηξά απνζθξάγηζεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ.  

 

Δηθφλα 153 : πκπιήξσζε ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 
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Αλάιπζε πεδίσλ 

πλνπηηθφο ηίηινο/Αξ. δηαθήξπμεο: πκπιεξψλεηε ηνλ ζπλνπηηθφ ηίηιν ή/θαη ηνλ αξηζκφ 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηαδηθαζία Απνζθξαγίζεσλ: Με ηελ επηινγή πξνηχπνπ νξίδνληαη απηφκαηα  

«Γηθαηνινγεηηθά – Οηθνλνκηθή». Απαηηείηαη λα δηαηεξεζείε πξνεπηινγή,  .  Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νξίδεηαη  φηη ν ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο είλαη «2 ζηαδίσλ», δειαδή ζα ππάξμνπλ δχν 

θάθεινη ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ –απηφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

απηφο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ – θαη απηφκαηα ην πεδίν «ηπι πξνζθνξάο γηα 

δηαγσληζκφ» ζα θιεηδψζεη ζηελ ηηκή «θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο». 

ηπι πξνζθνξάο γηα Γηαγσληζκφ: Με ηελ επηινγή πξνηχπνπ νξίδεηαη απηφκαηα  απφ ην 

χζηεκα ε επηινγή «θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο» ζην παξφλ πεδίν, εθφζνλ έρεη επηιεγεί ζην 

πξνεγνχκελν πεδίν ε «Γηαδηθαζία Απνζθξαγίζεσλ: Γηθαηνινγεηηθά – Οηθνλνκηθή» . 

πζηεκηθφο Σχπνο Γεκνπξαζίαο: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «Σππνπνηεκέλνο 

δηαγσληζκφο». Δπίπεδν Πξφζβαζεο Υξεζηψλ: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηινγή «Ηεξαξρία».  

Υεηξηζηήο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ  αξκφδηνπ Υεηξηζηή, ήηνη ηνπ ζπληάθηε ηνπ πξνζρεδίνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

Δπηρεηξεζηαθφο Σνκέαο: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «ΓΓΓΔ» ήηνη Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Έθβαζε: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «χκβαζε». Τπάξρεη θαη ε ηηκή «πκθσλία 

Πιαίζην» γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σίηινο Έξγνπ / Μειέηεο: Καηαρσξείηε ηνλ πιήξε θαη επίζεκν ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ 

Έξγνπ ή Μειέηεο ή πλαθνχο Τπεξεζίαο. 

 

4. ηελ ελφηεηα Φνξέαο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπκπιεξψλεηε ηα πεδία θσδηθφο 

δηαχγεηαο ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα φξηα ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ λ.4412/2016  θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ . 

 

Δηθφλα 154 : Δπηινγή Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, Όξηα χκβαζεο θαη ΔΠΑ 

 

5. ηελ ελφηεηα εηξά απνζθξάγηζεο δηαηεξείηε ηελ επηινγή κεηά ηελ 

εθαξκνγή πξνηχπνπ. 
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Δηθφλα 155 : Δπηινγή ζεηξάο απνζθξάγηζεο 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηιερζεί λα εθαξκνζηεί πξφηππν, θάηη ην νπνίν δελ πξνηείλεηαη, ε ζεηξά 

απνζθξάγηζεο ζα πξέπεη λα επηιερζεί κεηαμχ ησλ παξαθάησ επηινγψλ : 

 

ΑΝΔΤ : Άλεπ απνζθξάγηζεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αθνξά 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ απαηηείηαη απνζθξάγηζε, φπσο αληαγσληζηηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξφηεξε δεκνζηφηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 

Γ/Ο :  Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κία 

θάζε. Αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Έξγσλ, Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο . 

Γ/Σ/Ο  :  Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο ζε κία 

θάζε θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε δεχηεξε δηαθξηηή θάζε. Αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

Έξγσλ, Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο  πνηφηεηαο ηηκήο. 

Γ/Ο/Σ : Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κία θάζε. Αθνξά δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά 

κε ην ζχζηεκα κειέηε - θαηαζθεπή ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

6. ηελ ελφηεηα Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

δψζεη πξφζβαζε ζηνλ δηαγσληζκφ ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (π.ρ. 

ζπλαδέιθνπο ρεηξηζηέο ή/θαη κέιε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή/θαη κέινπο 

Κιηκαθίνπ Διέγρνπ), νη νπνίνη ελδέρεηαη λα θιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο λα εηζέιζνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ γηα ελέξγεηα ή/θαη επηζθφπεζε ή/θαη έιεγρν βάζεη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
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Δηθφλα 156 : Δλφηεηα «Υεηξηζηέο – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» 

Ζ πξνζζήθε θη άιισλ ρξεζηψλ ζηνλ σο άλσ πίλαθα γίλεηαη επηιέγνληαο ην 

εηθνλίδην   πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη κία πξφζζεηε γξακκή θάησ απφ ην 

φλνκα ηνπ ρεηξηζηή.  

 

Δηθφλα 157 : Πξνζζήθε λένπ κέινπο ζηνπο Υεηξηζηέο – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο πιεθηξνινγείηε ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ κέινπο πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θαη παηάηε ην πιήθηξν «tab» ζην 

πιεθηξνιφγην ή ελαιιαθηηθά επηιέγεηε ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε: 

 

Δηθφλα 158 : Απφδνζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε λέν κέινο 

 

Δπηιέγεηε ην είδνο ηεο Πξφζβαζεο απφ ηελ αλαδπφκελε ιίζηα, γηα 

παξάδεηγκα: «Μφλν πξνβνιή» πξνθεηκέλνπ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα 

κπνξεί κφλν λα πξνβάιεη ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο φκσο λα κπνξεί 

λα ηα δηαρεηξίδεηαη (π.ρ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, Μέινο 

Κιηκαθίνπ Διέγρνπ, θ.α.). Ζ επηινγή «Βαζκνιφγεζε» έρεη εθαξκνγή ζε 

πεξηπηψζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη φρη ρακειφηεξεο ηηκήο (π.ρ.. «Πιήξεο» πξφζβαζε 
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ελδέρεηαη λα δνζεί ζε ζπλάδειθν, ρεηξηζηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, πνπ αληηθαζηζηά/αλαπιεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή θαη ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 ηέιερνο αθφκε θαη κε «πιήξε» πξφζβαζε (πέξαλ ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ) δελ δχλαηαη 

λα δψζεη πξφζβαζε ζε ρεηξηζηέο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζην δηαγσληζκφ ή λα πξνβεί ζηελ 

ελέξγεηα ηνπ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 πληζηάηαη λα κελ ζπκπιεξψλεηε ηα ινηπά πεδία (Δξγαζία θαη Ζκεξνκελία-ζηφρνο) θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο «Δπηθνηλσλίαο» γηα λα απνζηέιιεηε εηδνπνηήζεηο ζηνπο 

ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο έρεηε δψζεη πξφζβαζε. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο δελ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πνηέ 

ην πεδίν Δξγαζία θαζψο δελ ζα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξγεζε ηεο πξφζβαζήο ηνπ κεηά ηε 

δηαβίβαζε θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθηά απηφκαηα «Πιήξε» πξφζβαζε κεηά ηελ 

εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ».  

 

7. ηελ ελφηεηα Όξνη έρεη ζπκπιεξσζεί απηφκαηα απφ ην χζηεκα ην πεδίν 

Γεθαδηθά ςεθία ηηκήο:2 

 

Δηθφλα 159 : Καηαρψξηζε δεθαδηθψλ ςεθίσλ ηηκήο 

8. ηελ ελφηεηα Απαηηήζεηο έρεη ελζσκαησζεί κία γεληθή απαίηεζε κε ηελ 

εθαξκνγή πξνηχπνπ. Γηα λα εκθαληζηνχλ νη απαηηήζεηο επηιέγεηε Αλάπηπμε 

φισλ 
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Δηθφλα 160 : Δλφηεηα «Απαηηήζεηο» 

Δάλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ απαίηεζε επηιέγνληαο Δλεκέξσζε. 

Ζ Απαίηεζε «Γεληθνί φξνη» εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο 

δεκνζίσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

ε εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζέιεη λα  λα εηζάγεη πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο, φπσο απηέο πεξίγξαθνληαη ζηε Γηαθήξπμε, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

εμήο ηξφπν : 

8.1 Δπηιέγεηε (√) ηελ ελφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Απαηηήζεηο θαη επηιέγεηε 

Πξνζζήθε ελφηεηαο  
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8.2. Γίλεηε φλνκα π.ρ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ επηιέγεηε ζηάδην δηαδηθαζίαο 

Γηθαηνινγεηηθά / 

Σερληθή θαη 

επηιέγεηε εθαξκνγή θαη πξνζζήθε απαηηήζεσλ 

 

Δηθφλα 162 : Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ελφηεηαο 

8.3 Καηαρσξείηε φλνκα θαη πεξηγξαθή απαίηεζεο  

 

 

 

 

8.4 Οξίδεηε  ηηο ηδηφηεηεο :Σχπνο : Απαηηείηαη Οηθ.Φνξέαο,  

Δηθφλα 161 : Πξνζζήθε λέαο ελφηεηαο ζηηο «Απαηηήζεηο» 

Δηθφλα 163 : Καηαρψξηζε απαίηεζεο ζε ελφηεηα 
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Σχπνο ηηκήο : Κείκελν, ηφρνο : ΝΑΗ , Σζεθάξεηε Δκθάληζε ζε πξνκεζεπηή θαη 

επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

 

 

 

 

Ηδηφηεηεο  

Σχπνο :  Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο εμήο ηδηφηεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηήζεσλ καο: 

Μφλν εκθάληζε(π.ρ. ηίηινο κηαο ππνελφηεηαο, επηζεκάλζεηο νη νπνίεο δελ ρξήδνπλ απάληεζεο αιιά 

είλαη κφλν ελεκεξσηηθέο) 

Απαηηείηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο(φηαλ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή απάληεζε απφ ηνλ Οηθ.Φνξέα) 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πξναηξεηηθφο(φηαλ δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή απάληεζε απφ ηνλ Οηθ.Φνξέα). 

Δζσηεξηθφ πξναηξεηηθφ, Απαηηείηαη εζσηεξηθφ(ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο απηψλ) 

εκείσζε: Όηη ραξαθηεξίδεηαη εζσηεξηθφ δελ ηνλ βιέπνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο (είλαη κφλν 

γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηνπ θνξέα).  

Σχπνο ηηκήο : Μπνξείηε λα επηιέμεηε θείκελν, αξηζκφ, url θαη εκεξνκελία αλάινγα κε ην είδνο 

απάληεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεηε ζέζεη. 

ηφρνο : Απνηειεί πεδίν πνπ δέρεηαη ειεχζεξν θείκελν. Αλ ζπκπιεξσζεί ζα πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί θαη 

ε επηινγή Δκθάληζε ζε πξνκεζεπηή 

 

9. ηελ ελφηεηα εκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ηα 

έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ 

ρψξν κε ηα πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

απνζεηήξην εγγξάθσλ φιεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ρξεζηκεχεη θαη 

γηα ηελ δηαθίλεζε απηψλ, απφ ην ζηάδην ζχληαμεο πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ 

κέρξη θαη ην ζηάδην ζπκβαζηνπνίεζεο. 

  

Δηθφλα 164 : : Ηδηφηεηεο απαηηήζεσλ 
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Δπεμήγεζε θαηεγνξίαο 

γηα εζσηεξηθή ρξήζε κφλν (επηινγή «Sourcing – Δζσηεξηθφ ζηνηρείν»): 

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ρεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

γηα δεκνζίεπζε πξνο φινπο ζην Portal (επηινγή «Πξνο νηθνλνκηθφ θνξέα: Γηαθήξπμε  & 

Γεκνζίεπζε ζην Portal»): 

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ρεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ γηα νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, π.ρ.: Γηαθήξπμε, EΔΔ  

request ζε κνξθή xml θαη pdf, θ.ν.θ.  

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (επηινγή «Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα»):  

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο Υεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ, 

αιιά θαη ζπκκεηερφλησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, π.ρ.: Απφθαζε Έγθξηζεο 

Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, Απφθαζε Καηαθχξσζεο, Απνθάζεηο επί πξνζθπγψλ/ελζηάζεσλ, 

θ.ν.θ.   

Ζ επηζχλαςε πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο : 

9.1 Δπηιέγεηε Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ 

 

Δηθφλα165 : Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

9.2 Παηψληαο ην πιήθηξν απηφ, εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε φπνπ 

ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή  θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ζπλεκκέλνπ ζηνηρείνπ. 

 

Δηθφλα 166 : Οινθιήξσζε επηζχλαςεο αξρείνπ 
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9.3  ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί «Δθαξκνγή» γηα λα εηζάγεηε ην 

ζπλεκκέλν ή ην θνπκπί «Νέα Πξνζζήθε» εάλ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε λέν 

ζπλεκκέλν. Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο ηεο επηζχλαςεο ηνπ ζπλεκκέλνπ. 

 

Δηθφλα 167 : Δπηβεβαίσζε επηηπρνχο επηζχλαςεο αξρείνπ 

9.4 Δκθαλίδνληαη ηα ζπλεκκέλα κε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία φπσο φλνκα 

αξρείνπ, ζηνηρεία ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελέξγεηα, εκεξνκελία 

επηζχλαςεο/ελεκέξσζεο, θιπ. ζε έλαλ εληαίν πίλαθα. 

 

Δηθφλα 168 : Δλεκέξσζε / Γηαγξαθή ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

9.5 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ελεκέξσζεο (κνιχβη - ) κπνξείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε ηα ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ ζαο ζηελ αθφινπζε νζφλε 

ελεκέξσζεο: 

 

Δηθφλα 169 : Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 
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9.6 Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλεκκέλνπ. 

 

Δηθφλα 170 : Δπηβεβαίσζε επηηπρνχο ελεκέξσζεο αξρείνπ 

9.7 Δάλ επηζπκείηε δηαγξαθή ελφο ζπλεκκέλνπ ζηνηρείνπ παηήζηε ην 

εηθνλίδην δηαγξαθήο (θάδνο απνξξηκκάησλ - ), φπνπ ζα εκθαληζηεί ην 

αθφινπζν κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο: 

 

Δηθφλα 171 : Πξνεηδνπνίεζε θαηά ηελ πξνζπάζεηα δηαγξαθήο ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

9.8 Μεηά ηελ δηαγξαθή εκθαλίδεηαη κήλπκα ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

ελέξγεηαο. 
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ii. πκπιήξσζε θαξηέιαο Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 

Δπηιέγεηε ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεηε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο (θαηαθχξσζεο) θαζψο θαη ην αληηθείκελν (Οκάδεο Δξγαζηψλ, 

Καηεγνξίεο Μειεηψλ θ.ά.) θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Δηθφλα 172 : Φφξκα «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

Κξηηήξην Αλάζεζεο (Καηαθχξσζεο): Γηαηεξείηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή, ε νπνία 

βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ είλαη ε «Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο» θαη αθνξά ηελ πεξίπησζε 

δηαγσληζκψλ κε ρακειφηεξε ηηκή.  

 

Δηθφλα 173 : Δπηινγή θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο 

Δλέξγεηεο: Δπηιέγεηε Γεκηνπξγία Γξακκήο θαη ην θνπκπί Μεηάβαζε γηα λα 

εηζάγεηε ηελ εθάζηνηε Οκάδα Δξγαζηψλ (π.ρ. «ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ»). 

 

Δηθφλα 174 : Γεκηνπξγία γξακκήο (νκάδαο εξγαζηψλ) 

Σν χζηεκα ζαο νδεγεί ζηελ αθφινπζε νζφλε ε νπνία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:  
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Δηθφλα 175 : ηνηρεία γξακκήο (νκάδαο εξγαζηψλ) 

Σν πξψην κέξνο δεηά ηελ θαηαρψξηζε θάπνησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθάζηνηε 

Οκάδαο Δξγαζηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηήο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ηνπο 

ζπληειεζηέο θφζηνπο πνπ έρνπλ ήδε πξνεπηιεγεί κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ.  

 

Αλάιπζε πεδίσλ 

ηνηρείν : ηνπο δηαγσληζκνχο έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαζψο ην cpv εηζάγεηαη ζηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία θαη φηαλ 

ζπκπιεξψλεηαη ζηελ ελ ιφγσ θφξκα κεηαβάιιεη ηελ θαηεγνξία, νη ηηκέο ηεο νπνίαο αλαιχνληαη 

παξαθάησ.   

Έθδ. : Γελ ζπκπιεξψλεηαη 

Πεξηγξαθή :πκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηεο νκάδαο εξγαζίαο (π.ρ. ΟΜΑΓΑ Α : ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ) 

 

Καηεγνξία : Δπηιέγεηε ηελ θαηεγνξία 00.002 Έξγα 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηα ηερληθά έξγα επηιέγεηε ηελ κνλάδα Έξγν. 

Πνζφηεηα : ηα ηερληθά έξγα εηζάγεηε ηελ ηηκή 1  

Αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο : Καηαρσξίδεηε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο 

εξγαζηψλ ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ ελφηεηα Παξάκεηξνο δελ ζπκπιεξψλεηαη. 
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Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο πνπ αθνξά κία 

γξακκή νηθνλνκηθήο πξνζθνξά, ήηνη κία Οκάδα Δξγαζηψλ, επηιέγεηε ην θνπκπί 

Δθαξκνγή 

 

Δηθφλα176 : Οινθιήξσζε εθαξκνγήο γξακκήο (νκάδαο εξγαζηψλ) 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα177 :  Καηαρσξεκέλε γξακκή (νκάδα εξγαζηψλ) 

Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαρσξείηε φιεο ηηο νκάδεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

Δηθφλα 178 : Οινθιήξσζε θαηαρψξηζεο γξακκψλ (νκάδσλ εξγαζηψλ) 



 

263 

ε απηφ ην ζεκείν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Δλεκέξσζεο (εηθνλίδην «θίηξηλν») ηεο θάζε 

γξακκήο ή αθφκε θαη δηαγξαθήο ησλ γξακκψλ (εηθνλίδην «θάδνο απνξξηκκάησλ»), ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο. 

 

iii. πκπιήξσζε θαξηέιαο Πξφζζεηα ηνηρεία 

 

Δπηιέγεηε ηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία εληφο ηεο θαξηέιαο Γεληθά ζηνηρεία 

δηαγσληζκνχ ζηελ νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δειψζεηε ηα ζρεηηθά απαξαίηεηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Δηθφλα 179 : Φφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα πάηε ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη λα επηιέμεηε Πξφζζεηα 

ζηνηρεία δηαγσληζκνχ απφ ην Βαζηθφ Μελνχ (αξηζηεξά). 

 

Δηθφλα 180 : Γεκηνπξγία θφξκαο «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ» απφ ην Βαζηθφ Μελνχ 
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ηελ νζφλε αλαδήηεζεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο αλαδεηά ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ πξνζρεδίνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

(πξνηείλεηαη σο θξηηήξην αλαδήηεζεο ν «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ πξνζρεδίνπ ή ηνπ 

δηαγσληζκνχ) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην θνπκπί Αλαδήηεζε. ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέγεη ηα ζρεηηθά πξφζζεηα ζηνηρεία πξνο 

θαηαρψξηζε/ελεκέξσζε (εηθνλίδην «θίηξηλν κνιχβη»). 

 

Δηθφλα 181 : Δλεκέξσζε Φφξκαο «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

ηελ νζφλε θαηαρψξηζεο/ελεκέξσζεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ πνπ 

αθνινπζεί απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ: 

 

Δηθφλα 182 : ηνηρεία θφξκαο «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

 



 

265 

Σν πξψην κέξνο αθνξά ζε γεληθά ζηνηρεία πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 

Γεληθά ζηνηρεία 

Α/Α Γηαγσληζκνχ: Δθφζνλ απαηηείηαη, ρξεζηκνπνηήζηε ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθφο 

θαθφο») γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζεηε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαηαρσξήζεηε κε ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Δίδνο χκβαζεο (άξζξν 2):Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην είδνο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηαδηθαζία (άξζξν 26):Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4412/2016. 

Κξηηήξηα Αλάζεζεο (άξζξν 86): Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην θξηηήξην αλάζεζεο πνπ αθνξά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016. 

Σξφπνο χληαμεο/Τπνβνιήο Οηθ. Πξνζθνξψλ (άξζξα 95, 126): Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ηνλ ηξφπν 

ζχληαμεο/ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ βάζεη ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 126 ηνπ Ν.4412/2016. 

Πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο (κε ΦΠΑ): Δηζάγεηε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο κε 

ΦΠΑ. Απηφ ην πνζφ ζα εκθαληζηεί θαη ζηηο ζρεηηθέο εθηππψζεηο θαη έγγξαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληα Φνξέα θαζψο θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

Πξναηξέζεηο (κε ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ εηδηθφηεξε θαξηέια πξφζζεησλ ζηνηρείσλ κε ηίηιν «Πξναηξέζεηο» πνπ ππάξρεη 

παξαθάησ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ίδηαο νζφλεο. 

Πξνυπνινγηζκφο Οκάδσλ Δξγαζηψλ (ρσξίο ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνινγηζηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο γξακκέο, ήηνη ζηηο 

εθάζηνηε Οκάδεο Δξγαζηψλ, ηεο θαξηέιαο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηνπ δηαγσληζκνχ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ρσξίο ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απηφκαηα  απφ ην άζξνηζκα 

ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφηεξεο θαξηέιεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ 

παξαθάησ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ίδηαο νζφλεο. 

 

 

Δηθφλα 183 : πκπιήξσζε γεληθψλ ζηνηρείσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 
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Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ζε εηδηθφηεξα ζηνηρεία  

Δηδηθά ζηνηρεία 

Γαπάλεο : νξίδεηε ηηο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. 

Απξφβιεπηα, Αλαζεψξεζε, ΓΔ & ΟΔ, θ.η.ι.)  

Πξναηξέζεηο : νξίδεηε ηηο φπνηεο πξναηξέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Σνπνζεζίεο έξγνπ :επηιέγεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηθνληδίνπ αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ) ηηο 

ηνπνζεζίεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε κε θσδηθνπνίεζε NUTS (θαηά πξνηίκεζε 

επηπέδνπ 3). 

Cpvs :επηιέγεηε ηα CPVs πνπ πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Υξεκαηνδνηήζεηο : νξίδεηε ηνλ ηχπν ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. λνκα πγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο, 

λνκα ΚΑΔ, λνκα Πξάμεο ΠΓΔ, λνκα Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ.), ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ( 

π.ρ. Κσδηθφο ΑΔ, Δλάξηζκνο ΠΓΔ, Κσδηθφο ΚΑΔ, Κσδηθφο Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ) 

ηνπο θαζψο θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. 

 

Γαπάλεο  

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή, νξίδεηε ηηο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ή/θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. Απξφβιεπηα, Αλαζεψξεζε, ΓΔ & 

ΟΔ, θ.η.ι.) επηιέγνληαο ηνλ επηζπκεηφ «Σχπν» δαπάλεο. Καηά πεξίπησζε δχλαηαη λα 

πξνζδηνξίζεηε/ηξνπνπνηήζεηε, νξηζκέλα ή φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θάζε δαπάλεο : 

ηελ νλνκαζία ηεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ (ήηνη πνζφ ή πνζνζηφ), ην θαηά 

πφζν ε ελ ιφγσ δαπάλε νθείιεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ή 

φρη, ηνλ ζπληειεζηή πνζνζηνχ ή ην πνζφ ηεο δαπάλεο. 

 

Δηθφλα 184 : Καηαρψξηζε Γαπαλψλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 
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Πξναηξέζεηο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή νξίδεηε ηηο φπνηεο πξναηξέζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 

Δηθφλα 185 : Καηαρψξηζε Πξναηξέζεσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Σνπνζεζίεο έξγνπ 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή επηιέγεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηθνληδίνπ 

αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ) ηηο ηνπνζεζίεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε κε θσδηθνπνίεζε NUTS (θαηά πξνηίκεζε επηπέδνπ 3). 

 

Δηθφλα 186 : Καηαρψξηζε Σνπνζεζηψλ Έξγνπ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

CPVs 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή επηιέγεηε θαη πξνζζέηεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

εηθνληδίνπ αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ) εθείλνπο ηνπο θσδηθνχο CPV πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε θαη απνηππψζεθαλ  ζηηο 

γξακκέο ηεο θαξηέιαο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δηθφλα 187 : Καηαρψξηζε cpv ζηελ θαξηέια «Πξφζζεηα ηνηρεία» 
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Υξεκαηνδνηήζεηο 

Δπηιέγνληαο απφ ην θνπκπί Δηζαγσγή επηιέγεηε απφ ηελ ιίζηα ηνλ ηχπν 

ρξεκαηνδφηεζεο. Καηφπηλ, ζπκπιεξψλεηε κε ην ρέξη ηελ εηδηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ 

εθάζηνηε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. λνκα πγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο, 

λνκα ΚΑΔ, λνκα Πξάμεο ΠΓΔ, λνκα Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ.), ηνλ 

ζρεηηθφ θσδηθφ ( π.ρ. Κσδηθφο ΑΔ, Δλάξηζκνο ΠΓΔ, Κσδηθφο ΚΑΔ, Κσδηθφο 

Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ) ηνπο θαζψο θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

απηέο. 

 

Δηθφλα 188 : Καηαρψξηζε Υξεκαηνδνηήζεσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Απνζήθεπζε: Παηψληαο ην θνπκπί  Απνζήθεπζε απνζεθεχεηε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα, αξθεί λα έρνπλ θαηαρσξεζεί ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Δπηζηξνθή θαη Αξρηθή ειίδα. 

εκεηψλεηαη φηη  

Ζ θαηαρψξηζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαξηέιεο Γαπάλεο, Σνπνζεζίεο έξγνπ, 

Cpvs θαη Υξεκαηνδνηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ ε θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζηελ 

θαξηέια Πξναηξέζεηο δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ πεδίν, θαη ζπκπιεξψλνληαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο πξναηξέζεηο ζηε δηαθήξπμε. 

Αλάινγα κε ην θπιινκεηξεηή (browser) πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ζηελ πεξίπησζε 

πξφζζεησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο Απνινγηζηηθψλ ή/θαη Απξφβιεπησλ, ελδέρεηαη ε 

νζφλε λα κελ ππνινγίδεη απηφκαηα ή νξζά θάπνηα επηκέξνπο πνζά. ηελ πεξίπησζε 

απηή πξνηείλεηαη λα επηιέμεηε ην θνππί «Απνζήθεπζε» πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νξζά νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί.  

 

iv. πκπιήξσζε θαξηέιαο ηνηρεία Διέγρνπ  
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ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ 

 

Δηθφλα 189 : Καξηέια «ηνηρεία Διέγρνπ» 

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εκεξνκεληψλ : 

 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο : Δπηιέγεηε ακέζσο (φηαλ ζέιεηε ν δηαγσληζκφο 

ζαο λα δεκνζηεπηεί ζην portal ηνπ ΔΖΓΖ ακέζσο κφιηο επηιέμεηε 

δεκνζηνπνίεζε) ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ν δηαγσληζκφο ζαο λα 

δεκνζηεπηεί νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα). 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξάο  : Δπηιέγεηε ακέζσο (όηαλ 

ζέιεηε ε ππνβνιή πξνζθνξάο λα αξρίζεη ακέζσο κόιηο δεκνζηεπηεί ν 

δηαγσληζκόο) ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ε ππνβνιή πξνζθνξάο λα 

αξρίζεη νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο θάηη ην νπνίν 

δελ πξνηείλεηαη πξνο επηινγή) 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  : Οξίδεηε ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθήξπμε) 
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Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζε θαλφλεο απάληεζεο : 

 Πεξηνξηζκφο ζε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο :ην επηιέγεηε 

κφλνλ φηαλ έρνπκε θιεηζηή δηαδηθαζία 

 Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή φξσλ ζχκβαζεο, ζεκεηψζεσλ θαη ζπλεκκέλσλ 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα απφ άιινλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα : ην επηιέγεηε πάληα 

θαζψο δίλεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ νη 

ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε επηινγή γξακκψλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηηο νπνίεο 

ζα απαληά: ην επηιέγεηε φηαλ δίλεηε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ηκήκαηα/νκάδεο 

εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 Απαηηείηαη πιήξεο πνζφηεηα: ην επηιέγεηε φηαλ επηζπκείηε πξνζθνξά γηα 

ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ . 

 Δπηηξέπεηαη ε κε απηφκαηε παξάηαζε φηαλ ν δηαγσληζκφο είλαη 

αλνηθηφο: ην επηιέγεηε πάληα ψζηε ζε πεξίπησζε Απφθαζεο παξάηαζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ λα κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 
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v. Δθηππψζεηο 

1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνθνξάο  

 

Πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εμέηαζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα 

εμάγεηε ην Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζρεδίνπ θαη λα ην επηζπλάςεηε ζην 

ρψξν εκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ. 

Απφ ην Βαζηθφ κελνχ αθνινπζείηε ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα 

Αξρήρεδηαζκφο / Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν 

Δθηππψζεηο.  

 

 

Δηθφλα 190 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). 

 

Δηθφλα 191 : Αλαδήηεζε πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 
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2. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

 

Δηθφλα 192 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εθηππψζεσλ 

 

 

Δηθφλα 193 : Δπηινγή πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 

3. Δπηιέγεηε ην πξφγξακκα εθηχπσζεο κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ 

αξ.95 παξ. 2α (ΑΑ)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε 

επηινγή»). 



 

273 

 

Δηθφλα 194 : Οινθιήξσζε επηινγήο πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 

4. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια Παξάκεηξνη, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη θαηαρσξίδεηε ηνλ «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ πξνζρεδίνπ 

 

Δηθφλα 195: πκπιήξσζε θαξηέιαο «Παξάκεηξνη» 

 

 

5. Καηεπζχλεηε ην πνληίθη ζην πάλσ δεμί άθξν ηεο νζφλεο φπνπ θαη παηάηε ην 

θνπκπί  θαη εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε αλαζθφπεζεο ηεο 

αίηεζεο ζαο.   
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Δηθφλα 196 : Τπνβνιή αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

6. Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα 

σο επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο 

ζην χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη 

ην αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 197 : Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

7. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. 

Αλαδεηείζηε  ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

αίηεκα εθηχπσζεο πνπ κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε 

Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ 

ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα 

ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε «Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ηηκέο 

«Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή» θαη ην αξρείν ειέγρνπ «Απνζήθεπζε 

ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ γηα Πξνζθνξέο» ζην θειί «Καηάζηαζε» έρεη ηελ 

ηηκή «θάικα»,  ηφηε ε εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ.95 

παξ.2α (Α.Α.)» πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 
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Δηθφλα 198 : Πξνβνιή εληνιψλ εμαγσγήο εθηππψζεσλ 

Αγλνήζηε ελδερφκελεο εθηππψζεηο πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ήηνη 

δελ έρεηε αηηεζεί εζείο κε άκεζν ηξφπν , π.ρ. «Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ 

γηα Πξνζθνξέο» θαζψο θαη ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

8. Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», 

κπνξείηε λα αλαγλψζεηε ηελ παξαρζείζα εθηχπσζε  

 

Δηθφλα 199 : Πξνβνιή εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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9. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζην ππνινγηζηή ζαο. Τπνγξάθεηε 

ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ην επηζπλάπηεηε ζην ρψξν εκεηψζεηο 

θαη ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζαο. 

 

 

Δηθφλα 200 : Λήςε εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο εμήρζε απφ ην ζχζηεκα 

κέζσ ησλ εθηππψζεσλ θαη επηζπλάθζεθε ζην πξνζρέδην ηνπ δηαγσληζκνχ, απνηειεί 

δείγκα ηνπ εληχπνπ ην νπνίν ζα εθηππψζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλάινγν ηξφπν 

θαη ζα επηζπλάςνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απαηηείηαη ε ρεηξσλαθηηθή ζπκπιήξσζε θαη ε επηζχλαςε απηνχ.  

5. Αλαζθφπεζε  

πληζηάηαη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εμέηαζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

εμάγεηε ηελ αλαθνξά Αλαζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζαηε ζην ζχζηεκα. 
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Απφ ην Βαζηθφ κελνχ αθνινπζείηε ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή 

→ ρεδηαζκφο / Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν 

Δθηππψζεηο.  

 

Δηθφλα 201 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

Αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ 

εθηχπσζε ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

επηιέγνληαο φλνκα πξνγξάκκαηνο Αλαζθφπεζε θαη ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαρσξίδεηε ηνλ «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ πξνζρεδίνπ. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 202 : Πξνβνιή «Αλαζθφπεζεο» 
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6. Γεκνζίεπζε Γηαγσληζκνχ  

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  

Δπηιέγεηε ην πξνζρέδην ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Δηθφλα 203 : Δπηινγή πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ 

Καη ζηε ζπλέρεηα Δμέηαζε 

 

Δηθφλα 204 : Δπηινγή ελέξγεηαο «Δμέηαζε» 

Κάλεηε έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, εάλ ζέιεηε λα ηα δηνξζψζεηε επηιέγεηε Δλεκέξσζε 

δηαθνξεηηθά επηιέγεηε Γεκνζηνπνίεζε. 
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Δηθφλα 205 : Γεκνζηνπνίεζε Γηαγσληζκνχ 

Σν πξνζρέδην έγηλε δηαγσληζκφο θαη ιακβάλεηε επηβεβαίσζε. 

 

Δηθφλα 206 : Δπηβεβαίσζε δεκνζηνπνίεζεο δηαγσληζκνχ 

7. Απνζχλδεζε/Έμνδνο (logout)  

 

Απφ νπνηαδήπνηε νζφλε ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Απνζχλδεζε 

κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε/εμέιζεηε απφ ηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 207 : Απνζχλδεζε (logout) απφ ην χζηεκα 
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8. Λνηπνί ηξφπνη ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

Γηα ηε δεκνζίεπζε δηαγσληζκψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο 

αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαξηειψλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε πθίζηαηαη ζηε εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ πξνηχπνπ θαη ζηνλ ηξφπν 

θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαξηέιαο Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

i. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ παξ. 95 2β  

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 2β - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε-Καηαρσξήζηε ηα άξζξα ηηκνινγίνπ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζα πξνζθέξεη αληίζηνηρε ηηκή. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνηχπνπ δελ θαζνξίδνληαη ζπληειεζηέο θφζηνπο. Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε 

«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2β (Α.Α)». 

 

Δηθφλα 208 : Γεκηνπξγία-Καηαρψξεζε άξζξσλ ηηκνινγίνπ 

 

Δηθφλα 209 :  Γεκηνπξγία νκάδαο εξγαζηψλ ρσξίο πξνζζήθε ζπληειεζηή θφζηνπο 

ii. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ 95 παξ. 2α θαη 2β  

Γελ θαζνξίδνληαη 

ζπληειεζηέο θφζηνπο απφ ηελ 

εθαξκνγή πξνηχπνπ 
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 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 2α - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο νκάδεο εξγαζηψλ φπνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο,  κε επηιεγκέλνπο ηνπο «πληειεζηέο 

θφζηνπο» απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. 

 Γεκηνπξγήζηε-θαηαρσξήζηε ηα άξζξα ηηκνινγίνπ φπνπ ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δίλνληαο πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δηαγξάθνληαο ηνπο 

«πληειεζηέο θφζηνπο». 

 Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 2β 

(Α.Α)». 

 

 

Δηθφλα 210 : : Γεκηνπξγία νκάδαο εξγαζηψλ κε ζπληειεζηέοθφζηνπο θαη ρσξίο πξνζζήθε 

ζπληειεζηψλ θφζηνπο 

Γελ θαζνξίδνληαη  

ζπληειεζηέο θφζηνπο 
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iii. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη άξζξν 126 (Α.Α)  

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 

95 παξ. 2α - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο νκάδεο εξγαζηψλ φπνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο κε ηελ πξνζζήθε 

«πληειεζηψλ θφζηνπο». 

 Γεκηνπξγήζηε ηε «γξακκή» γηα ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ πξνζζήθε «πληειεζηψλ θφζηνπο» θαη 

επηιέμηε θαηεγνξία 00.005. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο (ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΥΧΡΗ 

ΓΔ & ΟΔ θαη ρσξίο ΦΠΑ) ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαξηέια εηδηθψλ 

πξφζζεησλ ζηνηρείσλ Γαπάλεο. 

 Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 

άξζξν 126 (Α.Α)».

 

Δηθφλα211 : Γεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο γηα ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ 

Καηεγνξία 00.005 γηα ηα 

γεληθά έμνδα θαη φθεινο 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ 
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iv. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α 

θαη πξνκήζεηαο (Α.Α) 

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 2α - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο νκάδεο εξγαζηψλ φπνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο  

 Γεκηνπξγήζηε ηε «γξακκή» γηα ηα είδε πξνκήζεηαο δηαγξάθνληαο ηνπο 

«πληειεζηέο θφζηνπο» θαη επηιέμηε θαηεγνξία 00.005. 

 Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 

95 παξ. 2α θαη πξνκήζεηαο (Α.Α)». 

 

 

 

Δηθφλα 212 :Μηθηή ζχκβαζε - Γεκηνπξγία γξακκήο γηα ηελ πξνκήζεηα 

 

Καηεγνξία 00.005 γηα ηελ 

πξνκήζεηα ρσξίο ζπληειεζηέο 

θφζηνπο 
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v. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α 

θαη ΤΠΖΡΔΗΑ (Α.Α) 

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 2α - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο νκάδεο εξγαζηψλ φπνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο. 

 Γεκηνπξγήζηε ηε «γξακκή» γηα ππεξεζία δηαγξάθνληαο ηνπο «πληειεζηέο 

θφζηνπο» θαη επηιέμηε θαηεγνξία 00.006. 

 Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 

95 παξ. 2α θαη ππεξεζία (Α.Α)». 

 

 

 

Δηθφλα 174 : Μηθηή ζχκβαζε - Γεκηνπξγία γξακκήο γηα ηελ ππεξεζία 

 

Καηεγνξία 00.006 γηα ηελ 

ππεξεζία ρσξίο ζπληειεζηέο 

θφζηνπο 
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vi. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α 

θαη ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΑ (Α.Α)  

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 2α - Έξγα». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο νκάδεο εξγαζηψλ φπνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο αξ. 95 παξ. 2α . 

 Γεκηνπξγήζηε ηε «γξακκή» γηα ηα είδε πξνκήζεηαο δηαγξάθνληαο ηνπο 

«πληειεζηέο θφζηνπο» θαη επηιέμηε θαηεγνξία 00.005 . 

 Γεκηνπξγήζηε ηε «γξακκή» γηα ππεξεζία δηαγξάθνληαο ηνπο «πληειεζηέο 

θφζηνπο» θαη επηιέμηε θαηεγνξία 00.006. 

 Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 

95 παξ. 2α θαη πξνκήζεηα θαη ππεξεζία (Α.Α)». 

 

Δηθφλα 175 :Μηθηή ζχκβαζε θαη πξνκήζεηα θαη ππεξεζία 

 

 

 

 

 

 

 



 

286 

vii. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κειέηεο άξ.95 παξ. 3 (Α.Α)  

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 95 

παξ. 3 - Μειέηεο». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά Μειέηεο αξ. 95 παξ. 3 (Α.Α)». 

 

 

 

Δηθφλα 213 : Γεκηνπξγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κειέηεο 
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viii. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ άξ.95 παξ. 4 (Α.Α)  

 Ξεθηλήζηε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ «Πξφηππν γηα Γηαγσληζκφ αξ. 

95 παξ. 4 - Τπεξεζίεο». 

 Γεκηνπξγήζηε ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ Δθηειέζηε ηελ εθηχπσζε 

«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Τπεξεζηψλ αξ. 95 παξ. 4 (Α.Α)». 

 

 

 

Δηθφλα 214 : Γεκηνπξγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξνρήο ππεξεζίαο 

9. εκεία Πξνζνρήο  
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Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

1. Δπηιέμηε θαη εθαξκφζηε ην πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ δηαγσληζηηθή ζαο 

δηαδηθαζία (ζπλδπάδνληαο ην θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 

2. Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ πξψηε απνζήθεπζε ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή 

πξνηχπνπ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο θαξηέιαο 

Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ. Δάλ επηιερζεί ιαλζαζκέλν πξφηππν ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν πξνζρέδην ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

Πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

 

1. Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηιέμεη ην ζσζηφ πξφηππν αλάινγα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ ελέξγεηα Σξνπνπνίεζε Γηαγσληζκνχ θαη ζα 

απαηηεζεί ε αθχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ. 

 

2. Δπηβεβαηψζηε φηη παξακέλεη επηιεγκέλε  ε Γηαδηθαζία Απνζθξαγίζεσλ: 

Γηθαηνινγεηηθά – Οηθνλνκηθή θαζψο δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ 

ελέξγεηα Σξνπνπνίεζε Γηαγσληζκνχ θαη ζα απαηηεζεί ε αθχξσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ. 

 

3. Δπηβεβαηψζηε φηη ζηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ ε εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο έρεη ηζεθαξηζκέλε ηελ επηινγή Ακέζσο ή ηνλ θαζνξηζκφ 

ρξφλνπ κε αληίζηνηρε εκεξνκελία. 
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3. Τπνβνιή πξνζθνξψλ ΟΦ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 

(κφλν βάζεη ηηκήο)   

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ Γεκνζίνπ έξγνπ. Σν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ έξγνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη ζχληαμε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ λ.4412/2016. Ο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή λα απνθηήζεη κία εηθφλα ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ 

πνπ ε ίδηα ζρεδίαζε θαη δεκνζίεπζε ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

1. χλδεζε ζην ζχζηεκα  

 

χλδεζε ζην ζχζηεκα θάικα! Ζ αλαθνξά ηεο ππεξ-ζχλδεζεο δελ είλαη έγθπξε. 

→ Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, σο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Δηθφλα 215 : Δίζνδνο ζην χζηεκα (login) 
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Αθνχ επηβεβαησζνχλ ην λνκα θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο (Βαζηθφ Μελνχ) πνπ ηνπ 

είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

 

2. Δίζνδνο ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο  

 

 

Δηθφλα 216 : Αξρηθή Οζφλε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Αξρηθή ζειίδα  

Βαζηθφ κελνχ : πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ζην χζηεκα 

Δθθξεκείο εηδνπνηήζεηο : πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο κε αλαγλσζκέλεο εηδνπνηήζεηο 

πνπ απνζηέιινληαη απφ ην χζηεκα ζηνλ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 

εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηαγσληζκψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 
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Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί –Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί –Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Γηαγσληζκνί –Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

 

Δηθφλα 217 : Δίζνδνο ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ 

θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ 

 

Δηθφλα 218 : Κνλζφια Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

Πεξηνρή Οη ελεξγέο πξνζθνξέο ζαο θαη ηα πξνζρέδηα ησλ πξνζθνξψλ :  
πεξηιακβάλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαγσληζκνχο θαζψο θαη ηα 

πξνζρέδηα ησλ πξνζθνξψλ πνπ εηνηκάδεηε . 

Πεξηνρή Αλνηρηέο πξνζθιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζαο : πεξηιακβάλνληαη ηα 

πξνζρέδηα πξνζθνξψλ ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί :   

Γηαρείξηζε : πξνζρεδίσλ πξνζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε, αληηγξαθή, δηαγξαθή, 

ελεκέξσζε, αλαίξεζε θιεηδψκαηνο)  

Πξνβνιή απαληήζεσλ : πξνβνιή ησλ πξνζθνξψλ (ελεξγψλ, 

απνθιεηζκέλσλ/αλαθιεκέλσλ, θαηαθπξσκέλσλ θαη απνξξηθζέλησλ). 
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3. Πξνεηνηκαζία πξνζθνξάο  

 

Αλαδεηάηε ηνλ δεκνζηεπκέλν Γηαγσληζκφ κε ηνλ αξηζκφ ή ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη επηιέγεηε Δθηέιεζε 

 

Δηθφλα 219 : Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 220 : Γεκηνπξγία απάληεζεο (πξνζθνξάο) 

Δπηιέγεηε ηνλ ΑΑ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παηάηε Απάληεζε 
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Δηθφλα 221 : Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηεο πξνζθνξάο ζαο. 

i. πκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαξηέιαο Γεληθά ηνηρεία  

 

ηελ πεξηνρή πλεκκέλα επηζπλάπηεηε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθά 

ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε (ΔΔΔ, εγγπεηηθή επηζηνιή θ.ι.π.) ζην ζσζηφ 

θάθειν ην θαζέλα. 

 

Δηθφλα 222 : Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ αξρείνπ (δηθαηνινγεηηθνχ) ζε πξνζθνξά 

 

Δηθφλα 223 : πλεκκέλν πξνζθνξάο 
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ηελ πεξηνρή Απαηηήζεηο θαη ζηε ζηήιε Απάληεζε Απαίηεζεο απαληά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Δηθφλα 224 : Απάληεζε απαηηήζεσλ ζε πξνζθνξά 

Μεηά ηηο απαληήζεηο επί ησλ Απαηηήζεσλ ν ρξήζηεο επηιέγεη Απνζήθεπζε 

Πξνζρεδίνπ θαη ιακβάλεη επηβεβαίσζε ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. 

 

Δηθφλα 225 : Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα λα θαηαρσξίζεη ηελ Δπσλπκία ηεο 

εηαηξείαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ 
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Δηθφλα 226 : Πξφζζεηα ζηνηρεία πξνζθνξάο 

Καη εκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 227 : Αλαδήηεζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πξνζθνξάο 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο :  

- πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο πνπ ζέιεη λα ελεκεξψζεη  

- κεηά εκθαλίδνληαη απηφκαηα ν ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ πξνζρέδηνπ πξνζθνξάο (DRAFT)  

- εηζάγεη ηελ επσλπκία πξνζθέξνληα ζην ζρεηηθφ πεδίν o απνζεθεχεη (θάλνληαο 

«θιηθ» ζην θνπκπί απνζήθεπζε) o θιείλεη ην παξάζπξν κε ηελ θνπκπί 

θιεηζίκαηνο παξαζχξνπ (x)  

 

Δηθφλα 228 : πκπιήξσζε Δπσλπκίαο ζηα Πξφζζεηα ηνηρεία 

ε φιεο νη εθηππψζεηο ησλ εληχπσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα εκθαλίδεηαη ε 

επσλπκία πξνζθέξνληα φπσο έρεη θαηαρσξεζεί αλσηέξσ. 
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ii. πκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαξηέιαο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

 

ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο. 

 

Δηθφλα 229 : πκπιήξσζε Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ηε πεξίπησζε δηαγσληζκνχ κε ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 95 

παξ. 2α ηνπ λ.4412/2016 ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζεηε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο ζε θάζε γξακκή (νκάδα εξγαζηψλ). 

Σν θφθθηλν θπθιηθφ ζχκβνιν πνπ  εκθαλίδεηαη (φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηεο πξνζθεξφκελε έθπησζεο) ζαο ππνδειψλεη φηη πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

Δπηιέγεηε ην εηθνλίδην ηεο ελεκέξσζεο (κνιχβη) πξνθεηκέλνπ λα κεηαβείηε ζην 

επφκελν βήκα φπνπ ζα θαηαρσξήζεηε ηα πνζνζηά έθπησζεο. 
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Δηθφλα 230 : πκπιήξσζε πνζνζηψλ έθπησζεο ζε νκάδα εξγαζηψλ δηαγσληζκνχ 

ηελ ζηήιε Σηκή Απάληεζεο απαίηεζεο θαη ζην πεδίν Σηκήο γξακκήο 

θαηαρσξίδεηε ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο νκάδαο εξγαζηψλ φπσο εκθαλίδεηαη ζην επάλσ 

κέξνο ηεο νζφλεο (200.000 ζην παξάδεηγκα) θαη ζην πεδίν Πξνζθεξφκελε Έθπησζε 

θαηαρσξίδεηε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο (35 ζην παξάδεηγκα). ηε 

ζπλέρεηα επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 231 : Καηαρψξηζε πνζνζηψλ έθπησζεο ζε νκάδα εξγαζηψλ δηαγσληζκνχ 
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Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαρσξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά έθπησζεο ζε φιεο ηηο 

νκάδεο εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δηθφλα 232 : Καηαρψξηζε πνζνζηψλ έθπησζεο ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ δηαγσληζκνχ 

iii. Δμαγσγή εθηππψζεσλ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζπκπιήξσζεο ησλ θαξηειψλ Γεληθά ηνηρεία θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ, ζα 

πξέπεη λα παξαρζνχλ απφ ην ζχζηεκα νη αληίζηνηρεο εθηππψζεηο γηα ηελ επηζχλαςή 

ηνπο ζηελ Πξνζθνξά.  

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί –Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί –Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Δθηππψζεηο 

 

Δηθφλα 233 : Οζφλε Βαζηθφ Μελνχ - Δθηππψζεηο 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 
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Δηθφλα 234 : Αλαδήηεζε Δθηχπσζεο (φλνκα πξνγξάκκαηνο) 

 

10. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). 

11. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

 

Δηθφλα 235 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εθηππψζεσλ (αλαθνξψλ) 
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Δηθφλα 236 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» Γηαγσληζκνχ 

12. Δπηιέγεηε ην πξφγξακκα εθηχπσζεο κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Έξγνπ αξ.95 παξ. 2α (Ο.Φ)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ 

(«γξήγνξε επηινγή»). 

 

Δηθφλα 237 : Δπηινγή θαξηέιαο Παξάκεηξνη 

13.  ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια Παξάκεηξνη, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη θαηαρσξίδεηε ηνλ «ΑΑ Πξνζθνξάο» θαη επηιέγεηε πλέρεηα. 

 

Δηθφλα 238 : Καηαρψξηζε ΑΑ Γηαγσληζκνχ ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη 

θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο 
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Δηθφλα 239 : Τπνβνιή αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

  

14. Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα 

σο επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο 

ζην χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη 

ην αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 240 : Πξνγξακκαηηζκφο αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

15. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. 

Αλαδεηείζηε  ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

αίηεκα εθηχπσζεο πνπ κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε 

Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ 

ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα 

ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε «Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ηηκέο 

«Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή» θαη ην αξρείν ειέγρνπ «Απνζήθεπζε 

ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ γηα Πξνζθνξέο» ζην θειί «Φάζε» έρεη ηελ ηηκή 

«Οινθιεξσκέλε» θαη ζην θειί «Καηάζηαζε» έρεη ηελ ηηκή «θάικα»,  ηφηε ε 

εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ.95 παξ.2α (Ο.Φ.)» 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 
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Δηθφλα 242 : Πξνβνιή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

 

Δηθφλα 241 : Δμαγσγή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Αγλνήζηε ελδερφκελεο εθηππψζεηο πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ήηνη 

δελ έρεηε αηηεζεί εζείο κε άκεζν ηξφπν , π.ρ. «Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ 

γηα Πξνζθνξέο» θαζψο θαη ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

16. Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», 

κπνξείηε λα αλαγλψζεηε ηελ παξαρζείζα εθηχπσζε  
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17. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζην ππνινγηζηή ζαο.  

 

Δηθφλα 243 : Λήςε εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

18. Με ηνλ ίδην ηξφπν εμάγεηε ηελ εθηχπσζε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο - Υακειφηεξε ηηκή (Ο.Φ)» θαη ηελ απνζεθεχεηε ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο. 

 

Δηθφλα244 : Λήςε εθηχπσζεο «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Υακειφηεξε ηηκή» 

 

19. Τπνγξάθεηε ςεθηαθά ηηο δχν αλσηέξσ εθηππψζεηο θαη ηηο απνζεθεχεηε ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο. 

  

σ 

σ 

σ 
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4. Δπηζχλαςε εθηππψζεσλ θαη ππνβνιή πξνζθνξάο  

 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

 

Δηθφλα 245 : Δπηινγή πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 

Δπηιέγεηε ηνλ αξηζκφ πξνζρεδίνπ ηεο πξνζθνξάο ζαο 

 

Δηθφλα 246 : Πξνζζήθε εθηππψζεσλ ζε πξνζρέδην πξνζθνξάο 

Καη ζηελ πεξηνρή πλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο πξνζθνξάο, επηζπλάπηεηε ηηο 

εθηππψζεηο ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν θαη ηελ θάζε κία θαη Απνζεθεχεηε. 
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Δηθφλα 247 : Πξνβνιή ζπλεκκέλσλ εθηππψζεσλ ζε πξνζρέδην πξνζθνξάο 

ρσξίο λα πξνβείηε ζε θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα επηιέγεηε πλέρεηα 

 

Δηθφλα 248 : Πξνεηδνπνίεζε (ελεκέξσζε) θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Σν χζηεκα εκθαλίδεη ηελ ζειίδα ηεο πξνεπηζθφπεζεο ηεο Πξνζθνξάο κε κηα 

πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε. Αθνινχζσο, κεηά ην ηειεπηαίν έιεγρν ηεο Πξνζθνξάο, 

επηιέγνπκε ην πιήθηξν Τπνβνιή γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ νξηζηηθή ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη απνζηέιιεηαη κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε πιεξνθνξίεο 

ρξνλνζήκαλζεο. 
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Δηθφλα 249 : Δπηβεβαίσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ 

Δπηζηξνθή ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν Δπηζηξνθή ζηελ 

αξρηθή ζειίδα. Δκθαλίδεηαη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά καο κε θαηάζηαζε «Δλεξγφο». 

 

Δηθφλα 250 : Πξνβνιή ελεξγνχο πξνζθνξάο απφ ηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

5. Απνζχλδεζε/Έμνδνο (logout)  

Απφ νπνηαδήπνηε νζφλε ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Απνζχλδεζε 

κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε/εμέιζεηε απφ ηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 251 : Απνζχλδεζε (logout) 
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6. Λνηπέο Δθηππψζεηο  

Παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εθηππψζεσλ /αλαθνξψλ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα θάλνπλ 

ρξήζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλάινγα ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. 

  Δθηππψζεηο  Δπεμεγήζεηο 

1 Έιεγρνο Οκαιφηεηαο (Ο.Φ.) 

Τπνινγηζηηθφ θχιιν γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκαιφηεηαο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ηειηθή ππνβνιή 

απηήο 

2 Αλαζθφπεζε (Ο.Φ.) 

 Αλαθνξά / Δπηζθφπεζε ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ, 

παξακέηξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ  

3 
Γεληθφ Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο Έξγνπ (Ο.Φ.) 

Γίλεηαη ρξήζε κφλνλ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

4 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2α (Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ αξ. 95 παξ. 2α 

(πνζνζηά έθπησζεο) 

5 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2α θαη 2β (Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ αξ. 95 παξ. 2α 

θαη 2β (πνζνζηά έθπησζεο & ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ 

ηηκνινγίνπ) 

6 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2α θαη άξζξν 126 (Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2α θαη άξ. 126 (πνζνζηά έθπησζεο & κεηνδνζία 

ζηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απνινγηζηηθψλ 

εξγαζηψλ) 

7 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2β (Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2β (ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ) 

8 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1) (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2γ (αλαιπηηθφ ηηκνιφγην) 

9 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Μειέηεο αξ. 95 

παξ. 3 (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 3 (πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο) 
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  Δθηππψζεηο  Δπεμεγήζεηο 

10 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Τπεξεζηψλ αξ. 

95 παξ. 4 (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 4 (πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ) 

11 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο 

ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 

πξνκήζεηαο (Δ2) (Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2α θαη πξνκήζεηαο (πνζνζηά έθπησζεο & ηηκή γηα 

ηελ πξνκήζεηα) 

12 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο 

ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 

ππεξεζίεο (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2α θαη ππεξεζίεο (πνζνζηά έθπησζεο & ηηκή 

παξερφκελεο ππεξεζίαο) 

13 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο 

ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 

πξνκήζεηα θαη ππεξεζία (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2α θαη πξνκήζεηαο θαη ππεξεζίαο (πνζνζηά 

έθπησζεο & ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ππεξεζία) 

14 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1) θαη πξνκήζεηα  

(Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1)  θαη πξνκήζεηαο (πξνζθεξφκελε 

ηηκή) 

15 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2γ (απ.50 παξ.1) θαη ππεξεζίεο  

(Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1)  θαη ππεξεζίαο (πξνζθεξφκελε 

ηηκή) 

16 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1) θαη πξνκήζεηα 

θαη ππεξεζίεο  (Ο.Φ.) 

Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2γ (αξ.50 παξ.1)  θαη ππεξεζίαο (πξνζθεξφκελε 

ηηκή) 

17 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθηήο 

ζχκβαζεο Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α θαη 

πξνκήζεηαο (Φνξείο Βηβιίνπ Β)(Ο.Φ.) 

 Αθνξά ππνβνιήο πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξν αξ. 95 

παξ. 2α θαη πξνκήζεηαο γηα ηνπ Φνξείο ηνπ Βηβιίνπ Β  

(πνζνζηά έθπησζεο & ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα) 

18 

Πεξηερφκελα θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζε 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

- RFI (Ο.Φ.) 

 Δθηχπσζε - θαηαγξαθή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ ζην 

θάθειν ζπκκεηνρήο ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο 

19 

Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο - Βέιηηζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο (Ο.Φ.) 

 Δθηχπσζε – θαηαγξαθή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ 

ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (θαη ησλ 

απαληήζεσλ ησλ απαηηήζεσλ) ζε δηαγσληζκφ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε βέιηηζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο-ηηκήο 
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  Δθηππψζεηο  Δπεμεγήζεηο 

20 
Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο - Υακειφηεξε ηηκή (Ο.Φ.) 

 Δθηχπσζε – θαηαγξαθή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ 

ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (θαη ησλ 

απαληήζεσλ ησλ απαηηήζεσλ) ζε δηαγσληζκφ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο κφλν ηελ ηηκή 

21 
Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο – Άξζξν 50 παξ.1 (Ο.Φ.) 

 Δθηχπσζε – θαηαγξαθή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ 

ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (θαη ησλ 

απαληήζεσλ ησλ απαηηήζεσλ) ζε δηαγσληζκφ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο κφλν ηελ ηηκή 

22 
Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (Ο.Φ.) 

 Δθηχπσζε – θαηαγξαθή ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ 

ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο (θαη ησλ απαληήζεσλ 

ησλ απαηηήζεσλ) ζε δηαγσληζκφ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

23 
Υαξαθηεξηζκφο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

επηζπλαπηφκελνπ πξνζθνξάο (Ο.Φ.) 

 Γπλαηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκνχ 

ζπλεκκέλνπ αξρείνπ/εγγξάθνπ σο εκπηζηεπηηθφ 
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4. Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα (κφλν βάζεη ηηκήο) 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

ηνπ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

Αξρηθά ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζην ζχζηεκα ηελ ΔΓ θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα ηελ ζπζρεηίζεη κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ απηνχ. 

1. Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

(ΔΓ) 

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην ζχζηεκα σο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ, απφ ηελ Αξρηθή 

ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → Απνζθξάγηζε/Πξνεηνηκαζία → Οξηζκφο Μειψλ 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) θαη νδεγείζηε ζηελ νζφλε δηαρείξηζεο ησλ 

Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο. 
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Δηθφλα 252 : Βαζηθφ Μελνχ - Δπηινγή ηεο θφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

 

Δηθφλα 253 : Οζφλε δεκηνπξγίαο λέαο ΔΓ 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  ζην χζηεκα επηιέγεηε Δηζαγσγή. 

ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη θαηαρσξείηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 

Δηθφλα 254 : Πεδία θφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 
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ην πεδίν Όλνκα Δπηηξνπήο θαηαρσξείηε ην φλνκα ηεο ΔΓ.  

ην πεδίν Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή θαηαρσξείηε κηα εθηελή πεξηγξαθή ηεο ΔΓ. 

ην πεδίν Ζκ/λία Έλαξμεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηεο 

ζεηείαο ηεο ΔΓ.  

ην πεδίν Ζκ/λία Λήμεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο 

ΔΓ. 

 

Δηθφλα 255 : Φφξκα «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» κε ζπκπιεξσκέλα ηα γεληθά 

ζηνηρεία 

εκείσζε  

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο αθνξνχλ ζηελ ηζρχ ηεο ΔΓ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εκ/λία 

Έλαξμεο ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξηζηεί ε εκεξνκελία ηεο Απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο 

ΔΓ. Χο εκ/λία Λήμεο θαηαρσξίδεηε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζεσξείηε φηη ε 

ΔΓ ζα έρεη εθηειέζεη ην έξγν ηεο. 

 

Δηθφλα 256 : Δπηινγή κειψλ ζηε θφξκα «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δπηιέγεηε ην θνπκπί 

Δηζαγσγή λένπ κέινπο θαη ζηελ γξακκή πνπ δεκηνπξγήζεθε επηιέμηε ην εηθνλίδην 

«θαθφο» γηα λα αλαδεηήζεηε ην κέινο. 

ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ην κέινο ηεο ΔΓ απφ ηελ ιίζηα 

ηηκψλ ηνπ πεδίνπ Ολνκαηεπψλπκν, πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ή κέξνο ηνπ 

νλφκαηνο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ «%» (ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο «κπαιαληέξ»), 

π.ρ. ελδεηθηηθά «ηαζφπνπινο» ή «ηαζ%» θαη παηάηε Αλαδήηεζε. 

 

 

Δηθφλα 257 : Οζφλε αλαδήηεζεο κειψλ ΔΓ 

Μφιηο εληνπίζεηε ην ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο πνπ επηζπκείηε λα απνηειέζεη Μέινο ηεο 

ΔΓ ζην χζηεκα, επηιέγεηε κε ην «πνληίθη» («δηπιό θιηθ») ην φλνκά ηνπ γηα λα 

εληαρζεί ζηελ ππφ δεκηνπξγία ΔΓ ζην χζηεκα. Σν χζηεκα ζαο αλαθαηεπζχλεη ζηελ 

νζφλε δεκηνπξγίαο ηεο ΔΓ.  
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Δηθφλα 258 : Απνηέιεζκα αλαδήηεζεο κειψλ ΔΓ 

Αθνινπζείηε ηε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα επφκελα κέιε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηε 

Απνζήθεπζε θαη Δπηζηξνθή.  

 

Δηθφλα 259 : Απνζήθεπζε θφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

ηε επφκελε νζφλε βιέπεηε ηελ Δπηηξνπή πνπ κφιηο δεκηνπξγήζαηε. Μπνξείηε λα 

δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία απηήο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην κνιχβη ή λα ηε δηαγξάςεηε (x). 

 

Δηθφλα 260 : Καηαρσξεκέλε ΔΓ 

εκείσζε  

Καηά ηε δεκηνπξγία ΔΓ ζην χζηεκα ζπλίζηαηαη λα νξίδνληαη δχν ηνπιάρηζηνλ 

ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο σο κέιε απηήο, ήηνη ν Πξφεδξνο ηεο θπζηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ/Απνζθξάγηζεο θαζψο θαη έλα Μέινο απηήο. 
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2. χλδεζε επηηξνπήο κε ην δηαγσληζκφ θαη ηελ απνζθξάγηζε  

 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : 

Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → Απνζθξάγηζε/Πξνεηνηκαζία → ηνηρεία 

Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζεηε ηελ ΔΓ, ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ηηο ζρεηηθέο απνζθξαγίζεηο. 

 

Δηθφλα 261 : Βαζηθφ Μελνχ - Δπηινγή ηεο θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

 

ηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε Δηζαγσγή, θαη ην χζηεκα ζαο αλαθαηεπζχλεη 

ζηελ νζφλε θαηαρψξεζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο λένπ «ηνηρείνπ Απνζθξάγηζεο 

Γηαγσληζκνχ». 

 

Δηθφλα 262 : Γεκηνπξγία λέαο ζπζρέηηζεο -  θφξκα «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 
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1. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή θφξκα 

πιεθηξνινγείηε ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο θαη ακέζσο παηάηε ην πιήθηξν «Σab», ην 

πιήθηξν «Enter» ζην πιεθηξνιφγην γηα λα εληαρζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ θφξκα θαηαρψξεζεο.  

 

Δηθφλα 263 : Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ 

Σν χζηεκα ζα ζαο επηζηξέςεη ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο θαη ηνλ πλνπηηθφ 

Σίηιν/Αξηζ. Γηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. Με ην «πνληίθη» 

(ήηνη «δηπιό θιηθ») ζην ΑΑ πζηήκαηνο επηιέγεηε λα εληαρζνχλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ θφξκα θαηαρψξεζεο.  

 

Δηθφλα 264 : πκπιήξσζε αξρηθψλ ζηνηρείσλ ζηε θφξκα «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

2. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο ΔΓ φζνλ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ  

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηιέμηε ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο 
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Δηθφλα 265 : Καηαρψξηζε ΔΓ ζηε θφξκα «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

ην πεδίν Μέιε ΔΓ γηα απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθψλ αλαδεηείζηε, κέζα 

απφ ηνλ «κεγεζπληηθφ θαθφ», ηελ ΔΓ πνπ δεκηνπξγήζαηε λσξίηεξα. Σν 

χζηεκα ζαο επηζηξέθεη ην φλνκα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηα κέιε απηήο. 

Σαπηφρξνλα ζπκπιεξψλεηαη θαη ε δεμηά πιεπξά ηεο θφξκαο θαηαρψξηζεο πνπ 

αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

3. Γηα ηελ θαηαρψξεζε Ζκεξνκεληψλ Απνζθξάγηζεο, ζην πεδίν Ζκ/λία 

Γηθαηνινγεηηθψλ Απνζθξάγηζεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ε 

νπνία απηφκαηα θαηαρσξίδεηαη θαη ζην πεδίν Ζκ/λία Οηθνλνκηθήο 

Απνζθξάγηζεο. 

 

Δηθφλα 266 : Καηαρψξηζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο απνζθξάγηζεο δηαγσληζκνχ 

4. ην πεδίν Υξνληθφ Πεξηζψξην (ζε ιεπηά) θαηαρσξείηε ην ρξνληθφ πεξηζψξην 

ζην νπνίν επηηξέπεηε λα πξνβνχλ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαη ηα Μέιε ηεο ΔΓ ζε 

απνζθξαγίζεηο  μεθηλψληαο απφ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο (ήηνη εκ/λίεο 

απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

αληίζηνηρα) πνπ νξίζαηε λσξίηεξα. 

 

Δηθφλα 267 : Καηαρψξηζε ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ 



 

318 

5. ηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απνζθξάγηζεο  επηιέγεηε 

ην θνπκπί Απνζήθεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζεηε ηα δεδνκέλα ζαο θαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ζρεηηθά «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» ζην 

χζηεκα,  ιακβάλνληαο ζρεηηθφ κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο απηήο. 

 

Δηθφλα 268 : Απνζήθεπζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

6. ηε επφκελε νζφλε βιέπεηε ηελ ζπζρέηηζε πνπ κφιηο δεκηνπξγήζαηε. 

Μπνξείηε λα δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία απηήο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην κνιχβη ή 

λα ηε δηαγξάςεηε (x). 

 

Δηθφλα 269 : Καηαρψξηζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

7. Δπηιέγεηε Αξρηθή ζειίδα θαη επηζηξέθεηε ζην Βαζηθφ Μελνχ. 
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Ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ν ρεηξηζηήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα δηαβηβάζεη ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΔΓ. 
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3. Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ απφ ηνλ Υεηξηζηή αα ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΔΓ  

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην χζηεκα σο ρεηξηζηήο επηιέγεηε δηαδνρηθά απφ ην 

Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο. 

 

Δηθφλα 270 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν «λνκα πξνγξάκκαηνο» μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Δηθφλα 271 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

2. Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ ζχληαμε ηεο αίηεζεο εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα 

παηάηε ην θνπκπί «πλέρεηα » (πάλσ δεμηά). ηελ θαξηέια «Παξάκεηξνη», πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαη ζην πεδίν «Σξέρσλ Κάηνρνο» (―Old Person‖) 

αλαδεηάηε εθείλνλ ην ρξήζηε  ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηνλ ρεηξηζηή) πνπ ζα κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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δηαγσληζκνχ. ην πεδίν  «Νένο Κάηνρνο» (―New Person‖) αλαδεηάηε εθείλνλ 

ηνλ ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ 

πνπ ζα ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ). 

 

Δηθφλα 272 : ηνηρεία Παξακέηξσλ εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

3. ην πεδίν «Απφ Γηαγσληζκφ» (―Document Number from‖) θαη «Έσο 

Γηαγσληζκφ» (―Document Number to‖) θαηαρσξείηε ην εχξνο ησλ ΑΑ 

πζηήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ζαο πνπ ζέιεηε λα 

κεηαβηβαζηνχλ.  

εκείσζε: ηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ελφο (1) 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπκπιεξψλεηε ππνρξεσηηθά ην πεδίν «Απφ 

Γηαγσληζκφ» θαη ην πεδίν «Έσο Γηαγσληζκφ» κε ηνλ ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

 

Δηθφλα 273 

4. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε πλέρεηα θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο θαη ιακβάλεηε ην 

αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 
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5. Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», 

κπνξείηε λα αλαγλψζεηε ηε ζρεηηθή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

εθηειέζηεθαλ. 

 

Δηθφλα 274 : Αλαθνξά «Γηαβίβαζεο Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

εκείσζε: Ο Υεηξηζηήο ηεο ΑΑ ζε απηφ ην ζεκείν ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ Γηαβίβαζε 

Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ, ήηνη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ.  

Δπηζήκαλζε 

Δάλ ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο δελ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «Αξηζκφο Δγγξάθνπ» ν 

ΑΑ πζηήκαηνο, ε αλαθνξά δελ ήηαλ επηηπρήο. Οη ιφγνη απνηπρίαο δηαβίβαζεο 

θαθέινπ κπνξεί λα είλαη νη θάησζη :   

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν δελ είζαζηε «Κάηνρνο»  

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε ην δηαγσληζκφ ζε ρξήζηε ν νπνίνο δελ έρεη ηα ζσζηά 

δηθαηψκαηα, ήηνη δηθαηψκαηα Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο ή ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ. 

2. Δπηβεβαηψζηε φηη έρεηε δψζεη πξφζβαζε (κέζσ ηεο ελέξγεηαο 

Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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5. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ κέζσ 

ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα (κφλν βάζεη ηηκήο)  

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΓ θαη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ έσο θαη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. εκεηψλεηαη φηη, ε δηαδηθαζία αθνξά ζε 

δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

1. Καηάξγεζε πξφζβαζεο Αλαζέηνπζα Αξρήο (Υεηξηζηή) απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ έρεη ηελ «θαηνρή» ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πξηλ πξνρσξήζεη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Αλαζέηνπζα Αξρή) λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (φπσο 

απαηηείηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην), θαηά ην ρξφλν απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ έσο θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο ΔΓ, ζα πξέπεη λα 

αθαηξέζεη ηνλ ρεηξηζηή απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

πλδέεζηε ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ. ηελ Αξρηθή Οζφλε έρεηε ιάβεη κήλπκα 

ζρεηηθά κε ηε Γηαβίβαζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Δηθφλα 275 : Βαζηθφ Μελνχ – Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Αλαζέηνπζα Αξρή ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ  

Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο 

ησλ δηαγσληζκψλ. 

 

Δηθφλα 276 : Βαζηθφ Μελνχ – Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 277 : Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 278 : Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Γηαρείξηζε 

Υεηξηζηψλ - πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 279 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ-πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο» 

 

ηελ νζφλε Γηαρείξηζεο Υεηξηζηψλ - πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε Καηάξγεζε, παηψληαο κε ην «πνληίθη» ζην ζρεηηθφ εηθνλίδην 

αθαηξψληαο ηνλ ρεηξηζηή απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ. 

 ;

 

Δηθφλα 280 : Καηάξγεζε ρεηξηζηή απφ δηαγσληζκφ 

Παηψληαο ην θνπκπί Δθαξκνγή εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα επηβεβαίσζεο 

απνζήθεπζεο ησλ αιιαγψλ. 

 

Δηθφλα 281 : Μήλπκα επηβεβαίσζεο θαηάξγεζεο ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ 
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2. Πξνβνιή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ  

 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ 

θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 282 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ» 

ηε νζφλε πνπ αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη 

πξνζθνξέο παξακέλνπλ «ζθξαγηζκέλεο». 

 

Δηθφλα 283 : Οζφλε πξνβνιήο ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 
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3. απνζθξαγηζε θαθεινπ δηθαηνινγεηηθσλ ζπκκεηνρεζ & 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖο ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ν Πξφεδξνο (ή έλα 

Μέινο) ηεο ΔΓ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εηδηθά πξνο 

εμνπζηνδνηεκέλν θνηλφρξεζην ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο. Σν ζρεηηθφ φλνκα ρξήζηε 

(username) είλαη «aposfpw» θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password) είλαη «a1234567». 

  

 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Απνζθξάγηζε  Απνζθξάγηζε / Δθηέιεζε  Απνζθξάγηζε 

Γηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ησλ 

δηαγσληζκψλ. 

 

Δηθφλα 285 : Βαζηθφ Μελνχ – Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 

Δηθφλα 284 : Δίζνδνο (login) ζην χζηεκα σο «ρξήζηεο Απνζθξάγηζεο» 
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Δηθφλα 286 : Αξρηθή ζειίδα Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 

1. Δπηιέγεηε Δηζαγσγή λένπ θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί θαηαρσξείηε ηνλ ΑΑ 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παηάηε ην πιήθηξν «enter». 

 

Δηθφλα 287 : ηνηρεία νζφλεο «Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ» 

2. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ πνπ ηνπ έρνπλ 

απνδνζεί σο ρξήζηεο ζην χζηεκα, ήηνη ην λνκα Υξήζηε θαη ηνλ Κσδηθφ 

πξφζβαζήο ηνπ ζην χζηεκα  

 παηάεη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» (πάλσ αξηζηεξά)  

 επηιέγεη ζην πεδίν «Γηθαηνινγεηηθά Απνζθξ.» ηελ ηηκή «ΝΑΗ»  

ην ζεκείν απηφ ην χζηεκα θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ζηελ ζηήιε «Ζκ/λία 

Γηθαηνινγεηηθψλ Απνζθξάγηζεο» θαη ζηε ζηήιε  «Ζκ/λία Οηθνλνκηθήο 

Απνζθξάγηζεο» ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζπλαίλεζε 

ζηελ απνζθξάγηζε. 
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Δηθφλα 288 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ-Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓ 

 

3. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηε δηαδνρηθά απφ φια ηα κέιε πνπ έρνπλ δεισζεί 

ζηελ ΔΓ. ηαλ νινθιεξσζεί απφ φια ηα κέιε ε δηαδηθαζία, ιακβάλεηε ην 

κήλπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο θαη ακέζσο φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ιάβνπλ ελεκεξσηηθφ κήλπκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ . 

Δπηζήκαλζε : Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ αθφκε πξφζβαζε ζηηο 

πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Δηθφλα 289 : Οινθιήξσζε Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

4. Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

 



 

331 

4. Κνηλνπνίεζε Καηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ  

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηνλ θαηάινγν 

απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ. 

Δηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο, σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαη απφ ηελ 

Αξρηθή ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή:  

ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ – Πξφεδξνο Δπηηξνπήο → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμάγεηε ηελ 

εθηχπσζε «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ ». 

 

Δηθφλα 290 : Βαζηθφ Μελνχ - «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ («κεγεζπληηθφο 

θαθφο»). 

 

Δηθφλα 291 : Δθθίλεζε αλαδήηεζεο ηεο εθηχπσζεο 
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2. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα 292: Οζφλε αλαδήηεζεο 

3. Δπηιέγεηε ηελ εθηχπσζε κε ηίηιν «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ (ΑΑ)» κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή») θαη ζηελ θαξηέια 

Παξάκεηξνη ζπκπιεξψλεηε ηνλ Α/Α ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε πλέρεηα. 

 

Δηθφλα 339:  Δπηινγή εθηχπσζεο «Καηάινγνο πκκεηερφλησλ (ΑΑ)» - Παξάκεηξνη 

4.  Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα σο 

επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο ζην 

χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα πξνζδηνξίδεηαη θαη 

απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη ην αλαγλσξηζηηθφ 

αίηεζεο εθηχπσζεο. 
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Δηθφλα 340 : Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

5. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. Αλαδεηείζηε  

ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην αίηεκα εθηχπσζεο πνπ 

κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη 

θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη 

έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε 

«Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ 

αληίζηνηρα ηηο ηηκέο «Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή»,  ηφηε ε εθηχπσζε 

«Καηάινγνο πκκεηερφλησλ (Α.Α.)» πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 

 

Δηθφλα 341 : Οζφλε ιήςεο εθηχπσζεο 

6. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 
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Δηθφλα 342 : Απνζήθεπζε εθηχπσζεο 

 

7. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηε ηνλ Καηάινγν πκκεηερφλησλ (ν νπνίνο είλαη 

ηαμηλνκεκέλνο κε ηελ ρξνληθή ζεηξά ππνβνιήο) κέζσ ηεο ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία 

ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη ηνλ επηζπλάπηεηε ζηα "πλεκκέλα 

πξνθεξπγκέλνπ δηαγσληζκνχ" κε θαηεγνξία Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα  θαη 

επηιέγεηε  Οξηζηηθνπνίεζε. 

5. Έιεγρνο πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ειέγρεη αλ πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο 

ζπκκεηνρήο. Η προςφορϊ οικονομικού φορϋα που παρϋλειψε εύτε να προςκομύςει την 

απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςε περύπτωςη υποβολόσ ϋγχαρτησ 

εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, εύτε να υποβϊλει την απαιτούμενη εγγύηςη ηλεκτρονικόσ 

ϋκδοςησ ςτον οικεύο ηλεκτρονικό (υπό)-φϊκελο μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ των προςφορών, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ από γνώμη τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικό, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα 

αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό 

ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του 

υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη για τη λόψη απόφαςησ απόρριψησ τησ προςφορϊσ,  
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Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικού για την απόρριψη 

τησ προςφορϊσ, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ. 

Η απόφαςη απόρριψησ τησ προςφορϊσ εκδύδεται πριν από την ϋκδοςη οποιαςδόποτε 

ϊλλησ απόφαςησ ςχετικϊ με την αξιολόγηςη των προςφορών τησ παρούςασ 

διαδικαςύασ 

6. Κνηλνπνίεζε Καηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ ΚΑΣΑ ζεηξά κεηνδνζίαο  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ δηαβηβάδεη  ζηνπο  πξνζθέξνληεο θαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρήηνλ θαηάινγν απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε ζεηξά 

κεηνδνζίαο. 

Δηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο, σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαη απφ ηελ 

Αξρηθή ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνπ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Πξφεδξνο Δπηηξνπήο → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγεηε ηελ εθηχπσζε «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά 

κεηδνζίαο ...». 

 

Δηθφλα 293 : Βαζηθφ Μελνχ - «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). 
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Δηθφλα 344 : Δθθίλεζε αλαδήηεζεο ηεο εθηχπσζεο 

2. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα345: Οζφλε αλαδήηεζεο 

3. Δπηιέγεηε ηελ εθηχπσζε κε ηίηιν «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο - Οηθνλ. Πξφζθ. αξ. 95 παξ. 2α (Α.Α.)»  κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή») θαη ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη 

ζπκπιεξψλεηε ηνλ ΑΑ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε πλέρεηα. 

 

Δηθφλα 346 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο - Οηθνλ. 

Πξφζθ. αξ. 95 παξ. 2α (Α.Α.)» - Παξάκεηξνη 
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4. Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα σο 

επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο ζην 

χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα πξνζδηνξίδεηαη 

θαη απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη ην 

αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 347 : Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

5. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. 

Αλαδεηείζηε  ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

αίηεκα εθηχπσζεο πνπ κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε 

Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ 

ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα 

ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε «Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ηηκέο 

«Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή»,  ηφηε ε εθηχπσζε «Καηάινγνο 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο - Οηθνλ. Πξφζθ. αξ. 95 παξ. 2α 

(Α.Α.)» πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 

 

Δηθφλα 348 : Οζφλε ιήςεο εθηχπσζεο 

6. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 
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Δηθφλα 349 : Απνζήθεπζε εθηχπσζεο 

7. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηε ηνλ Καηάινγν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο κέζσ ηεο ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ επηζπλάπηεηε ζηα «πλεκκέλα 

πξνθεξπγκέλνπ δηαγσληζκνχ» κε θαηεγνξία Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 

επηιέγεηε Οξηζηηθνπνίεζε. 

7. Πξνβνιή Πεξηερνκέλνπ απνζθξαγηζκέλσλ Πξνζθνξψλ  

 

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο (ή Μέινο) ηεο ΔΓ επηιέγεηε 

δηαδνρηθά απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Πξφεδξνο Δπηηξνπήο ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ 

 Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια 

δηαρείξηζεο ησλ δηαγσληζκψλ. 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 350 : Αλαδήηεζε 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 351: Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ 

θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 352 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ» 
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ηε νζφλε πνπ αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη νη πξνζθνξέο 

έρνπλ απνζθξαγηζηεί, έρεη απνθαιπθζεί ν κνλαδηθφο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο γηα ηελ 

θάζε κία θαη έρεη θαηαγξαθεί θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Δηθφλα 353 : Πξνβνιή πξνζθνξψλ 

Δπηιέγνληαο ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο κε ην «πνληίθη» έρεη πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν απηήο. 

 

Δηθφλα 354 : Πεξηερφκελν πξνζθνξάο 

Παηψληαο πάλσ ζηνλ «Σίηιν» ηνπ εθάζηνηε ζπλεκκέλνπ εγγξάθνπ,  αλνίγεηε θαη 

εμεηάδεηε δηαδνρηθά φια ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα. Δθφζνλ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο έρεη ραξαθηεξίζεη έλα έγγξαθν σο 

«Δκπηζηεπηηθφ» (βι. ελδερνκέλσο επηιεγκέλν θνπηάθη ζηε ζηήιε «Δκπηζηεπηηθφ») θαη 

δελ έρεη παξάζρεη ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία φπσο απηή απαηηείηαη απφ ην ζρεηηθφ 
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λνκνζεηηθφ πιαίζην, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ (ή/θαη ηνλ 

Υεηξηζηή ζε δεχηεξν ρξφλν) λα απνραξαθηεξίζεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν, κέζσ ζρεηηθήο 

εθηχπσζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, φηαλ ηνπο δνζεί ε γεληθή πξφζβαζε ζηα απνζθξαγηζζέληα 

ζηνηρεία. 

 

8. Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ θαη Απνζηνιή Πξαθηηθνχ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή  

 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ ππνβνήζεζή ηεο 

θαηά ην ζηάδην απηφ, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

Δθηππψζεηο ηνπ πζηήκαηνο:  

  Δθηππψζεηο Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ Δπηζεκάλζεηο 

1 Έιεγρνο Οκαιφηεηαο (Α.Α.) Τπνινγηζκφο ηνπ Διέγρνπ νκαιφηεηαο 

αλά πξνζθνξά  

(default παξαγσγή ζε αξρείν ηχπνπ 

excel) 

2 Αλαζθφπεζε (Α.Α.) Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί ζηηο θφξκεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη θπξίσο ζηε θφξκα ησλ 

Πξφζζεησλ ζηνηρείσλ.  

3 Υαξαθηεξηζκφο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

επηζπλαπηφκελνπ πξνζθνξάο (Α.Α.) 

 Απνραξαθηεξηζκφο ζπλεκκέλνπ 

εγγξάθνπ πξνζθνξάο. 

 

1. Ζ ΔΓ πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ην απνζεθεχεη ζε αξρείν ζε κνξθή pdf θαη ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ φια ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ ή απφ άηνκν ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο / ηνπ αλαζέηνληα θνξέα πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα βεβαηψλεη ςεθηαθά 

αθξηβή αληίγξαθα. 

2. Ζ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΓ ζηελ ΑΑ, γίλεηαη δηα κέζνπ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία επηιέγνληαο ζηελ Καηεγνξία ηελ επηινγή 

«Sourcing-Δζσηεξηθφ ζηνηρείν» πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκν κφλν ζε 

ρξήζηεο ηεο ΔΓ θαη ρεηξηζηέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3. πληζηάηαη λα πξνεγείηαη ε ελέξγεηα/εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ 

Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» φπνπ απηφκαηα ζα πξνζηεζεί ν ρεηξηζηήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηα κέιε πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (θαη 

επνκέλσο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία. 

4. Ζ εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» πεξηγξάθεηαη  

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην «Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ Έξγσλ / Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο». 

 

Δηθφλα 355 : Δθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

5. Ζ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ γίλεηαη σο εμήο : 
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ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Δπηθνηλσλία θαη παηά 

ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

 

Δηθφλα 356 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί επηιέγεη Νέν Μήλπκα 

 

Δηθφλα 357 : Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο κέζσ Δπηθνηλσλίαο 

ηε ζπλέρεηα  επηιέγεη  

 Απνζηνιή ζε : «Δζσηεξηθφ» θαη επηιέγεη κε ην πιήθηξν Ctrl ηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δπηινγή ζέκαηνο :Λνηπά 

 Μήλπκα : Καηαρσξεί έλα κήλπκα πξνο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δπηζπλάπηεη ην Πξαθηηθφ κε θαηεγνξία «Sourcing-Δζσηεξηθφ 

ζηνηρείν» 
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Δηθφλα 358 : ηνηρεία κελχκαηνο 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Απνζηνιή θαη ην κήλπκα απνζηέιιεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζην 

ρψξν ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 359 : Μελχκαηα ζην ρψξν «Δπηθνηλσλία» 

Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 
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9. Έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε  απφθαζεο  αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα ηνπ ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ ηεο ΑΑ. ηελ αξρηθή ειίδα ζηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο βιέπεηε ην κήλπκα κε ην νπνίν απέζηεηιε ην Πξαθηηθφ ε  

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. 

 

Δηθφλα 360 : Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο – ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ θαη 

νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ.  

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ  

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  

 

Δηθφλα 361 : Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 
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Δηθφλα 362 : Δχξεζε θαη επηινγή δηαγσληζκνχ 

 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, επάλσ δεμηά 

ππάξρεη εηδνπνίεζε γηα ην κήλπκα πνπ ιάβαηε.  

 

Δηθφλα 363 : Δηδνπνίεζε γηα λέν κήλπκα 

Δπηιέγεηε ην κήλπκα θαη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ. 

 

Δηθφλα 364 : Λεθζέλ κήλπκα 
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εκεηψλεηαη φηη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κελχκαηνο θαη κέζσ ηνπ 

dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα  Δπηθνηλσλία θαη παηψληαο ην 

θνπκπί Δθηέιεζε. 

Παηψληαο πάλσ ζην κήλπκα κπνξείηε λα δείηε ηα ζπλεκκέλα αξρεία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην Πξαθηηθφ ηεο ΔΓ. 

 

Δηθφλα 365 : Λεπηνκέξεηεο κελχκαηνο 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο αθνινπζεί ε θνηλνπνίεζε ηεο ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην ζηάδην ειέγρνπ 

ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ζπκκεηνρήο) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία 

ηνπ πζηήκαηνο θαη ε επηζχλαςε ηεο ζην ρψξν «πλεκκέλα Γεκνζηεπκέλνπ 

Γηαγσληζκνχ» κε θαηεγνξία Δσο νηθνλνκηθφ θνξέα θαη νξηζηηθνπνίεζε.  

Σαπηφρξνλα εθηειείηαη ζην ζχζηεκα ηηο ελέξγεηεο «Γεκνζίεπζε πξνζθνξψλ θαη 

ελεκέξσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ  - Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» θαη 

«Γεκνζίεπζε πξνζθνξψλ θαη ελεκέξσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ  - 

Οηθνλνκηθή» ψζηε λα παξέρεηε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Δηθφλα 366 : Γεκνζίεπζε πξνθνξψλ 

ηελ πεξηνρή Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

ηε ζπλέρεηα αλακέλεηε ηνλ ρξφλν ) θαηά ηνλ νπνίν νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο επί ηεο Απφθαζεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Κεθάιαην IX. Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ειεθηξνληθνχ  

δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ΔΓ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο έσο θαη 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

1. Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  

 

πλδέεζηε ζην ζχζηεκα σο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ 

Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ - Αλαζέηνπζα 

Αξρή ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ  Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ησλ δηαγσληζκψλ. 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ  

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  

 

Δηθφλα 294 : Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 
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Δηθφλα 295 : Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη κέζσ ηνπ 

drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεηε ηελ ελέξγεηα Δπηθνηλσλία θαη παηάηε ην θνπκπί 

Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 296 : Δπηινγή ελέξγεηαο «Δπηθνηλσλία» 

Δπηιέγεηε Νέν Μήλπκα 

 

Δηθφλα 297 : Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο 

ηνηρεία Μελχκαηνο 

Απνζηνιή ζε : (επηιέγεηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ έρεη νξηζηεί πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο) 
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Δπηινγή ζέκαηνο : Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ – Καηαθχξσζε 

(Δπηιέγεηε νπσζδήπνηε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

θαηαθχξσζεο ψζηε λα κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ ηνπ πζηήκαηνο). 

Μήλπκα : Πιεθηξνινγείηε ην κήλπκα 

Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ : επηζπλάπηεηαη ην έγγξαθν ηεο Πξφζθιεζεο κε θαηεγνξία 

: Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα 

 

Δηθφλα 298 : πκπιήξσζε ζηνηρείσλ κελχκαηνο 

Δπηιέγεηε  Απνζηνιή θαη ην κήλπκα απνζεθεχεηαη ζην ρψξν ηεο «Δπηθνηλσλίαο». 

 

Δηθφλα 299 : Καηαγεγξακκέλα κελχκαηα ζην ρψξν «Δπηθνηλσλία» 

2. Απνζηνιή Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  
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Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα απνζηείιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία. 

 

Δηθφλα 300 : Απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κέζσ «Δπηθνηλσλίαο» 

 

3. Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΑ ζα ιάβεη κήλπκα γηα ηελ απνζηνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

Δηθφλα 301 : Μήλπκα / εηδνπνίεζε γηα ηελ απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

1. Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ψζηε ε ΔΓ λα πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν απηψλ. 

 

2. Ζ ΔΓ αμηνινγεί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Γχλαηαη λα δεηήζεη 

ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε επί απηψλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία. 

πληάζζεη Πξαθηηθφ θαη ην δηαβηβάδεη ζην ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο Α.Α. 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία. 
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4. Έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε Απφθαζεο Καηαθχξσζεο 

 

Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ πξαθηηθνχ ε Α.Α. πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο φπνπ επηθπξψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο Α.Α. πξνβαίλεη, ζηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία. Σαπηφρξνλα, επηζπλάπηεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ζηελ πεξηνρή πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ.  

 

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

χζηεκα ε εθηχπσζε «Μεηαθνξά δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε 

δηαγσληζκφ (Α.Α.)», κεηά ηελ εθηέιεζή/εμαγσγή ηεο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

αλαδφρνπ λα κεηαθέξνληαη καδηθά ζην ρψξν πλεκκέλα πξνθεξπγκέλνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Δπηζήκαλζε 

 Ζ κεηαθνξά ζα εθηειεζηεί ζσζηά κφλν εάλ φηαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

ππνβιήζεθαλ κέζσ ηεο Δπηθνηλσλίαο, κε κήλπκα ην νπνίν είρε ζέκα 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  / Καηαθχξσζε. 
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Δηθφλα 302 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Μεηαθνξά δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε 

δηαγσληζκφ (Α.Α.) 

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηχπσζεο ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί θαη επηιερζεί ν δηαγσληζκφο (ΑΑ πζηήκαηνο) θαην νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

  

Δηθφλα 303 : Παξάκεηξνη εθηχπσζεο «Μεηαθνξά δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε 

δηαγσληζκφ (Α.Α.) 

 

5. Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ 

1. Γηνηθεηηθέο ελέξγεηεο  

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΑ  εθφζνλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο επί 

ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο, θαη εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε εμέηαζεο νςηγελψλ 

κεηαβνιψλ πξνζθαιεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία, ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 2γ θαη  ηνπ 

άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζπλάπηεη ηελ ππεχζπλε δήισζε εθφζνλ δελ έρνπλ 

επέιζεη νςηγελείο κεηαβνιέο  ζηελ πεξηνρή πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ 

Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, απηέο εμεηάδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ζπλνδεχεη ηελ 

ζχκβαζε. 
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Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεη κέζσ ηεο  ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία, έγγξαθε εηδηθή πξφζθιεζε ζηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο έσο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ζα πξέπεη ζηηο Δπηθνηλσλίεο 

λα επηιέγεηαη ζέκα : Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  / Καηαθχξσζε 

 

2. Ζιεθηξνληθέο Δλέξγεηεο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

νζφλεο πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη κέζσ ηνπ drop 

down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο θαηαθχξσζεο (Καηαθχξσζε 

θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ, Καηαθχξσζε θαηά ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη 

Πξνβνιή-Απηφκαηε Καηαθχξσζε). 

i. Καηαθχξσζε θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ  

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη 

Καηαθχξσζε θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 304 : Καηαθχξσζε θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ 

Δπηιέγεη ηνλ Αλάδνρν θαη παηάεη Αλάζεζε 
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Δηθφλα 305 : Δπηινγή Αλαδφρνπ 

ηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί επηιέγεη ην θνπκπί Αλάζεζε θαη εθηειεί ηελ ελέξγεηα  

Απνζήθεπζε θαηαθχξσζεο. 

 

Δηθφλα 306 : Δπηινγή αλάζεζεο θαη απνζήθεπζε θαηαθχξσζεο 

Λακβάλεη επηβεβαίσζε  

 

Δηθφλα 307 : Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο θαηαθχξσζεο 
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ii. Καηαθχξσζε θαηά ππνινγηζηηθφ θχιιν  

1. Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη 

Καηαθχξσζε θαηά ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 308 : Καηαθχξσζε θαηά ππνινγηζηηθφ θχιιν 

2. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη ζηελ ελφηεηα «Δμαγσγή ηηκψλ 

πξνζθνξψλ» επηιέγεη Δμαγσγή. 

 

Δηθφλα 309 : Δμαγσγή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαηαθχξσζεο 

3. Αλνίγεη ην αξρείν κε φλνκα «RFQ83268-Award» 

 

Δηθφλα 310 : Λήςε θαη απνζήθεπζε ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαηαθχξσζεο 
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4. ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ηχπνπ ζπκπιεξψλεη κφλν ηα θίηξηλα θειηά (ηνπ 

επηζπκεηνχ Αλαδφρνπ) ζην θχιιν «Γξακκέο». πγθεθξηκέλα ζέηεη ζην θειί 

«Πνζφηεηα Καηαθχξσζεο» ηελ ίδηα πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην θειί 

«Πνζφηεηα γηα ηηκή πξνζθνξάο» κφλν ζηνλ επηζπκεηφ αλάδνρν. 

 

Δηθφλα 311 : πκπιήξσζε ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαηαθχξσζεο 

5. Απνζεθεχεη ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ηχπνπ xml. 

 

Δηθφλα 312 : Απνζήθεπζε ζπκπιεξσκέλνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαηαθχξσζεο 
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6. Μέζσ ηνπ drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη Καηαθχξσζε θαηά 

ππνινγηζηηθφ θχιιν θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. ηε νζφλε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ ελφηεηα «Δηζαγσγή θαηαθχξσζεο» επηιέγεη ην αξρείν πνπ 

απνζήθεπζε θαη επηιέγεη ην θνπκπί «Δηζαγσγή».  

 

Δηθφλα 313 : Δηζαγσγή ζπκπιεξσκέλνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ θαηαθχξσζεο 

7. Αθνινπζεί ε νζφλε θαηαθπξσκέλεο πξνζθνξέο θαη επηιέγεη Τπνβνιή. 

 

Δηθφλα 314 : Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ θαηαθχξσζεο 

 

Δηθφλα 315 : Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο θαηαθχξσζεο 
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iii. Πξνβνιή – Απηφκαηε Καηαθχξσζε 

 

1. Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη 

Πξνβνιή-Απηφκαηε θαηαθχξσζε θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 316 : Πξνβνιή-Απηφκαηε θαηαθχξσζε 

2. Δκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε θαη επηιέγεη Απνδνρή πξφηαζεο 

 

Δηθφλα 317 : Πξφηαζε θαηαθχξσζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη  

 ζηελ νζφλε ζα εκθαλίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ βέιηηζηε 

πξνζθνξά ζε φιεο ηηο γξακκέο. ηε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο κε 

ηε βέιηηζηε πξνζθνξά δελ ζα είλαη ν Αλάδνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο ή ζηελ ελ ιφγσ νζφλε εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ 

νηθνλνκηθνί θνξείο ηφηε ζα πξέπεη πξψηα λα γίλεη «εζσηεξηθφο 

απνθιεηζκφο» ηνπ ή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αθνινπζήζεη ε ελέξγεηα  Πξνβνιή-Απηφκαηε θαηαθχξσζε. 
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 Ο «εζσηεξηθφο απνθιεηζκφο» γίλεηαη απφ ηελ ελέξγεηα Καηαθχξσζε 

θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ ή ηελ ελέξγεηα Αλάιπζε θαηά 

πξνζθνξά 

 

Δηθφλα 318 : Καηαθχξσζε θαηά πξνζθνξά γηα δηαγσληζκφ – Αιιαγή θαηάζηαζε ηειηθήο ιίζηαο 

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ επηιέγεη ηνλ αλάδνρν πνπ ζέιεη λα 

απνθιείζεη θαη επηιέγεη Αιιαγή θαηάζηαζε ηειηθήο ιίζηαο 

 

3. Μεηά ηελ Απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ πζηήκαηνο ν ρεηξηζηήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ιακβάλεη επηβεβαίσζε απνζήθεπζεο θαηαθχξσζεο. 

 

 Δηθφλα 319 : Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο θαηαθχξσζεο 
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6. χλνςε θαηαθχξσζεο 

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ drop down list Δλέξγεηεο, επηιέγεη χλνςε 

θαηαθπξψζεσλ θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 320 : χλνςε θαηαθπξψζεσλ 

 

ηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί ειέγρεη εάλ έρεη θαηαρσξεζεί ζηε ζηήιε «χλνιν 

θαηαθχξσζεο» πνζφ. 

 

Δηθφλα 321 : Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο θαηαθχξσζεο 
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7.  Δθηχπσζε «Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ (Α.Α.)» 

 

Ο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ επηιέγεη απφ ην Βαζηθφ Μελνχ κέζσ ηεο δηαδξνκήο 

ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ - Αλαζέηνπζα Αξρή 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ Δθηππψζεηο, ηελ εθηχπσζε 

«Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ (Α.Α.)» πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζεη ζηνλ δηαγσληζκφ 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο κε Φ.Π.Α. 

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηχπσζεο ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί θαη επηιερζεί ν δηαγσληζκφο (ΑΑ πζηήκαηνο), θαη λα θαηαρσξεζεί ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο κε Φ.Π.Α. 

 

Δηθφλα 322: Παξάκεηξνη – εθηχπσζεο  «Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ (Α.Α.)» 

Δπηιέγεη πλέρεηα θαη Τπνβνιή θαη θάλεη ιήςε ηεο εθηχπσζεο θαη ιακβάλεη κήλπκα 

επηηπρνχο (ή φρη) θαηαρψξεζεο. 

 

Δηθφλα 323 : Πξνβνιή εθηχπσζεο  «Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ (Α.Α.)» 
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εκεηψλεηαη φηη 

- Ζ παξνχζα εθηχπσζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κία θνξά 

- Θα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία επηθνηλσλία ζην χζηεκα κε 

ζέκα: Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ / Καηαθχξσζε γηα λα εμαρζεί. 

 

Ο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ επηιέγεη απφ ην Βαζηθφ Μελνχ κέζσ ηεο δηαδξνκήο 

ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ - Αλαζέηνπζα Αξρή 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ Πξφζζεηα ηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμεη εάλ θαηαρσξήζεθε ην πνζφ θαηαθχξσζεο. 

 

Δηθφλα 324: Πξφζζεηα ηνηρεία – Καηαρψξεζε πνζνχ θαηαθχξσζεο 
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8. Οινθιήξσζε Καηαθχξσζεο  

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγεη 

Οινθιήξσζε Καηαθχξσζεο θαη παηάεη ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 325 : Οινθιήξσζε θαηαθχξσζεο 

ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη απνεπηιέγεη ηε «Γεκηνπξγία χκβαζεο» (θαζψο δελ ζα 

εθηειεζηεί ειεθηξνληθά ε ζχκβαζε) θαη επηιέγεη εάλ επηζπκεί «Άκεζε γλσζηνπνίεζε 

ησλ απνθάζεσλ θαηαθύξσζεο ζηνπο πξνκεζεπηέο» πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ηελ ελέξγεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαθύξσζεο ζην 

ύζηεκα,  θαη επηιέγεη Τπνβνιή. 

 

Δηθφλα 326 : Τπνβνιή αηηήκαηνο Οινθιήξσζεο θαηαθχξσζεο  
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Λακβάλεη επηβεβαίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Δηθφλα 327 : Δπηβεβαίσζε νινθιήξσζεο δηαγσληζκνχ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη  

αλαθέξεηαη φηη «Γελ  δεηήζεθε  χκβαζε»  θαζψο  δελ  απαηηείηαη  ε  δεκηνπξγία      

ζπζηεκηθήο ζχκβαζεο  ζην  ΔΖΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ θαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο ζα  ζπλερηζηεί εθηφο ηνπ πζηήκαηνο. 

Δάλ απαηηεζεί παξάηαζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ή επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ αξρηθά επηιερζέληνο πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 

επαλαιακβάλνληαη νη αλσηέξσ ελέξγεηεο θαη ε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ. 
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Κεθάιαην X. Δπηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ  

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη ηνπο ηξφπνπο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ζηηο ειεθηξνληθέο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο. 

1. Αηηήκαηα δηεπθξηλίζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

 

Κάζε αίηεκα παξνρήο δηεπθξίληζεο (ή ππνβνιή πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή 

έλζηαζεο) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ) ιακβάλεη κήλπκα. 

ηελ αξρηθή ειίδα ζηηο Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο κπνξείηε λα δείηε ην κήλπκα απφ 

ηνλ ππνςήθην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Δηθφλα 328 : Λήςε εηδνπνίεζεο εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  
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Δπηιέγεηε ην δηαγσληζκφ. ην δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη δεχηεξε εηδνπνίεζε γηα 

ην κήλπκα 

 

Δηθφλα 329 : Πξνβνιή εηδνπνίεζεο εηζεξρνκέλσλ κελπκάησλ 

Γηα λα δηαβάζεηε ην κήλπκα αλαιπηηθά επηιέγεηε απφ ηελ ελέξγεηα Δπηθνηλσλία θαη 

παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε θαη εκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε  

 

Δηθφλα 330 : Δπηινγή κελχκαηνο πξνο αλάγλσζε 

 

Δπηιέγεηε ην κήλπκα κε ζέκα «Αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ Πιεξνθνξηψλ» παηψληαο 

πάλσ ζην θείκελν ηνπ κελχκαηνο θαη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο (απνζηνιέαο, 

ζπλεκκέλα έγγξαθα θιπ.) 
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Δηθφλα 331 : Πξνβνιή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ κελχκαηνο δηεπθξηλήζεσλ 

Δπηιέγεηε ην κήλπκα κε ζέκα «Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή» παηψληαο πάλσ ζην θείκελν 

ηνπ κελχκαηνο θαη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο (απνζηνιέαο, ζπλεκκέλα 

έγγξαθα θιπ.) 

 

Δηθφλα 332 : Πξνβνιή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ κελχκαηνο πξνζθπγήο 

2. Απάληεζε ζε αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(δηεπθξηλίζεηο)  

 

Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απάληεζεο (ηνπ δηεπθξηληζηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο) αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδηθαζία : 

1. ηελ θαξηέια Γεληθά ηνηρεία δηαγσληζκνχ θαη ζηε πεξηνρή πλεκκέλα 

Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ επηιέγεηε Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ 
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2. πκπιεξψλεηε ηίηιν, πεξηγξαθή, θαηεγνξία θαη επηζπλάπηεηε ην έγγξαθν. 

 

 

 

 

 

Πξνζνρή! ε θαηεγνξία πξέπεη λα είλαη Πξνο νηθ.θνξέα :Γηαθήξπμε &Γεκνζίεπζε 

ζην portal (ψζηε φινη νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ εγγξάθνπ) 

3. Λακβάλεηε κήλπκα επηβεβαίσζεο 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 333 :Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ εγγξάθνπ/αξρείνπ 

Δηθφλα 334 : Λήςε επηβεβαίσζεο πξνζζήθεο ζπλεκκέλνπ 

αξρείνπ 
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4. Δπηιέγεηε  

  

Δηθφλα 335 : Οξηζηηθνπνίεζε Δγγξάθσλ 
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5. Σν έγγξαθν είλαη πιένλ πξνζβάζηκν απφ φινπο θαη δελ ηξνπνπνηείηαη 

 

Δηθφλα 336 : Οινθιήξσζε κεηαθφξησζεο αξρείνπ 

6. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ ελέξγεηα Δπηθνηλσλία θαη παηάηε ην θνπκπί 

Δθηέιεζε 

 

Δηθφλα 337 : Δπηινγή ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία 

7. Δπηιέγεηε Νέν Μήλπκα 

 

 

 

 

Δηθφλα 338 : Γεκηνπξγία λένπ κελήκαηνο 
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Δπηιέγεηε απνζηνιή ζε : «Όινη νη ζπκκεηέρνληεο», ζπκπιεξψλεηε ζέκα θαη 

ελεκεξψλεηε φηη αλαξηήζεθε έγγξαθν κε δηεπθξηλίζεηο (εάλ επηζπκείηε ην 

επηζπλάπηεηε θαη πάιη) θαη επηιέγεηε Απνζηνιή 

 

Δηθφλα 339 : Δπηινγή απνδεθηψλ κελχκαηνο 

 

Δηθφλα 340 : Πξνβνιή απεζηαικέλσλ κελπκάησλ 
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3. Γηαρείξηζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

 

Μεηά ηελ ιήςε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζα πξέπεη : 

1. Να θνηλνπνηήζεηε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζηελ Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  (ΔΑΓΖΤ πξψελ ΑΔΠΠ) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία αθνχ δψζεηε πξνεγνπκέλσο πξφζβαζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΔΑΓΖΤ θαη ζπγθεθξηκέλα :  

 

Δηζέξρεζηε ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη επηιέγεηε ηελ ελέξγεηα → 

Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ – πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο. 

 

Δηθφλα 341 : Δλέξγεηα Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ - πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο 

Δπηιέγεηε Πξνζζήθε λέαο ζεηξάο αλαδεηάηε ηνλ Πξφεδξν ΔΑΓΖΤ θαη 

αθνχ ηνλ επηιέμεηε ηνπ δίλεηε Πξφζβαζε : Μφλν πξνβνιή. 

 

Δηθφλα 342 : Πξνζζήθε λέαο ζεηξάο ζηε Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ – πιινγηθψλ Οξγάλσλ 

Αμηνιφγεζεο 

  



 

375 

ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηε κήλπκα κέζσ ηεο ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία (φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ), ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία : 

Απνζηνιή ζε : Πξφεδξνο ΔΑΓΖΤ,  Θέκα: Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή  

θαη επηζπλάπηεηε ην αξρείν ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο κε θαηεγνξία : εζσηεξηθφ. 

2. Να θνηλνπνηήζεηε ηελ πξνδηθαζηηθή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία. 

3. Να δψζεηε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ελέξγεηαο 

Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ – πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο ζηα κέιε 

ηνπ θιηκαθίνπ ηεο ΔΑΓΖΤ πνπ ζα εμεηάζεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη 

4. Να δηαβηβάζεηε ηηο απφςεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ ΔΑΓΖΤθαη ζηνπο 

ινηπνχο εκπιεθφκελνπο Ο.Φ. κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία. 

5. Να δηαβηβάζεηε ηα ππνκλήκαηα/παξεκβάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ο.Φ. ζηνπο 

ινηπνχο εκπιεθφκελνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία 

 

εκείσζε 

Οη δηαβηβάζεηο/επηθνηλσλίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 365 

λ.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ΔΑΓΖΤ πξνο ηελ ΑΑ.  

Γηα ηηο ελέξγεηεο (3) θαη (1) ζα ιάβεηε ελεκέξσζε απφ ηελ ΔΑΓΖΤ. 
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Κεθάιαην XI. Υξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ  

 

1. θνπφο, πεξηερφκελν θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην ζρεηηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ γεληθφηεξα αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαζψο θαη ε απφθηεζε πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε, ηελ εθαξκνγή  θαη ηνλ έιεγρν ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα γλσξίδνπλ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ή/θαη εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα φζνλ αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή 

ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα 

κίαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ 

θαηαηίζεληαη θαη πξέπεη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ζηηο ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Έηζη ην θεθάιαην απηφ απαξηίδεηαη απφ δχν ελφηεηεο, κία πνπ πεξηιακβάλεη κία 

ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ ζρεηηθνχ, κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη κε ηε 

δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαη 

κία δεχηεξε ελφηεηα, ε νπνία απνηειεί έλα ζπλνπηηθφ εγρεηξίδην γηα ηνλ ηξφπν ειέγρνπ 

κηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Δπίζεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζην 

αληηθείκελν γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ ηα αθφινπζα: 

 Σν εηδηθφ ζρεηηθφ πξσηνγελέο  θαη δεπηεξνγελέο ζεζκηθφ πιαίζην - εζληθφ 

θαη ελσζηαθφ -  πνπ αθνξά ηε δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαζψο 

θαη ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη κε κία ζεηξά 

λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (αξρεία ζε κνξθφηππν PDF). 

 Δηδηθά νδεγίεο, ζε κνξθφηππν PDF, ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ), φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ έιεγρν ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδεη ε ίδηα.  
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 Υξήζηκνη ζχλδεζκνη (εληφο εγγξάθνπ ζε αξρείν κε κνξθφηππν DOCX) πξνο 

ζρεηηθέο δηαδηθηπαθέο πεγέο κε πιεξνθνξίεο θαη εξγαιεία γηα ηηο Φεθηαθέο 

Τπνγξαθέο. 

 Γχν ελδεηθηηθά ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα έγγξαθα ζε αξρεία κε 

κνξθφηππν PDF. 

 

2. Θεζκηθφ πιαίζην ρξήζεο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ  

Οη θαλφλεο γηα ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο κέζσ ΔΖΓΖ, θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο  

δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4412 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016), φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, ήηνη 

 ην «Άξζξν 22 Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηθνηλσλίεο (άξζξν 22 

παξάγξαθνη 1- 5 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)»,  

 ην «Άξζξν 36 Τπνρξέσζε ρξήζεο – Λεηηνπξγία ΔΖΓΖ – Δμνπζηνδνηηθή 

Γηάηαμε» θαη 

 ην «Άξζξν 37 Πνιηηηθή αζθαιείαο ΔΖΓΖ (άξζξν 22 παξ. 6 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)». 

 

Οη ελ ιφγσ θαλφλεο απηνί εμεηδηθεχνληαη, φζνλ αθνξά ηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο γηα Έξγα, Μειέηεο θαη Παξνρή Σερληθψλ θαη Λνηπψλ πλαθψλ 

Τπεξεζηψλ,  ζηελ ππ’ αξηζ. 166278 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2813/Β΄/30.06.2021) πνπ αθνξά ηηο 

«Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ).».  

Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ θαλφλσλ απηψλ απνηειεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο νξηδφληηεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4727 (ΦΔΚ 184/Α΄/23.09.2020) θαη αθνξά ζηελ «Ψηυιακή 

Διακσβέρνηση (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 

θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 
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Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.», ηνπ Π.Γ. 25/2014 

(ΦΔΚ 44/Α΄/25.2.2014) πνπ αθνξά ζην «Ηλεκτρονικό Αρτείο και Ψηυιοποίηση 

εγγράυων», ηνπ ππ’ αξηζ. 910/2014 Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ (eIDAS) «ρεηηθά κε ηελ 

ηλεκτρονική ταστοποίηση και τις σπηρεσίες εμπιστοσύνης γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ», θαζψο 

θαη ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΠΖΓ), ην 

νπνίν θπξψζεθε κε ηελ ππφ ζηνηρεία ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β’ 

1301), φπσο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ). 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη επηθνηλσλίεο θαη ε δηαθίλεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΔΖΓΖ, 

θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη λα αλαπαξίζηαληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθφηππν PDF,  κε ηελ 

επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ επηηξέπνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ή/θαη 

εμαηξέζεηο απφ απηφ ηνλ θαλφλα.  

Δηδηθφηεξα, θαηά θαλφλα, ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ησλ ΑΑ/ΑΦ πξέπεη λα θέξνπλ 

εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ήηνη ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ παξάγεηαη απφ 

Δγθεθξηκέλν Πηζηνπνηεηηθφ απνζεθεπκέλν ζε Δγθεθξηκέλε Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο 

Τπνγξαθήο (ΔΓΓΤ) θέξνληαο Δγθεθξηκέλε Ζιεθηξνληθή Υξνλνζήκαλζε,  ελψ 

απηά ησλ ΟΦ αξθεί λα θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία 

παξάγεηαη απφ Δγθεθξηκέλν Πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, βάζεη 

ηνπ Καλνληζκνχ eIDAS ηεο ΔΔ.  

εκεηψλεηαη φηη ε εγθεθξηκέλε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ eIDAS, 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο ηφζν ζην 

νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην. 
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ζνλ αθνξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ή/θαη εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα, απηέο αθνξνχλ 

κφλν ηα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ΟΦ ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπο. 

Σα ελ ιφγσ έγγξαθα δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, ελψ 

γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα. Δθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε 

e-Apostille,  

β) είηε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, 

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη κέζσ 

ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr), ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 

δχλαηαη λα ηαπηνπνηεζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ), 

δ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, πεξί βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο-επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ,  

ε) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

ζη) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147), πεξί ζπλππνβνιήο 

ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ, ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά 

θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή 

έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 

κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα θαη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ΑΑ/ΑΦ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΦ ζηε δηαδηθαζία 

θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. Ο 

ΟΦ δχλαηαη λα θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά αξρεία άιισλ κνξθφηππσλ, εθφζνλ απηφ 
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απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή ζχκβαζεο ή θξίλεηαη απαξαίηεην 

γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε, αμηνιφγεζε ή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ 

πεξηέρεη (ελδεηθηηθά: ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο έξγνπ ζε κνξθφηππν MPP/MPX, 

ππνινγηζηηθά θχιια ζε κνξθφηππν XLS/XLSX, βίληεν ζε κνξθφηππν MPG/AVI/MP4 

θ.α.). 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη κία ζεηξά απφ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ππνρξεσηηθά ζε πξσηφηππε έληππε κνξθή, θαηά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά: 

 ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά  

 απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/1999,  

 ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, 

θαζψο θαη  

 ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο 

(Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

εκείσζε: Δπηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη, έρνληαο ππφςε ην άξζξν 27 

ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184)  ζρεηηθά κε ηελ «Έθδνζε εγγξάθσλ κέζσ ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΔΦΠ)», πξέπεη λα γίλνληαη επίζεο απνδεθηά 

απφ ηηο ΑΑ θαη ηνπο ΑΦ εθείλα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ ππάγνληαη ζε απηέο ηηο 

δηαηάμεηο, φπσο ελδεηθηηθά νη ειεθηξνληθέο ππεχζπλεο δειψζεηο ή/θαη 

εμνπζηνδνηήζεηο πνπ δχλαηαη λα εθδίδεη ν ΟΦ κέζσ ηεο ΔΦΠ (gov.gr) θαη θέξνπλ 

πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ςεθηαθή ζθξαγίδα ζε ζπλέρεηα ηζρπξήο απζεληηθνπνίεζεο 

ηνπ ρξήζηε βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4727/2020 (Α΄ 184). 

3. Πξαθηηθή επίδεημε ειέγρνπ ςεθηαθήο ππνγξαθήο  
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Γηα ηελ πξαθηηθή πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο κηαο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, επηζεκαίλνληαη θαη’ αξράο ηα αθφινπζα: 

 Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιινο θνξέαο, πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή 

παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ρξνλνζήκαλζε), ζπλαθείο κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ραξαθηεξίδεηαη σο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ 

Δκπηζηνζχλεο (πηζηνπνηεηηθφ/ρξνλνζήκαλζε).  

 Ζ ΑΠΔΓ απνηειεί ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο γηα ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη παξέρεη δσξεάλ πξνζσπηθά ςεθηαθά 

πηζηνπνηεηηθά απζεληηθνπνίεζεο/ ππνγξαθήο.  

 ε εζληθφ επίπεδν, ε ΔΔΣΣ ηεξεί Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Παξφρσλ 

Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 

 Δλαιιαθηηθά, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ηεξείηαη απφ ηελ ΔΔ εηδηθή 

εθαξκνγή αλαδήηεζεο ιηζηψλ Πηζηνπνηεκέλσλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ 

Δκπηζηνζχλεο αλά ρψξα θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ (List of Trusted Lists 

Browser - LOTL). 

 

Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηνλ έιεγρν ςεθηαθήο ππνγξαθήο έρνπλ σο εμήο:  

Βήκα 1ν: Γηα ηελ πξαθηηθή επίδεημε ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο απαηηνχληαη: 

 έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζε κνξθφηππν PDF, ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή, κε εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ απφ ΑΠΔΓ/Πχιε 

ΔΡΜΖ 

 ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ησλ ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ηεο Πξσηεχνπζαο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο (ήηνη ε ΑΠΔΓ), ηεο 

Τπνθείκελεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο (ήηνη ε Πχιε Δξκήο) θαη ηεο Αξρήο 

Υξνλνζήκαλζεο (ήηνη ε Πχιε Δξκήο) 

 ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ινγηζκηθνχ 

Adobe Acrobat Reader  
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εκείσζε: ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ςεθηαθή ππνγξαθή βαζίδεηαη ζε 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά δηαθνξεηηθνχ παξφρνπ ζα πξέπεη λα δηαζηαπξψζνπλ 

κε ηελ ΔΔΣΣ ή/θαη κε ηελ ΔΔ, κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηζηνηφπσλ, αλ 

πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεκέλν Πάξνρν Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα αληίζηνηρα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ζηνλ ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ επίθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο, εηδάιισο ε επηθχξσζε (validation) ηεο ππνγξαθήο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη εθηθηή. 

Βήκα 2ν: Ο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αλνίγεη ζην ινγηζκηθφ Adobe 

Acrobat Reader ην ζρεηηθφ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν έγγξαθν.  

εκείσζε: Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηαηίζεηαη ζην 

ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηε παξνχζαο ελφηεηαο, ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν έγγξαθν ζε κνξθφηππν PDF νλφκαηη «Test 

Document - Digitally Singed Η.pdf» (πηζηνπνηεηηθφ ΑΠΔΓ / ρξήζε ινγηζκηθνχ  

JSign / ΔΓΓΤ ηχπνπ USB token) θαη «Test Document - Digitally Singed IΗ.pdf» 

(πηζηνπνηεηηθφ ΒΤΣΔ / ρξήζε ινγηζκηθνχ Websign / ΔΓΓΤ ηχπνπ online 

trusted server). 

ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο επηιέγεη,  είηε κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ θνπκπηνχ επηινγήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ (βι. Δηθφλα 343) είηε κέζσ ηεο νξαηήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο (βι. Δηθφλα 

344), λα εμεηάζεη ηηο Ηδηφηεηεο Τπνγξαθήο (Signature Properties). 
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Δηθφλα 343: Δλδείμεηο θαη επηινγέο ζε κε νξαηή ςεθηαθή ππνγξαθή 

 

 

Δηθφλα 344: Οξαηφ κέξνο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

Βήκα 3ν: Ο ρξήζηεο, ζηε ζπλέρεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

(Certificate), επηιέγεη είηε απφ ηνλ Πίλαθα Τπνγξαθψλ (Signature Panel) πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο εθαξκνγήο (βι. Δηθφλα 345), είηε απφ ην παξάζπξν 

δηαιφγνπ (βι. Δηθφλα 346) πνπ πεξηέρεη ηηο Ηδηφηεηεο Τπνγξαθήο (Signature Properties), 

ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα. 

  
Έλδεημε χπαξμεο/επηθχξσζεο ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ 

Πξφζβαζε ζηνλ Πίλαθα Τπνγξαθψλ 

(Signature Panel) 
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Δηθφλα 345: Πίλαθαο Τπνγξαθψλ θαη ηδηφηεηεο ππνγξαθήο 

 

Δηθφλα 346: Παξάζπξν δηαιφγνπ Ηδηνηήησλ Τπνγξαθήο 
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Βήκα 4ν: ην παξάζπξν δηαιφγνπ (βι. Δηθφλα 347) πνπ αθνξά ζηελ Πξνβνιή 

Πηζηνπνηεηηθνχ (Certificate View), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ιεπηνκέξεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, φπσο  

 ηα ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληα 

 ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Δκπίζηεπζεο (εθδφηε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) 

 αλ πξφθεηηαη εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ eIDAS 

ηεο ΔΔ ή φρη 

 αλ έρεη εγθεθξηκέλε ρξνλνζήκαλζε ή φρη 

 αλ επηθπξψλεηαη ε εγθπξφηεηα (γλεζηφηεηα) ηεο ειεθηξνληθά 

 θ.α.  

 

Δηθφλα 347: Παξάζπξν δηαιφγνπ ιεπηνκεξεηψλ πηζηνπνηεηηθνχ  

Έλδεημε 

πηζηνπνίεζεο/έγθξηζεο 

 

 

 

 

Απνηέιεζκα 

επηθχξσζεο 

 Έλδεημε 

ρξνλνζήκαλζεο 

Ολνκαηεπψλπκν 

Τπνγξάθνληα 

Δθδφηεο/Πάξνρνο 
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Κεθάιαην XII. Κιεηζηέο θαη ινηπέο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε δεκηνπξγία πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ (Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο), ε δεκηνπξγία δηαγσληζκνχ κε 

πξνζθεθιεκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο θαη ζα απνηππσζνχλ ζρεκαηηθά νη ινηπέο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ηνπ λ.4412/2016 κέζσ ησλ 

νπνίσλ δχλαληαη νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο / Αλαζέηνληεο Φνξείο (ΑΑ/ΑΦ) λα αλαζέζνπλ 

κία Γεκφζηα χκβαζε. 

1. Λνηπέο Γηαδηθαζίεο  - Σερληθέο θαη Δξγαιεία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ 

 

Γηα ηελ αλάζεζε κίαο Γεκφζηαο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ λ.4412/2106, νη 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο / Αλαζέηνληεο Φνξείο πέξαλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

είλαη ε πην ζπρλή δηαδηθαζία θαη αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά ζηνλ παξφλ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ θαη ζηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο : 

o Κιεηζηή δηαδηθαζία (άξζξν 27) 

o Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε (άξζξν 29) 

o Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο (άξζξν 30)  

o χκπξαμε θαηλνηνκίαο (άξζξν 31) 

o Γηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32) 

o Αλάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (ζχκβνπινη, εκπεηξνγλψκνλεο) γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο (άξζξν 128) 

o Απεπζείαο αλάζεζε (άξζξν 118) 

Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο / Αλαζέηνληεο Φνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηε ρξήζε 

εηδηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, πνπ βξίζθνπλ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ ησλ ΚΑΑ : 
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o Γπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ (άξζξν 33) 

o Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί (άξζξν 34) 

o Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη (άξζξν 35) 

o πκθσλίεο-πιαίζην (άξζξν 39) 

 

 ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε, ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ζηελ ζχκπξαμε 

θαηλνηνκίαο θαη ζην Γπλακηθφ χζηεκα Αγνξψλ (ΓΑ) ην αξρηθφ ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην ζηάδην πξνεπηινγήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ βάζεη 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ζέζεη νη ΑΑ/ΑΦ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κφλν νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ην πξψην ζηάδην. 

 

 ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ ζχκπξαμε 

θαηλνηνκίαο πξηλ απφ ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξάο ππάξρεη θαη ην ζηάδην 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελψ ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν ην ή ηα ζηάδηα ηνπ 

δηαιφγνπ. 

 

 ην Γπλακηθά πζηήκαηα Αγνξψλ ην ζηάδην πξνεπηινγήο είλαη αλνηθηφ 

ζηε ζπκκεηνρή λέσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

θαη κεηά ηελ απνζηνιή ηεο πξψηε πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, δεκηνπξγείηαη ην Μεηξψν 

Δληαγκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ζην ΓΑ  (ην νπνίν θαη επηθαηξνπνηείηαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ΓΑ) θαη αθνινπζεί ην ζηάδην ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ (ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο) ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

κφλν νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξψν. 
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 Ζ πκθσλία - Πιαίζην ππνγξάθεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο κεηά ηε δηεμαγσγή αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ 

εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (επαλαδηαγσληζκψλ – call offs) θαινχληαη λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πκθσλία 

Πιαίζην. 

 

 

 Οη ΑΑ/ΑΦ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ 

ζπλήζσο ζαλ ην ηειηθφ ζηάδην επηινγήο ηνπ κεηνδφηε κεηά απφ αλνηθηή 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή ζε εθηειεζηηθή ζχκβαζε πκθσλίαο - Πιαηζίνπ. 

 

 Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ αθνξά ζηα ζηάδηα ηφζν πξηλ ηελ 

αλάζεζε (νηθνλνκηθνχ πξνζθνξά κε ηελ κνξθή θαηαιφγνπ) φζν θαη κεηά 

ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο (αλάζεζε απφ θαηάινγν - ζπλεζέζηεξε ρξήζε ζε 

εθηειεζηηθή ζχκβαζε πκθσλίαο Πιαηζίνπ ή ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ΓΑ). 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη  

1. Σν ζηάδην πξνεπηινγήο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ δειαδή ν ζρεδηαζκφο θαη 

δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ / Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

2. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκνζηνπνίεζε δηαγσληζκνχ κε πξνζθεθιεκέλνπο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο. 

εκεηψλεηαη φηη : 

 ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρεη ζηάδην δηαιφγνπ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο ¨Δπηθνηλσλία¨. 

 Σν ζηάδην δηαπξαγκαηεχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο ¨Δπηθνηλσλία¨ φηαλ δελ εκπεξηέρεη 

ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη κε ρξήζε επφκελσλ γχξσλ 

δηαγσληζκψλ φηαλ εκπεξηέρεη θαη ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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2. ηάδην πξνεπηινγήο - ρεδηαζκφο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ / Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

 

χλδεζε ζην ζχζηεκα θάικα! Ζ αλαθνξά ηεο ππεξ-ζχλδεζεο δελ είλαη έγθπξε. 

→ Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα, σο ζηέιερνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

(ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ) κε αξκνδηφηεηα ηελ δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε 

δηαγσληζκψλ. 

 

Δηθφλα 348 : Βαζηθνχ Μελνχ – «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ» 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ.  
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Δηθφλα 349 : Κνλζφια Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ 

Γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ/ηεο ζχληαμεο κηαο λέαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πεγαίλεηε  ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί 

θαη απφ ηελ πεξηνρή Γεκηνπξγία επηιέγεηε Πξφζθιεζε Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ.  

 

Δηθφλα 350 : ηνηρεία θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 

 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ζην 

νπνίν θαη απνδίδεηαη έλαο κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο πνπ ζα αθνινπζεί ηελ πξφζθιεζε 

ζε φιε ηελ πνξεία ηεο θαη εκθαλίδεηαη ζην ρεηξηζηή ε νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ 
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πξνζρεδίνπ ηεο πξφζθιεζεο νπνία απνηειείηαη απφ πέληε θαξηέιεο: Γεληθά ζηνηρεία 

δηαγσληζκνχ, Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνηρεία Διέγρνπ θαη Όξνη ζχκβαζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξφζθιεζεο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κφλν ησλ θαξηειψλ 

Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ θαη ηνηρεία Διέγρνπ. 

 

1. πκπιήξσζε Καξηέιαο Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ  

 

 

Δηθφλα 351 : πκπιήξσζε ζηνηρείσλ ηεο θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 

1. πκπιεξψλεηε πλνπηηθφ ηίηιν/ αξ. Γηαθήξπμεο θαη Σίηινο 

Έξγνπ/Μειέηεο. 

πζηεκηθφο Σχπνο Γεκνπξαζίαο : Δπηιέγεηε Σππνπνηεκέλνο δηαγσληζκφο 

Δπίπεδν Πξφζβαζεο Υξεζηψλ : Δπηιέγεηε Ηεξαξρία 

ηπι απάληεζεο : Δπηιέγεηε θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο πιελ ηνπ ΓΑ 

φπνπ επηιέγεηε Αλνηθηέο πξνζθνξέο. 

Οκαδνπνίεζε : Δπηιέγεηε, θαηά πξνηίκεζε, κία απφ ηηο Οκάδεο πνπ έρεηε 

ήδε νξίζεη ζην ζχζηεκα.  Ο νξηζκφο Οκάδαο γίλεηαη απφ ηελ νζφλε ηεο 

Κνλζφιαο Γηαρείξηζεο → Γξήγνξνη δεζκνί →  Γεκηνπξγία → Οκάδεο. 
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2. ηελ ελφηεηα Φνξέαο αλαζέηνπζαο αξρήο επηιέγεηε ηνλ θσδηθφ δηαχγεηαο 

ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα φξηα ζχκβαζεο θαη ηελ ππαγσγή ή φρη ζην 

ΔΠΑ. 

 

 

Δηθφλα 352: πκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ζηελ ελφηεηα Φνξέαο αλαζέηνπζαο αξρήο 

 

3. ηελ ελφηεηα εηξά απνζθξάγηζεο επηιέγεηε Γ/Ο γηα φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πιελ ηνπ ΓΑ φπνπ επηιέγεηε ΑΝΔΤ. 

 

Δηθφλα 353: Δπηινγή ζεηξάο απνζθξάγηζεο 

4. ηελ ελφηεηα Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ρεηξηζηήο ζα δψζεη 

πξφζβαζε ζηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 

θεθάιαην πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ Έξγσλ 

/ Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Δηθφλα 354: Δλφηεηα «Υεηξηζηέο – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» 

5. ηελ ελφηεηα Όξνη ζα πξέπεη λα επηιεγεί Γεθαδηθά ςεθία ηηκήο:2 
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Δηθφλα 355 : Δλφηεηα «Όξνη» 

6. ηελ ελφηεηα Απαηηήζεηο δελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε θακίαο απαίηεζεο ή 

αθνινπζείηαη ηηο νδεγίεο ηνπ Κεθαιαίνπ VII. 

 

Δηθφλα 356 : Δλφηεηα «Απαηηήζεηο» 

7. ηελ ελφηεηα εκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ηα 

έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ 

ρψξν κε ηα πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

απνζεηήξην εγγξάθσλ φιεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ρξεζηκεχεη θαη 

γηα ηελ δηαθίλεζε απηψλ, απφ ην ζηάδην ζχληαμεο πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ 

κέρξη θαη ην ζηάδην ζπκβαζηνπνίεζεο. 

 

Δηθφλα 357 : Δλφηεηα «εκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα» 
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2. πκπιήξσζε Καξηέιαο ηνηρεία Διέγρνπ  

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ 

 

Δηθφλα 358: Καξηέια «ηνηρεία Διέγρνπ» 

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εκεξνκεληψλ : 

 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο : Δπηιέγεηε ακέζσο (φηαλ ζέιεηε ε πξφζθιεζε 

ζαο λα δεκνζηεπηεί ζην portal ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα ακέζσο κφιηο 

επηιέμεηε δεκνζηνπνίεζε) ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ε πξφζθιεζε 

ζαο λα δεκνζηεπηεί νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα). 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξάο  : Δπηιέγεηε ακέζσο (όηαλ 

ζέιεηε ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο λα αξρίζεη ακέζσο κόιηο δεκνζηεπηεί ε 

πξόζθιεζε ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ε ππνβνιή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο λα αξρίζεη νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα κεηαγελέζηεξε ηεο 

δεκνζίεπζεο). 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  : Οξίδεηε ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ιήμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε). 
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Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζε θαλφλεο απάληεζεο : 

 Πεξηνξηζκφο ζε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο :ην 

επηιέγεηε κφλνλ φηαλ έρνπκε θιεηζηή δηαδηθαζία 

 Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή φξσλ ζχκβαζεο, ζεκεηψζεσλ θαη 

ζπλεκκέλσλ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα απφ άιινλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα : ην 

επηιέγεηε πάληα θαζψο δίλεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ 

άιισλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε επηινγή γξακκψλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηηο 

νπνίεο ζα απαληά: ην επηιέγεηε φηαλ δίλεηε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

ηκήκαηα/νκάδεο εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ ζηα 

ηερληθά έξγα. 

 Απαηηείηαη πιήξεο πνζφηεηα: ην επηιέγεηε φηαλ επηζπκείηε 

πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ – πάληα ζηα έξγα. 

 Δπηηξέπνληαη πνιιαπινί γχξνη δηαπξαγκαηεχζεσλ : ην επηιέγεηε 

γηα λα έρεηε δηθαίσκα δεκηνπξγίαο επφκελσλ γχξσλ 

 Δπηηξέπεηαη ε κε απηφκαηε παξάηαζε φηαλ ν δηαγσληζκφο είλαη 

αλνηθηφο: ην επηιέγεηε πάληα ψζηε ζε πεξίπησζε Απφθαζεο 

παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ λα κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ 

θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Δπηιέγεηε Δμέηαζε θαη Γεκνζηνπνίεζε 

 

Δηθφλα 359 : Πξνεπηζθφπεζε πξφζθιεζεο κεηά ηελ επηινγή «Δμέηαζε» 
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Δηθφλα 360 : Τπνβνιή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα δεκνζηνπνίεζε 

θαη ιακβάλεηε επηβεβαίσζε 

 

Δηθφλα 361 : Δπηβεβαίσζε δεκνζηνπνίεζεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο, πιελ ηνπ ΓΑ φπνπ δελ απαηηείηαη απνζθξάγηζε, θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο εθαξκφδνληαο αλαινγηθά ηηο ελέξγεηεο φπσο αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Γηα ηνλ νξηζκφ Οκάδαο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ Δγγεγξακκέλσλ ζην ΓΑ 

απεπζπλζείηε ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη εηδηθφηεξα ζην πλνπηηθφ Οδεγφ γηα ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο κε ηίηιν «Γεκηνπξγία Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ 

κέζσ ΔΖΓΖ» (20210611_Γπλακηθφ_χζηεκα_Αγνξψλ_ΑΑ.pdf) πνπ έρεη 

εθδψζεη ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ην ΟΠ ΔΖΓΖ. 
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3. ρεδηαζκφο Γηαγσληζκνχ κε πξνζθεθιεκέλνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ΟΦ 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ κε πξνζθεθιεκέλνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα ίδηα βήκαηα φπσο θαη ηελ 

πεξίπησζε ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαξηέια ησλ 

ηνηρείσλ Διέγρνπ θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θαξηέιαο Οηθνλνκηθνί Φνξείο. 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  

 

Δηθφλα 362: Βαζηθνχ Μελνχ – «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ» 

 

Γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ/ηεο ζχληαμεο ελφο λένπ δηαγσληζκνχ κε 

πξνζθεθιεκέλνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πεγαίλεηε  ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ 

πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί θαη απφ ηελ πεξηνρή Γεκηνπξγία επηιέγεηε Γηαγσληζκφο.  
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Δηθφλα 363 : Πξνζρέδην δηαγσληζκνχ κε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν θαη απνδίδεηαη 

έλαο κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο πνπ ζα αθνινπζεί ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζε φιε 

ηελ πνξεία ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζην ρεηξηζηή ε νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ 

πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ε νπνία απνηειείηαη απφ έμη θαξηέιεο: 

Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα ζηνηρεία (εληφο ηεο θαξηέιαο «Γεληθά 

ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνηρεία Διέγρνπ, Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο θαη Όξνη ζχκβαζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαγσληζκνχ κε πξνζθεθιεκέλνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε πξψησλ θαξηειψλ. 

Οη θαξηέιεο Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα ζηνηρεία (εληφο ηεο 

θαξηέιαο «Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηνηρεία 

Διέγρνπ ζπκπιεξψλνληαη φπσο παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

αλαιπηηθά αθνινπζψληαο ηα αληίζηνηρα βήκαηα, αλάινγα ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ ζα πξέπεη λα επηιερζεί, πέξαλ ησλ ινηπψλ θαλφλσλ, 

θαη ν θαλφλαο απάληεζεο : 

Πεξηνξηζκφο ζε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  
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1. πκπιήξσζε θαξηέιαο Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

 

1. Δπηιέγεηε Πξνζζήθε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

 

Δηθφλα 364 : Καξηέια «Οηθνλνκηθνί Φνξείο» 

 

2. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη εηζάγεηε ηελ επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη επηιέγεηε Αλαδήηεζε. 

 

 Δηθφλα 365 : Αλαδήηεζε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα  

 

3. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέγεηε (ηζεθάξεηε) ηνλ Οηθνλνκηθφ 

Φνξέα πνπ επηζπκείηε θαη ηε ζπλέρεηα παηάηε ην θνπκπί Πξνζζήθε ζηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Δηθφλα 366 : Δπηινγή Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

 

4. πλερίδεηε ηελ Αλαδήηεζε θαη επηινγή ησλ ινηπψλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ θαη 

επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 367 : Δπηινγή φισλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 

 

5. ηε επφκελε νζφλε παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ 

έρεηε επηιέμεη. 

 

Δηθφλα 368 : Πξνβνιή φισλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 
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Μεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεηε επηβεβαίσζε θαη νη 

πξνζθεθιεκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα ιάβνπλ ελεκέξσζε (κήλπκα) απφ ην 

χζηεκα. 
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4. πζηεκηθή Απνηχπσζε Λνηπψλ Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

ζην ΔΖΓΖ 

 

 

 

Δηθφλα 369 : Γηαδηθαζίεο & Δξγαιεία ζην ΔΖΓΖ 

 

 

Κιεηζηή δηαδηθαζία (άξζξν 27 λ.4412/16) 

(γηα ην ζηάδην πξνεπηινγήο) - Γεκηνπξγία Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ (RFI)   

 (δεκηνπξγία λένπ γχξνπ – γηα ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ) – Γεκηνπξγία 

Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

  

Γηαγσληζκφο : RFQ Request for Quotation 

(Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο) 

Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ : RFI– 

Request for Information (Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο) 

Ζιεθηξνληθφο Πιεηζηεξηαζκφο : Auction 
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Γηαπξαγκάηεπζε (άξζξν 32 λ.4412/16)  

Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

 (δπλεηηθά, δεκηνπξγία λένπ γχξνπ γηα ππνβνιή βειηησκέλεο πξνζθνξάο) – 

Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ ελφο ζηαδίνπ)  

 

Αληαγσληζηηθή δηαπξαγκάηεπζε (άξζξν 29 λ.4412/16)  

χκπξαμε Καηλνηνκίαο (άξζξν 31 λ.4412/2016) 

(γηα ην ζηάδην πξνεπηινγήο) – Γεκηνπξγία Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ (RFI)  

 (γηα ηελ αξρηθή πξνζθνξά) - Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

(γηα ην ζηάδην δηαπξαγκάηεπζεο) - Γεκηνπξγία λέσλ γχξσλ - Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

ή ρξήζε ηεο ¨Δπηθνηλσλίαο¨  

(γηα ηελ ηειηθή πξνζθνξά) - Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

 

Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο (άξζξν 30 λ.4412/16)  

(γηα ην ζηάδην πξνεπηινγήο) - Γεκηνπξγία Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ (RFI)  

 (γηα ην ζηάδην δηαιφγνπ) - ρξήζε ηεο ¨Δπηθνηλσλίαο¨  

(γηα ηελ ηειηθή πξνζθνξά) - Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

 (δπλεηηθά, δεκηνπξγία λένπ γχξνπ γηα ππνβνιή βειηησκέλεο πξνζθνξάο) – 

Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ ελφο ζηαδίνπ)  
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Γπλακηθφ χζηεκα Αγνξψλ (άξζξν 30 λ.4412/16)  

(γηα ην ζηάδην πξνεπηινγήο) – Γεκηνπξγία Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ (RFI) (αλνηθηή γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπ 

δπλακηθνχ) 

(γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε – ππνβνιή πξνζθνξψλ) - Γεκηνπξγία 

Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

 

πκθσλία Πιαίζην (άξζξν 39 λ.4412/16)  

(γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ελφο πκθσλίαο 

Πιαηζίνπ)-Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ (RFQ) 

(γηα θάζε εθηειεζηηθή ζχκβαζε – ππνβνιή πξνζθνξψλ)-Γεκηνπξγία Γηαγσληζκνχ 

(Rελφολφο ή δχν ζηαδίσλ) 

 

Ζιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο (άξζξν 34 λ.4412/16) 

Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην ηειηθφ ζηάδην 

επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ κεηά απφ αλνηθηή ή θιεηζηνχ ηχπνπ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

ή ζηελ πεξίπησζε εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο πκθσλίαο – Πιαηζίνπ (call-off). 

 

Απεπζείαο αλάζεζε (άξζξν 118 λ.4412/2016) θαη Αλάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ (ζχκβνπινη, εκπεηξνγλψκνλεο) (άξζξν 128 λ.4412/16) 

 (δεκηνπξγία δηαγσληζκνχ – γηα ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ) – Γεκηνπξγία 

Γηαγσληζκνχ (RFQ ελφο ή δχν ζηαδίσλ) 
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Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζην ΔΖΓΖ ΓΔ θαη ηηο δηαδηθαζίεο Αληαγσληζηηθνχ 

Γηαιφγνπ (άξζξν 30), Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελεο δεκνζίεπζεο (άξζξν 32) 

θαη ηελ Γηαπξαγκάηεπζεο κε ππνβνιή βειηησκέλεο πξνζθνξάο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα ζρεηηθνί ζπλνπηηθνί νδεγνί. Απεπζπλζείηε ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

θαη εηδηθφηεξα θαη ηνπο νδεγνχο ―20220831 - πλνπηηθφο Οδεγφο Αληαγσληζηηθφο 

Γηάινγνο - ΑΑ - ΔΖΓΖ ΓΔ.pdf― θαη ―20190228 - πλνπηηθφο Οδεγφο Άξζξν 32 θαη 

Βειηησκέλε ΟΠ - ΑΑ - ΔΖΓΖ ΓΔ.pdf‖ αληίζηνηρα. 
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Κεθάιαην XIII. ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα 

Έξγα (βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο) 

 

1. θνπφο θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ Κεθαιαίνπ  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζρεδηαζκφ ελφο δηαγσληζκνχ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζην χζηεκα 

θαη νινθιεξψλνληαη κε ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα είλαη 

νη εθπαηδεπφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ηελ νξζή ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ηνπ 

πζηήκαηνο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ιαλζαζκέλνη ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί νη 

νπνίνη δεκηνπξγνχλ ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία, δηνηθεηηθή επηβάξπλζε 

ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη αξλεηηθή ζηάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απέλαληη 

ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε γλψζεσλ ζηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο, έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηα αθφινπζα: 

 Σα αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη 

Τπνζηήξημεο Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπσο 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

www.promitheus.gov.gr   

 Σα ηεχρε δηαθεξχμεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη έξγσλ κε ην ζχζηεκα 

κειέηεο-θαηαζθεπήο φπσο έρνπλ ζπληαρζεί θαη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

www.eaadhsy.gr ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

 Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ 

 Παξνπζηάζεηο γηα ην ΟΠ ΔΖΓΖ θαη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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2. ρεδηαζκφο θαη δεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα (βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο- ηηκήο) 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Σν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε δηαγσληζκνχ έξγνπ κε ππνβνιή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 3 (Μειέηεο) ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία απνηειεί 

θαη ηελ πην ζπρλή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηα Γεκφζηα Έξγα κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο.  

1. Γεληθά 

 

1. ε θάζε αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη νη θαξηέιεο  Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα 

ζηνηρεία (εληφο ηεο θαξηέιαο «Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, θαη ηνηρεία Διέγρνπ. Ζ θαξηέια Όξνη χκβαζεο δελ 

ζπκπιεξψλεηαη ζε θακία δηαδηθαζία θαη ε θαξηέια Οηθνλνκηθνί θνξείο 

ζπκπιεξψλεηαη ζε θιεηζηέο δηαδηθαζίεο ή ζε δηαδηθαζίεο κε πξνζθεθιεκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο (π.ρ. δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 

απεπζείαο αλάζεζε, αλάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (ζχκβνπινη, 

εκπεηξνγλψκνλεο) γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο). 

ηελ θαξηέια Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ 

 επηιέγεηαη ην πξφηππν  

 ζπκπιεξψλνληαη  πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ηίηινο, πεξηγξαθή έξγνπ),  
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 ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηνπ δηαγσληζκνχ (χκβαζε ή πκθσλία 

πιαίζην), ηξφπν απνζθξάγηζεο,  

 Δηζάγνληαη ή Γηακνξθψλνληαη νη πξφζζεηεο «Απαηηήζεηο» (ή αιιηψο : 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ηχπνπ Κ1, Κ2, Κ3,θ.ν.θ.) πέξαλ ηεο ήδε 

ελζσκαησζείζαο «Γεληθήο απαίηεζεο» ε νπνία πξνυπάξρεη κε ηελ 

εθαξκνγή πξνηχπνπ 

 επηζπλάπηνληαη  φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

  δίλεηαη πξφζβαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ησλ Διεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ζηα ζηνηρεία δηαγσληζκνχ. 

ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 απνηππψλνληαη νη νκάδεο έξγσλ ή νη θαηεγνξίεο κειεηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία 

 δειψλνληαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (είδνο δηαδηθαζίαο, θξηηήξην 

αλάζεζεο, ηξφπνο ζχληαμεο/ππνβνιήο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο) 

 θαηαρσξίδνληαη νη ινηπέο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξναηξέζεηο εάλ 

πθίζηαληαη, ν ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα CPVs θαη ν ηχπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ 

 θαηαρσξίδνληαη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο, έλαξμεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 επηιέγνληαη θαλφλεο απάληεζεο δειαδή θαλφλεο ζρεηηθνί κε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζην δηαγσληζκφ, ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  
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2. πληζηάηαη ε πξψηε ελέξγεηα ζπκπιεξψλνληαο ηελ θαξηέια Γεληθά ηνηρεία 

Γηαγσληζκνχ, λα είλαη ε Δθαξκνγή πξνηχπνπ. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρεηξηζηή 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξφηππα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην πξφηππν πνπ ηνλ αθνξά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ απηφκαηα θαη 

θαηάιιεια νξηζκέλα ζηνηρεία ή ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ.  Σα πξφηππα αθνξνχλ ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππνβνιήο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζην θξηηήξην αλάζεζεο. Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε 

θξηηήξηα αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο – 

ηηκήο είλαη ηα αθφινπζα : 

   Πξφηππν Πεξηγξαθή Σξφπνο ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 

 
 

  

1  Γηαγσληζκφο 

κε Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

α.95/π.2α 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ κε 

Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

άξζξν 95 παξ. 

2α - Έξγα 

Οηθ.πξνζθνξά : επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο 

γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο 

εθαηφ (%) - άξζξν 95 παξ.2α λ.4412/2016 

2  Γηαγσληζκφο 

κε Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

α.95/π.2β 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ κε 

Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

άξζξν 95 παξ. 

2β - Έξγα 

Οηθ.πξνζθνξά :  ζπληάζζεηαη κε ειεχζεξε 

ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ κε 

εθθξαδφκελε ηηκή..- άξζξν 95 παξ.2β 

λ.4412/2016 

3  Γηαγσληζκφο 

κε Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

α.95/π.3 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ κε 

Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

άξζξν 95 παξ. 

3 - Μειέηεο 

Οηθ.πξνζθνξά : ζπληάζζεηαη κε αλαγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά θαηεγνξία κειέηεο 

θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. - άξζξν 95 παξ.3 λ.4412/2016 

4  Γηαγσληζκφο 

κε Σερληθή 

Αμηνιφγεζε 

Πξφηππν γηα 

Γηαγσληζκφ κε 

Σερληθή 

Οηθ.πξνζθνξά : ζπληάζζεηαη κε αλαγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ 

θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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α.95/π.4 Αμηνιφγεζε 

άξζξν 95 παξ. 

4 - Τπεξεζίεο 

ζχκβαζεο. - άξζξν 95 παξ.4 λ.4412/2016 

 

Δηθφλα 370: Πξφηππα δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο 

3. Σα πεδία πνπ θέξνπλ * είλαη ππνρξεσηηθήο ζπκπιήξσζεο. 

4. Σα πεδία πνπ θέξνπλ ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθφο θαθφο») 

ζπκπιεξψλνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκψλ. 
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Αλαδήηεζε κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ  

4.1 Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη σο εμήο : Δπηιέγεηε ην θαθφ 

 

Δηθφλα 371 : Δθθίλεζε δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

4.2 ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε» ρσξίο λα 

ζπκπιεξψζεηε θαλέλα πεδίν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 372 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εγγξαθψλ Κσδηθψλ ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

4.3 Δπηιέγεηε ηνλ Φνξέα ζαο κε γξήγνξε επηινγή  

 

Δηθφλα 373 : Δπηινγή Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 
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2. χλδεζε ζην ζχζηεκα 

 

χλδεζε ζην ζχζηεκα www.promitheus.gov.gr → Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα, σο ζηέιερνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ) κε 

αξκνδηφηεηα ηελ δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκψλ. ή απεπζείαο είζνδνο ζην 

ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα ζην https://publicworks.eprocurement.gov.gr/. 

 

 

Δηθφλα 374 : χλδεζε (login) ζην χζηεκα 

Αθνχ επηβεβαησζνχλ ην λνκα θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο (Βαζηθφ Μελνχ) πνπ ηνπ 

είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ (π.ρ. ρεηξηζηήο Α.Α., Πξφεδξνο ΔΓ 

θ.ιπ.). 

. 
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3. Δίζνδνο ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο  

 

 

Δηθφλα375: Βαζηθνχ Μελνχ – «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ» 

Αξρηθή ζειίδα  

Βαζηθφ κελνχ : πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ζην χζηεκα 

Δθθξεκείο εηδνπνηήζεηο : πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο κε αλαγλσζκέλεο εηδνπνηήζεηο 

πνπ απνζηέιινληαη απφ ην χζηεκα ζην ρεηξηζηή θαηά ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ 

 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  

 



 

414 

 

Δηθφλα 376 : Κνλζφια Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ 

Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

Πεξηνρή Γεκνζηεπκέλνη Γηαγσληζκνί : πεξηιακβάλνληαη νη δεκνζηεπκέλνη απφ ηνλ 

ρξήζηε δηαγσληζκνί ή νη δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρεη πξφζβαζε  

Πεξηνρή Πξνζρέδηα Γηαγσληζκψλ : πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζρέδηα δηαγσληζκψλ 

ηνπ ρεηξηζηή ρξήζηε  

Πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί :   

Γεκηνπξγία : δεκηνπξγία δηαγσληζκψλ, πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, πιεηζηεξηαζκνχ θαη νκάδαο. Γπλαηφηεηα αληηγξαθήο δεκνζηεπκέλνπ 

δηαγσληζκνχο 

Γηαρείξηζε : πξνζρεδίσλ θαη νκάδσλ (ηξνπνπνίεζε, αληηγξαθή, δηαγξαθή, 

ελεκέξσζε, αλαίξεζε θιεηδψκαηνο)  

Πξφηππα : Γεκηνπξγία ηδησηηθψλ πξνηχπσλ γηα ρξήζε ζηε δεκηνπξγία δηαγσληζκψλ. 

Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπο γηαηί πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαξηεκέλα πξφηππα 

ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα.   
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4. Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ  

Γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ/ηεο ζχληαμεο ελφο λένπ δηαγσληζκνχ πεγαίλεηε  ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί θαη απφ ηελ πεξηνρή 

Γεκηνπξγία επηιέγεηε Γηαγσληζκφο.  

 

Δηθφλα 377: ηνηρεία θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν θαη απνδίδεηαη 

έλαο κνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο πνπ ζα αθνινπζεί ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζε φιε 

ηελ πνξεία ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζην ρεηξηζηή ε νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ 

πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ε νπνία απνηειείηαη απφ έμη θαξηέιεο: 

Γεληθά ζηνηρεία δηαγσληζκνχ, Πξφζζεηα ζηνηρεία (εληφο ηεο θαξηέιαο «Γεληθά 

ζηνηρεία δηαγσληζκνχ»), Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνηρεία Διέγρνπ, ξνη ζχκβαζεο 

θαη Οηθνλνκηθνί θνξείο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο βάζεη βέιηηζηεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κφλν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ θαξηειψλ. 

 

i. πκπιήξσζε θαξηέιαο Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 
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Δηθφλα 378: Δθαξκνγή πξνηχπνπ 

8. πληζηάηαη ε πξψηε ελέξγεηα λα είλαη ε Δθαξκνγή πξνηχπνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ απηφκαηα θαη θαηάιιεια νξηζκέλα ζηνηρεία ή 

ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.  

 

9. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε ρσξίο λα 

ζπκπιεξψζεηε θαλέλα πεδίν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπ πζηήκαηνο. Δπηιέγεηε 

ην πξφηππνπνπ ζέιεηε (γηα ην παξάδεηγκα: Γηαγσληζκφο κε Σερληθή 

Αμηνιφγεζε α.95/π.3). 

 

Δηθφλα 379: Δπηινγή πξνηχπνπ 

10. πκπιεξψλεηε πλνπηηθφ ηίηιν/ αξ. δηαθήξπμεο, Σίηινο 

Έξγνπ/Μειέηεο, Κσδηθφ Γηαχγεηα - Δπσλπκία Φνξέα, Όξηα 

χκβαζεο, ΔΠΑ. Σα πεδία Έθβαζε, πζηεκηθφο Σχπνο Γεκνπξαζίαο, 

Δπίπεδν Πξφζβαζεο Υξεζηψλ ηπι πξνζθνξάο γηα δηαγσληζκφ  θαη 

εηξά απνζθξάγηζεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ.  
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Δηθφλα 380: πκπιήξσζε ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ θαξηέιαο «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ» 

Αλάιπζε πεδίσλ 

πλνπηηθφο ηίηινο/Αξ. δηαθήξπμεο: πκπιεξψλεηε ηνλ ζπλνπηηθφ ηίηιν ή/θαη ηνλ αξηζκφ 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηαδηθαζία Απνζθξαγίζεσλ: Με ηελ επηινγή πξνηχπνπ νξίδνληαη απηφκαηα  

Γηθαηνινγεηηθά – Οηθνλνκηθή : Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηινγή «ηηθ» .  Γηα ηνλ δηαγσληζκφ 

ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 3 βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα γίλεη εληαία, ζε κία θάζε, ελψ ε 

απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα γίλεη ζε δεχηεξε δηαθξηηή θάζε. 

ηπι πξνζθνξάο γηα Γηαγσληζκφ: Με ηελ επηινγή πξνηχπνπ νξίδεηαη απηφκαηα  απφ ην 

χζηεκα ε επηινγή «θξαγηζκέλεο Πξνζθνξέο» ζην παξφλ πεδίν, εθφζνλ επηιεγεί ην «ηηθ»

ζην πξνεγνχκελν πεδίν ε «Γηαδηθαζία Απνζθξαγίζεσλ: Γηθαηνινγεηηθά – Οηθνλνκηθή» . 

πζηεκηθφο Σχπνο Γεκνπξαζίαο: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «Σππνπνηεκέλνο 

δηαγσληζκφο».  

Δπίπεδν Πξφζβαζεο Υξεζηψλ: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηινγή «Ηεξαξρία».  

Υεηξηζηήο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Δκθαλίδεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ  αξκφδηνπ Υεηξηζηή, ήηνη ηνπ ζπληάθηε ηνπ πξνζρεδίνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

Δπηρεηξεζηαθφο Σνκέαο: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «ΓΓΓΔ» ήηνη Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Έθβαζε: Γηαηεξείζηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «χκβαζε». Τπάξρεη θαη ε ηηκή «πκθσλία 

Πιαίζην» γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σίηινο Έξγνπ / Μειέηεο: Καηαρσξείηε ηνλ πιήξε θαη επίζεκν ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ 

Έξγνπ ή Μειέηεο ή πλαθνχο Τπεξεζίαο. 

11. ηελ ελφηεηα Φνξέαο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπκπιεξψλεηε ηα πεδία θσδηθφο 

δηαχγεηαο ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα ξηα χκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ λ.4412/2016 θαη  ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ. 
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Δηθφλα 381 : Δπηινγή Κσδηθνχ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, Όξηα χκβαζεο θαη ΔΠΑ 

12. ηελ ελφηεηα εηξά απνζθξάγηζεο δηαηεξείηε ηελ επηινγή πνπ πξνθχπηεη 

κεηά ηελ εθαξκνγή πξνηχπνπ (Γ/Σ/Ο). 

 

Δηθφλα 382: Δπηινγή ζεηξάο απνζθξάγηζεο 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηιερζεί λα εθαξκνζηεί πξφηππν, θάηη ην νπνίν δελ πξνηείλεηαη, ε ζεηξά 

απνζθξάγηζεο ζα πξέπεη λα επηιερζεί κεηαμχ ησλ παξαθάησ επηινγψλ : 

ΑΝΔΤ : Άλεπ απνζθξάγηζεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αθνξά 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ απαηηείηαη απνζθξάγηζε, φπσο αληαγσληζηηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξφηεξε δεκνζηφηεηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 

Γ/Ο :  Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κία 

θάζε. Αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Έξγσλ, Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο . 

Γ/Σ/Ο  :  Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο ζε κία 

θάζε θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε δεχηεξε δηαθξηηή θάζε. Αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο 

Έξγσλ, Μειεηψλ θαη πλαθψλ Τπεξεζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο  πνηφηεηαο ηηκήο. 

Γ/Ο/Σ : Απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κία θάζε. Αθνξά δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά 

κε ην ζχζηεκα κειέηε -θαηαζθεπή ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4412/2016. 
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13. ηελ ελφηεηα Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

δψζεη πξφζβαζε ζηνλ δηαγσληζκφ ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (π.ρ. 

ζπλαδέιθνπο ρεηξηζηέο ή/θαη κέιε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή/θαη κέινπο 

Κιηκαθίνπ Διέγρνπ), νη νπνίνη ελδέρεηαη λα θιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο λα εηζέιζνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ γηα ελέξγεηα ή/θαη επηζθφπεζε ή/θαη έιεγρν βάζεη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

Δηθφλα 383 : Δλφηεηα «Υεηξηζηέο – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» 

Ζ πξνζζήθε θη άιισλ ρξεζηψλ ζηνλ σο άλσ πίλαθα γίλεηαη επηιέγνληαο ην 

εηθνλίδην   πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη κία πξφζζεηε γξακκή θάησ απφ ην 

φλνκα ηνπ ρεηξηζηή.  

 

Δηθφλα 384 : Πξνζζήθε λένπ κέινπο ζηνπο Υεηξηζηέο – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

Μέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο πιεθηξνινγείηε ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ κέινπο πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θαη παηάηε ην πιήθηξν «tab» ζην 

πιεθηξνιφγην ή ελαιιαθηηθά επηιέγεηε ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε: 

 

Δηθφλα 385 : Απφδνζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε λέν κέινο 
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Δπηιέγεηε ην είδνο ηεο Πξφζβαζεο απφ ηελ αλαδπφκελε ιίζηα, γηα 

παξάδεηγκα: «Μφλν πξνβνιή» πξνθεηκέλνπ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα 

κπνξεί κφλν λα πξνβάιεη ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο φκσο λα κπνξεί 

λα ηα δηαρεηξίδεηαη (π.ρ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, Μέινο 

Κιηκαθίνπ Διέγρνπ, θ.α.). Ζ επηινγή «Βαζκνιφγεζε» έρεη εθαξκνγή ζε 

πεξηπηψζεηο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

ηερληθήο πξνζθνξάο  θαη θξηηήξην αλάζεζεο βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - 

ηηκήο. «Πιήξεο» πξφζβαζε ελδέρεηαη λα δνζεί ζε ζπλάδειθν, ρεηξηζηή ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, πνπ αληηθαζηζηά/αλαπιεξψλεη 

ηνλ ρεηξηζηή θαζψο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 ηέιερνο αθφκε θαη κε «πιήξε» πξφζβαζε (πέξαλ ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ) δελ δχλαηαη 

λα δψζεη πξφζβαζε ζε ρεηξηζηέο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζην δηαγσληζκφ ή λα πξνβεί ζηελ 

ελέξγεηα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 πληζηάηαη λα κελ ζπκπιεξψλεηε ηα ινηπά πεδία (Δξγαζία θαη Ζκεξνκελία-ζηφρνο) θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο «Δπηθνηλσλίαο» γηα λα απνζηέιιεηε εηδνπνηήζεηο ζηνπο 

ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο έρεηε δψζεη πξφζβαζε. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο δελ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πνηέ 

ην πεδίν Δξγαζία θαζψο δελ ζα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξγεζε ηεο πξφζβαζήο ηνπ κεηά ηε 

δηαβίβαζε θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθηά απηφκαηα «Πιήξε» πξφζβαζε κεηά ηελ 

εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ».  

 

14. ηελ ελφηεηα Όξνη έρεη ζπκπιεξσζεί απηφκαηα απφ ην χζηεκα ην πεδίν 

Γεθαδηθά ςεθία ηηκήο:2 

 

Δηθφλα 386 : Καηαρψξηζε δεθαδηθψλ ςεθίσλ ηηκήο 
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15. ηελ ελφηεηα Απαηηήζεηο έρεη ελζσκαησζεί κία «Γεληθή Απαίηεζε»κε ηελ 

εθαξκνγή πξνηχπνπ θαζψο επίζεο θαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο (Κξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο ηχπνπ Κ1, Κ2, Κ3).Γηα λα εκθαληζηνχλ νη απαηηήζεηο επηιέγεηε 

«Αλάπηπμε φισλ». 

 

 

 

Δηθφλα 387: Δλφηεηα «Απαηηήζεηο» 

8.1 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ Μέξνο Η: Γεληθή Απαίηεζε 

Δάλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ γεληθή απαίηεζε επηιέγνληαο ην 

θίηξηλν κνιχβη «Δλεκέξσζε». Ζ Απαίηεζε «Γεληθνί φξνη» εθαξκφδεηαη ζε 

φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

ε εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζέιεη λα  λα εηζάγεη πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο, φπσο απηέο πεξίγξαθνληαη ζηε Γηαθήξπμε, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

εμήο ηξφπν : 

Δπηιέγεηε (√) ηελ ελφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Απαηηήζεηο θαη επηιέγεηε Πξνζζήθε 

ελφηεηαο  
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Γίλεηε φλνκα π.ρ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ επηιέγεηε ζηάδην δηαδηθαζίαο 

Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή θαη επηιέγεηε εθαξκνγή θαη πξνζζήθε απαηηήζεσλ 

 

 

Δηθφλα 389: Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ελφηεηαο 

Καηαρσξείηε φλνκα απαίηεζεο θαη πεξηγξαθή απαίηεζεο (αθνχ πξψηα 

παηήζεηε «Αιιαγή ζε θαηάζηαζε απινχ θεηκέλνπ») 

 

Δηθφλα 390: Καηαρψξηζε απαίηεζεο ζε ελφηεηα 

Δηθφλα 388 : Πξνζζήθε λέαο ελφηεηαο ζηηο «Απαηηήζεηο» 
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Οξίδεηε ηηο ηδηφηεηεο: Σχπνο: Απαηηείηαη Οηθ. Φνξέαο, Σχπνο ηηκήο: Κείκελν, 

ηφρνο: ΝΑΗ. Σέινο, ηζεθάξεηε ην θνπηάθη Δκθάληζε ζε πξνκεζεπηή θαη 

επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 391: Ηδηφηεηεο απαηηήζεσλ 

 

 

 

Ηδηφηεηεο  

Σχπνο :  Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο εμήο ηδηφηεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηήζεσλ καο: 

Μφλν εκθάληζε(π.ρ. ηίηινο κηαο ππνελφηεηαο, επηζεκάλζεηο νη νπνίεο δελ ρξήδνπλ απάληεζεο αιιά 

είλαη κφλν ελεκεξσηηθέο) 

Απαηηείηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο(φηαλ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή απάληεζε απφ ηνλ Οηθ.Φνξέα) 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πξναηξεηηθφο(φηαλ δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή απάληεζε απφ ηνλ Οηθ.Φνξέα). 

Δζσηεξηθφ πξναηξεηηθφ, Απαηηείηαη εζσηεξηθφ(ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο απηψλ) 

εκείσζε: Όηη ραξαθηεξίδεηαη εζσηεξηθφ δελ ηνλ βιέπνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο (είλαη κφλν 

γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηνπ θνξέα). 

Σχπνο ηηκήο : Μπνξείηε λα επηιέμεηε θείκελν, αξηζκφ, url θαη εκεξνκελία αλάινγα κε ην είδνο 

απάληεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεηε ζέζεη. 

ηφρνο : Απνηειεί πεδίν πνπ δέρεηαη ειεχζεξν θείκελν. Αλ ζπκπιεξσζεί ζα πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί θαη 

ε επηινγή Δκθάληζε ζε πξνκεζεπηή 

 

8.2 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ Μέξνο ΗΗ: Καηαρψξεζε «Βάξνπο» ζηα Κξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο 
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ην ζεκείν απηφ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαρσξήζεηε ην αληίζηνηρν «Βάξνο» ζε θαζέλα 

απφ ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο επηιέγνληαο ην θίηξηλν κνιχβη «Δλεκέξσζε»ηνπ 

εθάζηνηε θξηηεξίνπ (π.ρ. K1. Βαζκφο θαηαλφεζεο αληηθεηκέλνπ): 

 

Δηθφλα 392: Καηαρψξεζε «Βάξνπο» ζηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Η 

ηελ επφκελε νζφλε θαηεπζχλεζηε δεμηά φπνπ θαηαρσξείηε ην Βάξνο ηνπ ελ 

ιφγσ θξηηεξίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε (π.ρ.: βάξνο 40 απφ ην 

ζχλνιν ησλ 100). Γελ ζπκπιεξψλεηε ηελ βαζκνινγία απνθιεηζκνχ.Γηα λα 

νινθιεξψζεηε επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

 

 

Δηθφλα 393: Καηαρψξεζε «Βάξνπο» ζηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ΗΗ 
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Αθνχ αθνινπζήζεηε ηνλ ίδην βεκαηηζκφ θαη γηα ηα ππφινηπα θξηηήξηα, 

επηζηξέθεηε πίζσ ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο φπνπ βιέπεηε ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο: 

 

 

Δηθφλα 394: Απνηέιεζκα θαηαρψξεζεο «Βάξνπο» ζηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

8.3 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ Μέξνο ΗΗΗ: Δηζαγσγή πξφζζεησλ Κξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο 

Δάλ ζέιεηε, κπνξείηε λα εηζάγεηε πξφζζεηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αθνινπζψληαο 

ηηο σο άλσ δνζείζεο νδεγίεο. Χζηφζν, ζα ρξεηαζηεί λα επηδείμεηε πξνζνρή ζηνλ 

ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ πεδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα «Ηδηφηεηεο» ε 

νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

Δηθφλα 395: ηηγκηφηππν ζπκπιήξσζεο ηεο ελφηεηαο «Ηδηφηεηεο» 
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16. ηελ ελφηεηαεκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ηα 

έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηααθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ 

ρψξν κε ηαπλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

απνζεηήξην εγγξάθσλ φιεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ρξεζηκεχεη θαη 

γηα ηελ δηαθίλεζε απηψλ, απφ ην ζηάδην ζχληαμεο πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ 

κέρξη θαη ην ζηάδην ζπκβαζηνπνίεζεο. 

Δπεμήγεζε θαηεγνξίαο 

γηα εζσηεξηθή ρξήζε κφλν (επηινγή «Sourcing – Δζσηεξηθφ ζηνηρείν»): 

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ρεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

γηα δεκνζίεπζε πξνο φινπο ζην Portal (επηινγή «Πξνο νηθνλνκηθφ θνξέα: Γηαθήξπμε  & 

Γεκνζίεπζε ζην Portal»): 

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ρεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, θαζψο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ γηα νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, π.ρ.: Γηαθήξπμε, ΔΔΔ  

request ζε κνξθή xml θαη pdf, θ.ν.θ.  

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (επηινγή «Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα»):  

πξφζβαζε απφ εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο Υεηξηζηέο, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Διεγθηηθψλ Φνξέσλ, 

αιιά θαη ζπκκεηερφλησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, π.ρ.: Απφθαζε Έγθξηζεο 

Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, Απφθαζε Καηαθχξσζεο, Απνθάζεηο επί πξνζθπγψλ/ελζηάζεσλ, 

θ.ν.θ.   

Ζ επηζχλαςε πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο : 

16.1 Δπηιέγεηε Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ 

 

Δηθφλα396 : Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

16.2 Παηψληαο ην πιήθηξν απηφ, εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε φπνπ 

ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή  θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ζπλεκκέλνπ ζηνηρείνπ. 
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Δηθφλα 397 : Οινθιήξσζε επηζχλαςεο αξρείνπ 

16.3  ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί «Δθαξκνγή» γηα λα εηζάγεηε ην 

ζπλεκκέλν ή ην θνπκπί «Νέα Πξνζζήθε» εάλ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε λέν 

ζπλεκκέλν. Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο ηεο επηζχλαςεο ηνπ ζπλεκκέλνπ. 

 

Δηθφλα 398 : Δπηβεβαίσζε επηηπρνχο επηζχλαςεο αξρείνπ 

16.4 Δκθαλίδνληαη ηα ζπλεκκέλα κε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία φπσο φλνκα 

αξρείνπ, ζηνηρεία ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελέξγεηα, εκεξνκελία 

επηζχλαςεο/ελεκέξσζεο, θιπ. ζε έλαλ εληαίν πίλαθα. 

 

Δηθφλα 399 : Δλεκέξσζε / Γηαγξαθή ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

16.5 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ελεκέξσζεο (κνιχβη - ) κπνξείηε λα 

ηξνπνπνηήζεηε ηα ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ ζαο ζηελ αθφινπζε νζφλε 

ελεκέξσζεο: 
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Δηθφλα 400 : Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

16.6 Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλεκκέλνπ. 

 

Δηθφλα 401 : Δπηβεβαίσζε επηηπρνχο ελεκέξσζεο αξρείνπ 

16.7 Δάλ επηζπκείηε δηαγξαθή ελφο ζπλεκκέλνπ ζηνηρείνπ παηήζηε ην 

εηθνλίδην δηαγξαθήο (θάδνο απνξξηκκάησλ ), φπνπ ζα εκθαληζηεί ην 

αθφινπζν κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο: 

 

Δηθφλα 402 : Πξνεηδνπνίεζε θαηά ηελ πξνζπάζεηα δηαγξαθήο ζπλεκκέλνπ αξρείνπ 

16.8 Μεηά ηελ δηαγξαθή εκθαλίδεηαη κήλπκα ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

ελέξγεηαο. 
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ii. πκπιήξσζε θαξηέιαο Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

Δπηιέγεηε ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεηε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο (θαηαθχξσζεο) θαζψο θαη ην αληηθείκελν (Οκάδεο Δξγαζηψλ, 

Καηεγνξίεο Μειεηψλ θ.α.) θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Δηθφλα 403: Φφξκα «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

Κξηηήξην Αλάζεζεο (Καηαθχξσζεο): Γηαηεξείηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή, ε νπνία 

βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ είλαη ε «Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο» θαη αθνξά ηελ 

πεξίπησζε δηαγσληζκψλ κε Σερληθή Αμηνιφγεζε.  

 

Δηθφλα 404 : Δπηινγή θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο 

Δλέξγεηεο: Δπηιέγεηε Γεκηνπξγία Γξακκήο θαη ην θνπκπί Μεηάβαζε γηα λα 

εηζάγεηεηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε Μειέηεο (π.ρ. «Μειέηε Πξαζίλνπ»). 

 

Δηθφλα 405 : Γεκηνπξγία γξακκήο (Μειέηεο) 

Σν χζηεκα ζαο νδεγεί ζηελ αθφινπζε νζφλε:  
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Δηθφλα 406: ηνηρεία γξακκήο (Μειέηεο) 

ηελ σο άλσ νζφλε θαηαρσξείηε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Μειέηεο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απηήο ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: 

Αλάιπζε πεδίσλ 

ηνηρείν :ηνπο δηαγσληζκνχο έξγσλ, κειεηψλ θαη ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλεηαη θαζψο ην CPV εηζάγεηαη ζηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία θαη φηαλ 

ζπκπιεξψλεηαη ζηελ ελ ιφγσ θφξκα κεηαβάιιεη ηελ θαηεγνξία («00.003»).   

Έθδ. : Γελ ζπκπιεξψλεηαη 

Πεξηγξαθή :πκπιεξψλεηε ηελ θαηεγνξία κειεηψλ (π.ρ. θαηεγνξία 10, πγθνηλσληαθέο κειέηεο, 

θαηεγνξία 16, Σνπνγξαθηθέο κειέηεο) 

Καηεγνξία :Ζ ηηκή έξρεηαη απηνκάησο ζπκπιεξσκέλε απφ ην πξφηππν θαη είλαη 00.003 

Μνλάδα κέηξεζεο :ηηο κειέηεο επηιέγεηε ηελ κνλάδα Μειέηε. 

Πνζφηεηα :ηηο κειέηεο εηζάγεηε ηελ ηηκή 1  

Αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο : Καηαρσξίδεηε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ ελφηεηα Παξάκεηξνο δελ ζπκπιεξψλεηαη. 

Σν πιήθηξν Απνηειέζκαηα βαζκνιφγεζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 
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Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο πνπ αθνξά κία 

γξακκή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ήηνη κία Μειέηε, επηιέγεηε ην θνπκπί Δθαξκνγή 

 

Δηθφλα 407: Οινθιήξσζε εθαξκνγήο γξακκήο (Μειέηεο) 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 408:  Καηαρσξεκέλε γξακκή (Μειέηε Πξαζίλνπ) 

Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαρσξείηε ινηπέο κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε απηφ ην ζεκείν, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Δλεκέξσζεο (εηθνλίδην «θίηξηλν κνιχβη») ηεο θάζε γξακκήο ή 

αθφκε θαη Γηαγξαθήο ησλ γξακκψλ (εηθνλίδην «θάδνο απνξξηκκάησλ»), ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο. 

iii. πκπιήξσζε θαξηέιαο Πξφζζεηα ηνηρεία 

Δπηιέγεηε ηελ θαξηέια Πξφζζεηα ηνηρεία εληφο ηεο θαξηέιαο Γεληθά ζηνηρεία 

δηαγσληζκνχ ζηελ νζφλε ζρεδηαζκνχ/ζχληαμεο ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δειψζεηε ηα ζρεηηθά απαξαίηεηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
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Δηθφλα 409:Γεκηνπξγία θφξκαο «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ» απφ ηνλ Γηαγσληζκφ 

Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα πάηε ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη λα επηιέμεηε Πξφζζεηα 

ζηνηρεία δηαγσληζκνχ απφ ην Βαζηθφ Μελνχ (αξηζηεξά). 

 

Δηθφλα 410 : Γεκηνπξγία θφξκαο «Πξφζζεησλ ηνηρείσλ» απφ ην Βαζηθφ Μελνχ 

ηελ νζφλε αλαδήηεζεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο αλαδεηά ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ πξνζρεδίνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

(πξνηείλεηαη σο θξηηήξην αλαδήηεζεο ν «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ πξνζρεδίνπ ή ηνπ 

δηαγσληζκνχ) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην θνπκπί Αλαδήηεζε. ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέγεη ηα ζρεηηθά πξφζζεηα ζηνηρεία πξνο 

θαηαρψξηζε/ελεκέξσζε (εηθνλίδην «θίηξηλν κνιχβη»). 
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Δηθφλα 411: Δλεκέξσζε Φφξκαο «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

ηελ νζφλε θαηαρψξηζεο/ελεκέξσζεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ πνπ 

αθνινπζεί απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ: 

 

Δηθφλα 412: πκπιήξσζε γεληθψλ ζηνηρείσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Σν πξψην κέξνο αθνξά ζε γεληθά ζηνηρεία πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 

Γεληθά ζηνηρεία 

Α/Α Γηαγσληζκνχ: Δθφζνλ απαηηείηαη, ρξεζηκνπνηήζηε ην εηθνλίδην αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθφο 

θαθφο») γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζεηε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαηαρσξήζεηε κε ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Δίδνο χκβαζεο (άξζξν 2):Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην είδνο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Γηαδηθαζία (άξζξν 26):Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4412/2016. 

Κξηηήξηα Αλάζεζεο (άξζξν 86): Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ην θξηηήξην αλάζεζεο πνπ αθνξά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016. 

Σξφπνο χληαμεο/Τπνβνιήο Οηθ. Πξνζθνξψλ (άξζξα 95, 126): Δπηιέγεηε απφ ιίζηα ηνλ ηξφπν 

ζχληαμεο/ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ βάζεη ησλ 

άξζξσλ 95 θαη 126 ηνπ Ν.4412/2016. 

Πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο (κε ΦΠΑ): Δηζάγεηε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο κε 

ΦΠΑ. Απηφ ην πνζφ ζα εκθαληζηεί θαη ζηηο ζρεηηθέο εθηππψζεηο θαη έγγξαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληα Φνξέα θαζψο θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

Πξναηξέζεηο (κε ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ εηδηθφηεξε θαξηέια πξφζζεησλ ζηνηρείσλ κε ηίηιν «Πξναηξέζεηο» πνπ ππάξρεη 

παξαθάησ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ίδηαο νζφλεο. 

Πξνυπνινγηζκφο Δξγαζηψλ (ρσξίο ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνινγηζηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο γξακκέο, ήηνη ζηηο εθάζηνηε 

Μειέηεο ηεο θαξηέιαο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηνπ δηαγσληζκνχ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ρσξίο ΦΠΑ): Σν ζηνηρείν απηφ πξνθχπηεη απηφκαηα  απφ ην άζξνηζκα 

ζρεηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφηεξεο θαξηέιεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ 

παξαθάησ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ίδηαο νζφλεο. 

 

Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ζε εηδηθφηεξα ζηνηρεία (βι. «Καξηέιεο») 

Δηδηθά ζηνηρεία (Καξηέιεο) 

Γαπάλεο : νξίδεηε ηηο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. 

Απξφβιεπηα, Αλαζεψξεζε, ΓΔ & ΟΔ, θ.η.ι.)  

Πξναηξέζεηο: νξίδεηε ηηο φπνηεο πξναηξέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Σνπνζεζίεο έξγνπ :επηιέγεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηθνληδίνπ αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ») ηηο 

ηνπνζεζίεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε κε θσδηθνπνίεζε NUTS (θαηά πξνηίκεζε 

επηπέδνπ 3). 

CPVs :επηιέγεηε ηα CPVs πνπ πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Υξεκαηνδνηήζεηο : νξίδεηε ηνλ ηχπν ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. λνκα πγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο, 

λνκα ΚΑΔ, λνκα Πξάμεο ΠΓΔ, λνκα Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ.), ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ 

ηνπο (π.ρ. Κσδηθφο ΑΔ, Δλάξηζκνο ΠΓΔ, Κσδηθφο ΚΑΔ, Κσδηθφο Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, 

θιπ) θαζψο θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. 

 

Γαπάλεο  

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή, νξίδεηε ηηο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ή/θαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. Απξφβιεπηα, Αλαζεψξεζε, ΓΔ & 

ΟΔ, θ.η.ι.) επηιέγνληαο ηνλ επηζπκεηφ «Σχπν» δαπάλεο.  
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Δηθφλα 413: ηηγκηφηππν θαηαρψξηζεο Γαπαλψλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» Η 

Καηά πεξίπησζε, δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεηε/ηξνπνπνηήζεηε, νξηζκέλα ή φια ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία θάζε δαπάλεο : ηελ νλνκαζία ηεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

(ήηνη πνζφ ή πνζνζηφ), ην θαηά πφζν ε ελ ιφγσ δαπάλε νθείιεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ή φρη, ηνλ ζπληειεζηή πνζνζηνχ ή ην πνζφ ηεο 

δαπάλεο. 

εκεηψλεηαη φηη φηαλ επηιέμεηε ηελ δαπάλε ησλ Απξφβιεπησλ, ην ζχζηεκα πξνρσξά 

απηνκάησο ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πιεξνθνξηψλ (βι. παξαθάησ 

ζηηγκηφηππν) :  

 

Δηθφλα 414: ηηγκηφηππν θαηαρψξηζεο Γαπαλψλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» ΗΗ 
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Πξναηξέζεηο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή νξίδεηε ηηο φπνηεο πξναηξέζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) εθφζνλ απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 

Δηθφλα 415: ηηγκηφηππνθαηαρψξηζεο Πξναηξέζεσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Σνπνζεζίεο έξγνπ 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγήεπηιέγεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηθνληδίνπ 

αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ) ηηο ηνπνζεζίεο ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε κε θσδηθνπνίεζε NUTS (θαηά πξνηίκεζε επηπέδνπ 3). 

 

Δηθφλα 416: ηηγκηφηππνθαηαρψξηζεο Σνπνζεζηψλ Έξγνπ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

CPVs 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Δηζαγσγή επηιέγεηε θαη πξνζζέηεηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

εηθνληδίνπ αλαδήηεζεο («κεγεζπληηθνχ θαθνχ) εθείλνπο ηνπο θσδηθνχο CPV πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε θαη απνηππψζεθαλ  ζηηο 

γξακκέο ηεο θαξηέιαο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δηθφλα 417: ηηγκηφηππν θαηαρψξηζεο CPV ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 
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Υξεκαηνδνηήζεηο 

Δπηιέγνληαο απφ ην θνπκπί Δηζαγσγή επηιέγεηε απφ ηελ ιίζηα ηνλ ηχπν 

ρξεκαηνδφηεζεο. Καηφπηλ, ζπκπιεξψλεηε κε ην ρέξη ηελ εηδηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ 

εθάζηνηε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. λνκα πγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο, 

λνκα ΚΑΔ, λνκα Πξάμεο ΠΓΔ, λνκα Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ.), ηνλ 

ζρεηηθφ θσδηθφ ηνπο (π.ρ. Κσδηθφο ΑΔ, Δπάξηζκνο ΠΓΔ, Κσδηθφο ΚΑΔ, Κσδηθφο 

Καηεγνξίαο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, θιπ) θαζψο θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. 

 

Δηθφλα 418: ηηγκηφηππν θαηαρψξηζεο Υξεκαηνδνηήζεσλ ζηε θφξκα «Πξφζζεηα ηνηρεία» 

Απνζήθεπζε: Παηψληαο ην θνπκπί  Απνζήθεπζε απνζεθεχεηε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα, αξθεί λα έρνπλ θαηαρσξεζεί ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Δπηζηξνθή θαη Αξρηθή ειίδα. 

εκεηψλεηαη φηη  

Ζ θαηαρψξηζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαξηέιεο Γαπάλεο, Σνπνζεζίεο έξγνπ, 

Cpvs θαη Υξεκαηνδνηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ ε θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζηελ 

θαξηέια Πξναηξέζεηο δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ πεδίν, θαη ζπκπιεξψλνληαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο πξναηξέζεηο ζηε δηαθήξπμε. 

Αλάινγα κε ην θπιινκεηξεηή (browser) πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ζηελ πεξίπησζε 

πξφζζεησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο Απνινγηζηηθψλ ή/θαη Απξφβιεπησλ, ελδέρεηαη ε 

νζφλε λα κελ ππνινγίδεη απηφκαηα ή νξζά θάπνηα επηκέξνπο πνζά. ηελ πεξίπησζε 

απηή πξνηείλεηαη λα επηιέμεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νξζά νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί.  
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iv. πκπιήξσζε θαξηέιαο ηνηρεία Διέγρνπ 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια ηνηρεία Διέγρνπ 

 

Δηθφλα 419: Φφξκα «ηνηρεία Διέγρνπ» 

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εκεξνκεληψλ : 

 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο : Δπηιέγεηε ακέζσο (φηαλ ζέιεηε ν δηαγσληζκφο 

ζαο λα δεκνζηεπηεί ζην portal ηνπ ΔΖΓΖ ακέζσο κφιηο επηιέμεηε 

δεκνζηνπνίεζε) ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ν δηαγσληζκφο ζαο λα 

δεκνζηεπηεί νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα). 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξάο  : Δπηιέγεηε ακέζσο (όηαλ 

ζέιεηε ε ππνβνιή πξνζθνξάο λα αξρίζεη ακέζσο κόιηο δεκνζηεπηεί ν 

δηαγσληζκόο) ή ηνλ θαζνξηζκφ ρξφλνπ (φηαλ ζέιεηε ε ππνβνιή πξνζθνξάο λα 

αξρίζεη νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο θάηη ην νπνίν 

δελ πξνηείλεηαη πξνο επηινγή) 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ  : Οξίδεηε ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθήξπμε) 
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Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζε θαλφλεο απάληεζεο : 

 Πεξηνξηζκφο ζε πξνζθεθιεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο :ην 

επηιέγεηε κφλνλ φηαλ έρνπκε θιεηζηή δηαδηθαζία 

 Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή φξσλ ζχκβαζεο, ζεκεηψζεσλ θαη 

ζπλεκκέλσλ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα απφ άιινλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα : ην 

επηιέγεηε πάληα θαζψο δίλεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο ησλ 

άιισλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε επηινγή γξακκψλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηηο 

νπνίεο ζα απαληά: ην επηιέγεηε φηαλ δίλεηε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

ηκήκαηα/νκάδεο εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. Απαηηείηαη πιήξεο πνζφηεηα: ην επηιέγεηε φηαλ 

επηζπκείηε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε κε απηφκαηε παξάηαζε φηαλ ν δηαγσληζκφο είλαη 

αλνηθηφο: ην επηιέγεηε πάληα ψζηε ζε πεξίπησζε Απφθαζεο 

παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ λα κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ 

θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
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5. Δθηππψζεηο  

i.  Έληππν νηθνλνκηθήο πξνθνξάο  

 

Πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εμέηαζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 

πξέπεη λα εμάγεηε ην Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζρεδίνπ θαη λα ην 

επηζπλάςεηε ζην ρψξν εκεηψζεηο θαη ζπλεκκέλα ηνπ πξνζρεδίνπ. 

Απφ ην Βαζηθφ κελνχ αθνινπζείηε ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή 

ρεδηαζκφο / Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν 

Δθηππψζεηο.  

 

 

Δηθφλα 420 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ 

(«κεγεζπληηθφο θαθφο»). 

 

Δηθφλα 421 : Αλαδήηεζε πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 
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2. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν 

ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

 

Δηθφλα 422 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εθηππψζεσλ 

 

 

Δηθφλα 423 : Δπηινγή πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 

3. Δπηιέγεηε ην πξφγξακκα εθηχπσζεο κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Μειέηεο 

αξ.95 παξ. 3 (ΑΑ)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε 

επηινγή»). 
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Δηθφλα 424: Οινθιήξσζε επηινγήο πξνγξάκκαηνο εθηχπσζεο 

4. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια Παξάκεηξνη, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη θαηαρσξίδεηε ηνλ «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ πξνζρεδίνπ 

 

Δηθφλα 425: πκπιήξσζε θαξηέιαο «Παξάκεηξνη» 

5. Καηεπζχλεηε ην πνληίθη ζην πάλσ δεμί άθξν ηεο νζφλεο φπνπ θαη παηάηε ην 

θνπκπί  θαη εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε αλαζθφπεζεο ηεο 

αίηεζεο ζαο.   
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Δηθφλα 426: Τπνβνιή αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

6. Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα 

σο επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο 

ζην χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη 

ην αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 427: Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

7. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. 

Αλαδεηείζηε  ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

αίηεκα εθηχπσζεο πνπ κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε 

Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ 

ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα 

ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε «Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ηηκέο 

«Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή», ηφηε ε εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Έξγνπ αξ.95 παξ.3 (Α.Α.)» πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 
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Δηθφλα 428: Πξνβνιή εληνιψλ εμαγσγήο εθηππψζεσλ 

Αγλνήζηε ελδερφκελεο εθηππψζεηο πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ήηνη 

δελ έρεηε αηηεζεί εζείο κε άκεζν ηξφπν θαζψο θαη ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

8. Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», 

κπνξείηε λα αλαγλψζεηε ηελ παξαρζείζα εθηχπσζε  

 

Δηθφλα 429: Πξνβνιή εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζει. 1) 
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Δηθφλα 430: Πξνβνιή εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζει. 2) 

9. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζην ππνινγηζηή ζαο. Τπνγξάθεηε 

ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ην επηζπλάπηεηε ζην ρψξν εκεηψζεηο 

θαη ζπλεκκέλαηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζαο. 

 

Δηθφλα 431: Λήςε εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο εμήρζε απφ ην ζχζηεκα 

κέζσ ησλ εθηππψζεσλ θαη επηζπλάθζεθε ζην πξνζρέδην ηνπ δηαγσληζκνχ, απνηειεί 

δείγκα ηνπ εληχπνπ ην νπνίν ζα εθηππψζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλάινγν ηξφπν 

θαη ζα επηζπλάςνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απαηηείηαη ε ρεηξνλαθηηθή ζπκπιήξσζε θαη ε επηζχλαςε απηνχ .  
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6. Αλαζθφπεζε  

πληζηάηαη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εμέηαζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

εμάγεηε ηελ αλαθνξά Αλαζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεηε ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζαηε ζην ζχζηεκα. 

Απφ ην Βαζηθφ κελνχ αθνινπζείηε ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή→ 

ρεδηαζκφο / Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν Δθηππψζεηο.  

 

Δηθφλα 432 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

Αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ εθηχπσζε ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο επηιέγνληαο φλνκα πξνγξάκκαηνο Αλαζθφπεζε θαη ζηελ θαξηέια 

Παξάκεηξνη πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαρσξίδεηε ηνλ «ΑΑ πζηήκαηνο» ηνπ 

πξνζρεδίνπ. 

 

Δηθφλα 433: Πξνβνιή «Αλαζθφπεζεο» (ζει. 1) 
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Δηθφλα 434: Πξνβνιή «Αλαζθφπεζεο» (ζει. 2) 

 

 

Δηθφλα 435: Πξνβνιή «Αλαζθφπεζεο» (ζει. 3) 
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7. Γεκνζίεπζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - 

Αλαζέηνπζα Αξρή → ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ  θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ  

Δπηιέγεηε ην πξνζρέδην ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

 

Δηθφλα 436: Δπηινγή πξνζρεδίνπ δηαγσληζκνχ 

Καη ζηε ζπλέρεηα Δμέηαζε 
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Δηθφλα 437: Δπηινγή ελέξγεηαο «Δμέηαζε» 

Κάλεηε έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, εάλ ζέιεηε λα ηα δηνξζψζεηε επηιέγεηε Δλεκέξσζε 

δηαθνξεηηθά επηιέγεηε Γεκνζηνπνίεζε. 

 

 

Δηθφλα 438: Γεκνζηνπνίεζε Γηαγσληζκνχ 

Σν πξνζρέδην έγηλε δηαγσληζκφο θαη ιακβάλεηε επηβεβαίσζε. 

 

Δηθφλα 70: Δπηβεβαίσζε δεκνζηνπνίεζεο δηαγσληζκνχ 
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8. Απνζχλδεζε/Έμνδνο (logout)  

 

Απφ νπνηαδήπνηε νζφλε ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Απνζχλδεζε 

κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε/εμέιζεηε απφ ηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 439 : Απνζχλδεζε (logout) απφ ην χζηεκα 
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3. Τπνβνιή πξνζθνξψλ ΟΦ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 

(βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο)  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο ππνβνιήο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ Μειέηεο. Σν παξάδεηγκα αθνξά ζηελ 

πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο θαη ζχληαμε νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 3 ηνπ λ.4412/2016. Ο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνθηήζεη κία εηθφλα ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ζην δηαγσληζκφ πνπ ε ίδηα ζρεδίαζε θαη δεκνζίεπζε ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα. 

1. χλδεζε ζην ζχζηεκα  

χλδεζε ζην ζχζηεκα www.promitheus.gov.gr → Δίζνδνο ρξεζηψλ ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα, σο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

              

Δηθφλα 440 : Δίζνδνο ζην χζηεκα (login) 

Αθνχ επηβεβαησζνχλ ην λνκα θαη ν Κσδηθφο Πξφζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 

εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο (Βαζηθφ Μελνχ) πνπ ηνπ 

είλαη επηηξεπηέο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

2. Δίζνδνο ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο  
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Δηθφλα 441 : Αξρηθή Οζφλε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Αξρηθή ζειίδα  

Βαζηθφ κελνχ : πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ζην χζηεκα 

Δθθξεκείο εηδνπνηήζεηο : πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο κε αλαγλσζκέλεο εηδνπνηήζεηο 

πνπ απνζηέιινληαη απφ ην χζηεκα ζηνλ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 

εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηαγσληζκψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ  



 

453 

 

Δηθφλα 442 : Δίζνδνο ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ 

θαη νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ 

 

Δηθφλα 443: Κνλζφια Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

Πεξηνρή Οη ελεξγέο πξνζθνξέο ζαο θαη ηα πξνζρέδηα ησλ πξνζθνξψλ :  
πεξηιακβάλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαγσληζκνχο θαζψο θαη ηα 

πξνζρέδηα ησλ πξνζθνξψλ πνπ εηνηκάδεηε . 

Πεξηνρή Αλνηρηέο πξνζθιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζαο : πεξηιακβάλνληαη ηα 

πξνζρέδηα πξνζθνξψλ ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Πεξηνρή Γξήγνξνη Γεζκνί :   

Γηαρείξηζε : πξνζρεδίσλ πξνζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε, αληηγξαθή, δηαγξαθή, 

ελεκέξσζε, αλαίξεζε θιεηδψκαηνο)  
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Πξνβνιή απαληήζεσλ : πξνβνιή ησλ πξνζθνξψλ (ελεξγψλ, 

απνθιεηζκέλσλ/αλαθιεκέλσλ, θαηαθπξσκέλσλ θαη απνξξηθζέλησλ). 

 

3. Πξνεηνηκαζία  πξνζθνξάο  

Αλαδεηάηε ηνλ δεκνζηεπκέλν Γηαγσληζκφ κε ηνλ αξηζκφ ή ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη επηιέγεηε Δθηέιεζε 

 

Δηθφλα 444: Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 445: Γεκηνπξγία απάληεζεο (πξνζθνξάο) 

Δπηιέγεηε ηνλ Α/Α ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παηάηε Απάληεζε 
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Δηθφλα 446: Γεκηνπξγία πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 

Γεκηνπξγείηαη ην πξνζρέδην ηεο πξνζθνξάο ζαο. 

i. πκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαξηέιαο Γεληθά ηνηρεία  

ηελ πεξηνρή πλεκκέλα επηζπλάπηεηε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθά 

ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε (ΔΔΔ, εγγπεηηθή επηζηνιή θ.ι.π.) ζην ζσζηφ 

θάθειν ην θαζέλα. 

 

Δηθφλα 447: Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ αξρείνπ (δηθαηνινγεηηθνχ) ζε πξνζθνξά 

 

Δηθφλα 448: πλεκκέλα πξνζθνξάο Η (δηθαηνινγεηηθά) 
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Δηθφλα 449: πλεκκέλα πξνζθνξάο ΗΗ (δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία) 

ηελ πεξηνρή Απαηηήζεηο θαη ζηε ζηήιε Απάληεζε Απαίηεζεο απαληά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Δηθφλα 450: Απάληεζε απαηηήζεσλ ζε πξνζθνξά 

Μεηά ηηο απαληήζεηο επί ησλ Απαηηήζεσλ ν ρξήζηεο επηιέγεη Απνζήθεπζε 

Πξνζρεδίνπ θαη ιακβάλεη επηβεβαίσζε ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. 

 

Δηθφλα 451: Δπηβεβαίσζε απνζήθεπζεο πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 
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ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα λα θαηαρσξίζεη ηελ Δπσλπκία ηεο 

εηαηξείαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ 

 

Δηθφλα 452: Πξφζζεηα ζηνηρεία πξνζθνξάο 

Καη εκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 453: Αλαδήηεζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πξνζθνξάο 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο :  

- πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο πνπ ζέιεη λα ελεκεξψζεη  

- κεηά εκθαλίδνληαη απηφκαηα ν ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ πξνζρέδηνπ πξνζθνξάο (DRAFT)  

- εηζάγεη ηελ επσλπκία πξνζθέξνληα ζην ζρεηηθφ πεδίν o απνζεθεχεη (θάλνληαο 

«θιηθ» ζην θνπκπί απνζήθεπζε) o θιείλεη ην παξάζπξν κε ηελ θνπκπί 

θιεηζίκαηνο παξαζχξνπ (x)  
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Δηθφλα 454: πκπιήξσζε Δπσλπκίαο ζηα Πξφζζεηα ηνηρεία 

ε φιεο νη εθηππψζεηο ησλ εληχπσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα εκθαλίδεηαη ε 

επσλπκία πξνζθέξνληα φπσο έρεη θαηαρσξεζεί αλσηέξσ. 

ii. πκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαξηέιαο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

ηελ θαξηέια Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε Σηκή Πξνζθνξάο. 

 

Δηθφλα 455: πκπιήξσζε Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Σν θφθθηλν θπθιηθφ ζχκβνιν  εκθαλίδεηαη δίπια απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο γξακκήο 

κφλν φηαλ ζαο δεηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα (Α/Φ) λα θαηαρσξήζεηε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο (ζηελ πξνθεηκέλε δελ δεηείηαη). 

Δπηιέγεηε ην εηθνλίδην ηεο ελεκέξσζεο (κνιχβη)  πξνθεηκέλνπ λα κεηαβείηε ζηελ 

αλαιπηηθή νζφλε ηεο «Γξακκήο 1» φπνπ ζα θαηαρσξήζεηε ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζαο 

γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κειεηψλ. 
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Δηθφλα 456: Καηαρψξεζε Σηκήο Πξνζθνξάο 

Θα πξέπεη λα θαηαρσξίζεηε ην πξνζθεξφκελν "θαζαξφ" πνζφ (ζε €, πξν Γαπαλψλ, 

πξν ΦΠΑ) γηα θάζε γξακκή (θαηεγνξία κειέηεο).  

εκείσζε: Γελ ζπκπιεξψλεηε ην πεδίν «Ζκεξνκελία Τπφζρεζεο». 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε Δθαξκνγή. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαρσξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα πνζά γηα φιεο ηηο γξακκέο 

(θαηεγνξίεο κειεηψλ) ηνπ δηαγσληζκνχ (Γξακκή 2, Γξακκή 3, θ.ν.θ.). 

iii. Δμαγσγή εθηππψζεσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζπκπιήξσζεο ησλ θαξηειψλ Γεληθά ηνηρεία θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηελ επηζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ, ζα 

πξέπεη λα παξαρζνχλ απφ ην ζχζηεκα ηξείο (3) «Δθηππψζεηο» γηα ηελ επηζχλαςή ηνπο 

ζηελ Πξνζθνξά.  

Α. Δθηχπσζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Β. Δθηχπσζε Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

Γ. Δθηχπσζε Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα  

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Δθηππψζεηο 
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Δηθφλα 457 : Οζφλε Βαζηθφ Μελνχ - Δθηππψζεηο 

Δκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε 

 

Δηθφλα 458 : Αλαδήηεζε Δθηχπσζεο (φλνκα πξνγξάκκαηνο) 

Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ («κεγεζπληηθφο θαθφο»). 

ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα 459 : Αλαδήηεζε ζπλνιηθψλ εθηππψζεσλ (αλαθνξψλ)  
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Α. Δθηχπσζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο, επηιέγεηε 

ηελ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Μειέηεο αξ. 95 παξ. 3 (Ο.Φ.)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή»). 

 

Δηθφλα 460: Δπηινγή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» Γηαγσληζκνχ 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ θαξηέια Παξάκεηξνη.  

 

Δηθφλα 461: Δπηινγή θαξηέιαο Παξάκεηξνη 

Δκθαλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ην πεδίν «ΑΑ Πξνζθνξάο» φπνπ θαηαρσξίδεηε ηνλ αξηζκφ 

ζπζηήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο θαη έπεηηα επηιέγεηε πλέρεηα. 
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Δηθφλα 462: Καηαρψξηζε ΑΑ Πξνζθνξάο ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη 

θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο 

 

Δηθφλα 463: Τπνβνιή αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα σο 

επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο ζην 

χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη ην αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο 

εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 464: Πξνγξακκαηηζκφο αηηήκαηνο εμαγσγήο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε ζρεηηθφ 

πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο.  
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Δηθφλα 465: Δμαγσγή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Αλαδεηείζηε  ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην αίηεκα 

εθηχπσζεο πνπ κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο είλαη θελφ ή 

παξακέλεη θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο 

πεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε 

«Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ 

αληίζηνηρα ηηο ηηκέο «Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή» θαη ην αξρείν ειέγρνπ 

«Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ γηα Πξνζθνξέο» ζην θειί «Καηάζηαζε» έρεη 

ηελ ηηκή «θάικα» θαη ζην θειί «Φάζε» έρεη ηελ ηηκή «Οινθιεξσκέλε»,  ηφηε ε 

εθηχπσζε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Μειέηεο αξ.95 παξ.3 (Ο.Φ.)» 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 

Αγλνήζηε ελδερφκελεο εθηππψζεηο πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ήηνη 

δελ έρεηε αηηεζεί εζείο κε άκεζν ηξφπν , π.ρ. «Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ αξρείνπ εμφδνπ 

γηα Πξνζθνξέο» θαζψο θαη ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», κπνξείηε λα 

αλαγλψζεηε ηελ παξαρζείζα εθηχπσζε:  
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Δηθφλα 466: Πξνβνιή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (ζει. 1) 

 

Δηθφλα 467: Πξνβνιή εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (ζει. 2) 

Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ (θξαηάηε ηαπηφρξνλα παηεκέλα ηα πιήθηξα ―ctrl‖ θαη ―S‖ 

ζην πιεθηξνιφγην πξνθεηκέλνπ λα ην απνζεθεχζεηε ζην ζθιεξφ ζαο δίζθν). Καηφπηλ, 

ππνγξάθεηε ην ελ ιφγσ αξρείν ςεθηαθά.  
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Δηθφλα 468: Λήςε εθηχπσζεο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 

Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο, πξνβιέπεη άιιεο δχν (2) δηαδνρηθέο Δθηππψζεηο (Φάθεινο 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο) πνπ αθνινπζνχλ 

ηνλ σο άλσ αλαιπηηθά παξαηεζεηκέλν βεκαηηζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεηε ηε λέα 

δηαδηθαζία Δθηχπσζεο, παηάηε ην πιήθηξν «Τπνβνιή αίηεζεο». 

 

Δηθφλα 469: Δθθίλεζε λέαο δηαδηθαζίαο Δθηχπσζεο 

Β. Δθηχπσζε Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο, επηιέγεηε: 

«Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο - ηηκήο 

(Ο.Φ.)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή»). 
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Δηθφλα 470: Δπηινγή εθηχπσζεο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»  

Αθνχ αθνινπζήζεηε ηελ ίδηα ξνή εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά πην πάλσ, ζα 

θαηαιήμεηε ζην παξαγφκελν αξρείν πνπ αθνινπζεί: 

 

Δηθφλα 471: Πξνβνιή εθηχπσζεο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» 
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Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζην ππνινγηζηή ζαο θαη θαηφπηλ ην 

ππνγξάθεηε ςεθηαθά.  

 

Γ. Δθηχπσζε Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο, επηιέγεηε: 

«Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (Ο.Φ.)» κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή»). 

 

Δηθφλα 472: Δπηινγή εθηχπσζεο «Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα » 

Αθνχ αθνινπζήζεηε ηελ ίδηα ξνή εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά πην πάλσ, ζα 

θαηαιήμεηε ζην παξαγφκελν αξρείν πνπ αθνινπζεί: 
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Δηθφλα 473: Πξνβνιή εθηχπσζεο Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζην ππνινγηζηή ζαο θαη θαηφπηλ ην 

ππνγξάθεηε ςεθηαθά.  
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4. Δπηζχλαςε εθηππψζεσλ θαη ππνβνιή πξνζθνξάο  

 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή 

πξνζθνξψλ – Οηθνλνκηθφο Φνξέαο → Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ → 

Γηαγσληζκνί – Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

 

Δηθφλα 474: Δπηινγή πξνζρεδίνπ πξνζθνξάο 

Δπηιέγεηε ηνλ αξηζκφ πξνζρεδίνπ ηεο πξνζθνξάο ζαο 

 

Δηθφλα 475: Πξνζζήθε εθηππψζεσλ ζε πξνζρέδην πξνζθνξάο 

ηελ πεξηνρή «πλεκκέλα» ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο πξνζθνξάο, επηζπλάπηεηε ηηο 

εθηππψζεηο ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ηελ θάζε κία θαη Απνζεθεχεηε. 
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Δηθφλα 476: Πξνβνιή ζπλεκκέλσλ εθηππψζεσλ ζε πξνζρέδην πξνζθνξάο 

Καηφπηλ, ρσξίο λα πξνβείηε ζε θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα, επηιέγεηε «πλέρεηα». 

 

Δηθφλα 477: Δίζνδνο ζηελ ζειίδα πξνεπηζθφπεζεο κε ην πιήθηξν "πλέρεηα" 

Σν χζηεκα εκθαλίδεη ηελ ζειίδα ηεο πξνεπηζθφπεζεο ηεο Πξνζθνξάο κε κηα 

πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε.  

 

Δηθφλα 478: Πξνεπηζθφπεζε ηεο Πξνζθνξάο κε κηα πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε 
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Αθνινχζσο, κεηά ην ηειεπηαίν έιεγρν ηεο Πξνζθνξάο, επηιέγεηε ην πιήθηξν 

«Τπνβνιή» γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζην 

χζηεκα. 

 

Δηθφλα 479: Δπηβεβαίσζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ 

ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη απνζηέιιεηαη κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε πιεξνθνξίεο 

ρξνλνζήκαλζεο.  

Ζ επηζηξνθή ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο γίλεηαη παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Δπηζηξνθή 

ζηελ αξρηθή ζειίδα».  

Δκθαλίδεηαη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά καο κε θαηάζηαζε «Δλεξγφο». 
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Δηθφλα 480: Πξνβνιή ελεξγνχο πξνζθνξάο απφ ηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο 

5. Απνζχλδεζε/Έμνδνο (logout)  

 Απφ νπνηαδήπνηε νζφλε ηνπ πζηήκαηνο κε ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ Απνζχλδεζε 

κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε/εμέιζεηε απφ ηελ εθαξκνγή.  

 

  

Δηθφλα 481: Απνζχλδεζε (logout) 
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4. Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  

κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα  (βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο) 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

ηνπ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

πνηφηεηαο - ηηκήο. 

Αξρηθά ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζην ζχζηεκα ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ ζπζρεηίζεη κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ 

εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απηνχ. 

εκαληηθή ζεκείσζε (ζε ζρέζε κε ηελ «νξνινγία» ηνπ πζηήκαηνο): 

Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο – ηηκήο (π.ρ. Μειέηε κε θξηηήξηα 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο), ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο ν 

φξνο «Διαγωνισμός 3 Φάσεων». 

Με ηνλ φξν απηφλ ππνδειψλνληαη νη 3 δηαθξηηέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

πζηήκαηνο:  

 «Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»  

 «Απνζθξάγηζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ»  

 «Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ» 

Μφιηο νινθιεξψζεη ν ρεηξηζηήο ηηο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο, ζπλερίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνξκψλ φπνπ ε ΔΓ ζα θιεζεί λα 

θαηαρσξήζεη ηελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Σέινο, ν ρεηξηζηήο θαιείηαη λα «ηξέμεη» ηελ Δθηχπσζε ηνπ πζηήκαηνο «Γηαβίβαζε 

Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ». Δδψ ζηελ νπζία, ν ρεηξηζηήο κεηαβηβάδεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ. 



 

474 

1. Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ΔΓ)  

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην ζχζηεκα σο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ, απφ ηελ Αξρηθή 

ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί – 

Αλαζέηνπζα Αξρή → Απνζθξάγηζε/Πξνεηνηκαζία → Οξηζκφο Μειψλ 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) θαη νδεγείζηε ζηελ νζφλε δηαρείξηζεο ησλ 

Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο. 

 

Δηθφλα 482 : Βαζηθφ Μελνχ –Δπηινγή ηεο θφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

 

Δηθφλα 483 : Οζφλε δεκηνπξγίαο ηεο ΔΓ 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζην χζηεκα επηιέγεηε Δηζαγσγή. 

Σν ζχζηεκα ζαο νδεγεί ζηελ παξαθάησ νζφλε. 
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Δηθφλα 484 : Πεδίνθφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

ηελ σο άλσ νζφλε θαηαρσξείηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ην πεδίν Όλνκα Δπηηξνπήο θαηαρσξείηε ην φλνκα ηεο ΔΓ.  

ην πεδίν Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή θαηαρσξείηε κηα εθηελή πεξηγξαθή ηεο ΔΓ. 

ην πεδίν Ζκ/λία Έλαξμεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηεο 

ζεηείαο ηεο ΔΓ.  

ην πεδίν Ζκ/λία Λήμεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο ζεηείαο ηεο 

ΔΓ. 

Γηα παξάδεηγκα:

 

Δηθφλα 485: ηηγκηφηππν ζπκπιήξσζεο Φφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

εκείσζε  
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Ζ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο αθνξνχλ ζηελ ηζρχ ηεο ΔΓ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εκ/λία 

Έλαξμεο ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξηζηεί ε εκεξνκελία ηεο Απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο 

ΔΓ. Χο εκ/λία Λήμεο θαηαρσξίδεηε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζεσξείηε φηη ε 

ΔΓ ζα έρεη εθηειέζεη ην έξγν ηεο. 

 

Δηθφλα 486: Δπηινγή κειψλ ζηε θφξκα «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δπηιέγεηε ην θνπκπί 

Δηζαγσγή λένπ κέινπο θαη ζηελ γξακκή πνπ δεκηνπξγήζεθε επηιέμηε ην εηθνλίδην 

«θαθφο» γηα λα αλαδεηήζεηε ην κέινο. 

ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ην κέινο ηεο ΔΓ απφ ηελ ιίζηα 

ηηκψλ ηνπ πεδίνπ Ολνκαηεπψλπκν, πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ή κέξνο ηνπ 

νλφκαηνο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ «%» (ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο «κπαιαληέξ»), 

π.ρ. ελδεηθηηθά «ηαζφπνπινο» ή «ηαζ%» θαη παηάηε Αλαδήηεζε. 
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Δηθφλα 487 : Οζφλε αλαδήηεζεο κειψλ ΔΓ 

Μφιηο εληνπίζεηε ην ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο πνπ επηζπκείηε λα απνηειέζεη Μέινο ηεο 

ΔΓ ζην χζηεκα, επηιέγεηε κε ην «πνληίθη» («δηπιό θιηθ») ην φλνκά ηνπ γηα λα 

εληαρζεί ζηελ ππφ δεκηνπξγία ΔΓ ζην χζηεκα. Σν χζηεκα ζαο αλαθαηεπζχλεη ζηελ 

νζφλε δεκηνπξγίαο ηεο ΔΓ.  

 

Δηθφλα 488: Απνηέιεζκα αλαδήηεζεο κειψλ ΔΓ 

Αθνινπζείηε ηε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα επφκελα κέιε θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηε 

Απνζήθεπζε θαη Δπηζηξνθή.  

 

Δηθφλα 489: Απνζήθεπζε θφξκαο «Οξηζκφο Μειψλ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ» 
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ηε επφκελε νζφλε βιέπεηε ηελ Δπηηξνπή πνπ κφιηο δεκηνπξγήζαηε. Μπνξείηε λα 

δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία απηήο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην κνιχβη ή λα ηε δηαγξάςεηε (x). 

 

Δηθφλα 490: Καηαρσξεκέλε ΔΓ 

εκείσζε  

Καηά ηε δεκηνπξγία ΔΓ ζην χζηεκα ζπλίζηαηαη λα νξίδνληαη δχν ηνπιάρηζηνλ 

ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο σο κέιε απηήο, ήηνη ν Πξφεδξνο ηεο θπζηθήο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ/Απνζθξάγηζεο θαζψο θαη έλα Μέινο απηήο. 

 

2. χλδεζε ΔΓ κε ην δηαγσληζκφ  θαη ηελ απνζθξάγηζε 

Απφ ηελ Αξρηθή ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή : 

Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → Απνζθξάγηζε/Πξνεηνηκαζία → ηνηρεία 

Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηίζεηε ηελ ΔΓ, ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ηηο ζρεηηθέο απνζθξαγίζεηο. 
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Δηθφλα 491: Βαζηθφ Μελνχ - Δπηινγή ηεο θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

Φάζεσλ» 

ηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε Δηζαγσγή, θαη ην χζηεκα ζαο αλαθαηεπζχλεη 

ζηελ νζφλε θαηαρψξεζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο λένπ «ηνηρείνπ Απνζθξάγηζεο 

Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ». 

 

Δηθφλα 492: Γεκηνπξγία λέαο ζπζρέηηζεο -  θφξκα «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

Φάζεσλ» 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή θφξκα 

πιεθηξνινγείηε ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο θαη ακέζσο παηάηε ην πιήθηξν «Σab», ην 

πιήθηξν «Enter» ζην πιεθηξνιφγην γηα λα εληαρζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζηελ θφξκα θαηαρψξεζεο.  
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Δηθφλα 493: Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ 

Σν χζηεκα ζα ζαο επηζηξέςεη ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, ηνλ πλνπηηθφ Σίηιν/Αξ. 

Γηαθήξπμεο, ηνλ Σίηιν Μειέηεο θαη ηελ εηξά απνζθξάγηζεο. 

 

Δηθφλα 494: ηηγκηφηππν απηφκαηεο εηζαγσγήο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηε θφξκα 

«ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ φξν «Γ/Σ/Ο» ππνδειψλνληαη νη 3 δηαθξηηέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο :  

 «Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»  

 «Απνζθξάγηζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ»  

 «Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ» 
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ηελ ζπλέρεηα, αλαδεηείζηε ηελ ΔΓ πνπ δεκηνπξγήζαηε λσξίηεξα θαηεπζχλνληαο ηνλ 

θέξζνξα πξνο ην πεδίν «Όλνκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ΔΓ)» θαη παηήζηε ηνλ 

κεγεζπληηθφ θαθφ. 

 

Δηθφλα 495: Αλαδήηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ Βήκα 1 

Σν ζχζηεκα πξνηάζζεη ην αθφινπζν ―pop-up window‖ φπνπ θαηαρσξείηε κέξνο ηνπ 

νλφκαηνο ηεο Δπηηξνπήο ζην πεδίν «Λίζηα Απνζθξάγηζεο» (βι. παξάδεηγκα 

ζπκπιήξσζεο παξαθάησ) πάληα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκβφινπ «%».  

Αθνχ παηήζεηε ην πιήθηξν «Αλαδήηεζε» (δεμηά) βιέπεηε λα εκθαλίδνληαη ζην θάησ 

κέξνο ηνπ ―pop-up window‖ ηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο. Καηεπζχλεηε ηνλ θέξζνξα 

πξνο ηελ Δπηηξνπή θαη θάλεηε «δηπιό θιηθ» πάλσ ηεο. 

 

Δηθφλα 496: Αλαδήηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ Βήκα 2 

Σν χζηεκα ζαο επηζηξέθεη ην φλνκα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  
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Δηθφλα 497: ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο Ζκεξνκελίαο Απνζθξάγηζεο, ζην πεδίν θαηαρσξείηε ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  (ζα ζαο δηεπθνιχλεη ε επηινγή ηεο εκεξνκελίαο κέζσ 

ηνπ εηθνληδίνπ ηνπ εκεξνινγίνπ). 

 

Δηθφλα 498: Καηαρψξηζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο απνζθξάγηζεο δηαγσληζκνχ 

ην πεδίν Υξνληθφ Πεξηζψξην θαηαρσξείηε ην ρξνληθφ πεξηζψξην (ζε ιεπηά)πνπ έρεη 

ε Δπηηξνπή ζηελ δηάζεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο πνπ νξίζαηε λσξίηεξα. 

 

Δηθφλα 499 : Καηαρψξηζε ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο σο άλσ ελέξγεηεο πνπ έθαλε ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζπκπιεξψζεθε απηνκάησο θαη ε 2
ε
 θφξκα θαηαρψξηζεο «Απνζθξάγηζε Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ» (βι. παξαθάησ ζηηγκηφηππν): 
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Δηθφλα 500: ηηγκηφηππν απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο "Απνζθξάγηζε Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ» 

ηαλ νινθιεξψζεηε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απνζθξάγηζεο επηιέγεηε ην 

θνπκπί Απνζήθεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζεηε ηα δεδνκέλα ζαο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα ζρεηηθά «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» ζην χζηεκα,  

ιακβάλνληαο ζρεηηθφ κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο απηήο. 

 

Δηθφλα 501: Απνζήθεπζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ» 

ην ζεκείν απηφ, ε πιήξεο εηθφλα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 1
εο

 απνζθξάγηζεο έρεη σο 

εμήο: 
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Δηθφλα 502: Ζ πιήξεο εηθφλα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 1εο απνζθξάγηζεο 

Παηψληαο ην πιήθηξν «Δπηζηξνθή» ην ζχζηεκα ζαο νδεγεί ζηελ θεληξηθή ζειίδα ησλ 

«ηνηρείσλ Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκψλ 3 Φάζεσλ» φπνπ : 

 αθελφο, επηβεβαηψλεηε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπζρέηηζεο πνπ κφιηο 

νινθιεξψζαηε θαη  

 αθεηέξνπ, βιέπεηε ηελ ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ πξνγελέζηεξσλ εξγαζηψλ ζαο 

ζην ζχζηεκα 

 

Δηθφλα 503: ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

Φάζεσλ» 

Μπνξείηε λα δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θφξκαο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

κνιχβη ή λα ηε δηαγξάςεηε (x). 

Σέινο, επηιέγεηε Αξρηθή ζειίδα θαη επηζηξέθεηε ζην Βαζηθφ Μελνχ. 
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3. χλδεζε ηεο ΔΓ κε ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 

θξηηεξίσλ  

 

ην ζεκείν απηφ, ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηελ ΔΓ λα θαηαρσξήζεη ηελ βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηηο αληίζηνηρεο θφξκεο ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Απφ ηελ θαξηέια «Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ», ν ρεηξηζηήο νδεγεί ηνλ θέξζνξα ζην 

πεδίν Δλέξγεηεο (πάλσ δεμηά).  

 

Δηθφλα 504: Πεδίν Δλέξγεηεο 

Αθνχ ηελ dropdown list, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα «Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ 

Βαζκνιφγεζεο» θαη ζηελ ζπλέρεηα παηά ην πιήθηξν Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 505: Δπηινγή ελέξγεηαο «Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο» 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε Γηαρείξηζεο Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο: 

 

Δηθφλα 506: Φφξκα Γηαρείξηζεο Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο 

Απφ ηελ ελφηεηα «Δηδηθέο νκάδεο βαζκνιφγεζεο» επηιέγεη ην θνπκπί (κπνπηφλ) κε ηνλ 

πξάζηλν ζηαπξφ (ήηνη, πξνζζήθε γξακκήο): 

 

Δηθφλα 507: Πιήθηξν Δηζαγσγήο Οκάδαο Βαζκνιφγεζεο 



 

487 

ην πεδίν θεηκέλνπ πνπ αλνίγεη, ν ρεηξηζηήο δίλεη έλα φλνκα ζηελ Δηδηθή Οκάδα 

Βαζκνιφγεζεο (π.ρ.: «Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο») θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεη ην 

θίηξηλν κνιχβη ζηα δεμηά ηεο νζφλεο πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηνλ αξκφδην γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ (ζπλήζσο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ): 

 

Δηθφλα 508: ηηγκηφηππν νλνκαζίαο ηεο Δηδηθήο Οκάδαο Βαζκνιφγεζεο 

Απφ ηνλ θαηαξξάθηε/ιίζηα (ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο πνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα ησλ 

κειψλ πνπ είραλ πξνζηεζεί λσξίηεξα ζηνλ δηαγσληζκφ), ν ρεηξηζηήο επηιέγεη ην φλνκα 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα παηά ην θνπκπί Δθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 509: ηηγκηφηππν επηινγήο κέινπο ηεο ΔΓ πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηηο βαζκνινγίεο 

ηελ επφκελε νζφλε ν ρεηξηζηήο νδεγεί ην θέξζνξα ζηελ ελφηεηα (θάησ αξηζηεξά) 

«Αληηζηνηρίζεηο ελνηήησλ» φπνπ θαιείηαη λα ζπζρεηίζεη ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο 

κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Πξνζνρή! Ξεδηπιψλεη κφλν ηε ιίζηα (ηνλ θαηαξξάθηε) 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (φρη ηνπο θαηαξξάθηεο ησλ «Γεληθψλ ή 

Δηδηθψλ ξσλ» πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα Κξηηεξίσλ Κ1, Κ2 ,Κ3), 

επηιέγεη ηελ Δπηηξνπή Βαζκνιφγεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα παηά ην θνπκπί Δθαξκνγή. 
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Δηθφλα 510: ηηγκηφηππν ζπκπιήξσζεο ελφηεηαο «Αληηζηνηρίζεηο ελνηήησλ» 

Πξνθχπηεη ε αθφινπζε Δπηβεβαίσζε ηνπ πζηήκαηνο: 

 

Δηθφλα 511: Δπηβεβαίσζε ηνπ πζηήκαηνο 

Σέινο, κεηά ην πέξαο ησλ σο άλσ ελεξγεηψλ, ν ρεηξηζηήο θαιείηαη λα «ηξέμεη» ηελ 

Δθηχπσζε ηνπ πζηήκαηνο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ». Δδψ ζηελ νπζία, ν 

ρεηξηζηήο κεηαβηβάδεη ηνλ έιεγρν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ.  
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4. Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ απφ ηνλ Υεηξηζηή ΑΑ ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΔΓ 

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην χζηεκα σο ρεηξηζηήο επηιέγεηε δηαδνρηθά απφ ην 

Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο. 

 

Δηθφλα 512 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

Απφ ην πεδίν «λνκα πξνγξάκκαηνο» μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Δηθφλα 513 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ ζχληαμε ηεο αίηεζεο εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα παηάηε ην 

θνπκπί «πλέρεηα » (πάλσ δεμηά). ηελ θαξηέια «Παξάκεηξνη», πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ζην πεδίν «Σξέρσλ Κάηνρνο» (―Old Person‖) αλαδεηάηε εθείλνλ ην 

ρξήζηε  ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ ρεηξηζηή) πνπ ζα 

κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. ην πεδίν  «Νένο 
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Κάηνρνο» (―New Person‖) αλαδεηάηε εθείλνλ ηνλ ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ πνπ ζα ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ). 

 

Δηθφλα 514 : ηνηρεία Παξακέηξσλ εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

ην πεδίν «Απφ Γηαγσληζκφ» (―DocumentNumberfrom‖) θαη «Έσο Γηαγσληζκφ» 

(―DocumentNumberto‖) θαηαρσξείηε ην εχξνο ησλ ΑΑ πζηήκαηνο ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ζαο πνπ ζέιεηε λα κεηαβηβαζηνχλ. εκείσζε: ηελ 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ελφο (1) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζπκπιεξψλεηε ππνρξεσηηθά ην πεδίν «Απφ Γηαγσληζκφ» θαη ην πεδίν «Έσο 

Γηαγσληζκφ» κε ηνλ ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο (βι. παξάδεηγκα παξαθάησ). 

 

Δηθφλα 515: ηηγκηφηππν ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ εθηχπσζεο Γηαβίβαζεο Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ 
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ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε πλέρεηα θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο θαη ιακβάλεηε ην 

αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 516: Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε ζρεηηθφ 

πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα 517: Οζφλε ιήςεο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», κπνξείηε λα 

αλαγλψζεηε ηε ζρεηηθή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηειέζηεθαλ. 

 

Δηθφλα 518: Αλαθνξά «Γηαβίβαζεο Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 
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εκείσζε: Ο Υεηξηζηήο ηεο ΑΑ ζε απηφ ην ζεκείν ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ πζηήκαηνο γηα ηελ Γηαβίβαζε 

Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ, ήηνη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ.  

Δπηζήκαλζε 

Δάλ ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο δελ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «Αξηζκφο Δγγξάθνπ» ν 

Α/Α πζηήκαηνο, ε αλαθνξά δελ ήηαλ επηηπρήο. Οη ιφγνη απνηπρίαο δηαβίβαζεο 

θαθέινπ κπνξεί λα είλαη νη θάησζη : 

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν δελ είζαζηε «Κάηνρνο» 

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε ην δηαγσληζκφ ζε ρξήζηε ν νπνίνο δελ έρεη ηα ζσζηά 

δηθαηψκαηα, ήηνη δηθαηψκαηα Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο ή ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ. 

2. Δπηβεβαηψζηε φηη έρεηε δψζεη πξφζβαζε (κέζσ ηεο ελέξγεηαο 

Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

  



 

493 

5. Απνζθξάγηζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο/Σερληθήο Πξνζθνξάο κέζσ 

ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα (βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο) 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ ΔΓ θαη ηνλ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή πξνζθνξά έσο θαη 

ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε δηαδηθαζία αθνξά ζε δηαγσληζκνχο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

1. Καηάξγεζε πξφζβαζεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Υεηξηζηή) απφ ηνλ 

Γηαγσληζκφ  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ έρεη ηελ «θαηνρή» ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πξηλ πξνρσξήζεη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Αλαζέηνπζα Αξρή) λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (φπσο 

απαηηείηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην), θαηά ην ρξφλν απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή πξνζθνξά έσο θαη 

ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο ΔΓ, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηνλ ρεηξηζηή απφ 

ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

πλδέεζηε ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ. ηελ Αξρηθή Οζφλε έρεηε ιάβεη κήλπκα 

ζρεηηθά κε ηε Γηαβίβαζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Δηθφλα 519: Βαζηθφ Μελνχ – Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο 

 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Πξφεδξνο Δπηηξνπήο ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ  

Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο 

ησλ δηαγσληζκψλ. 

 

Δηθφλα 520 : Βαζηθφ Μελνχ – Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί 

Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 521 : Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 522 : Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ 

- πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 523 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ-πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο» 
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ηελ νζφλε Γηαρείξηζεο Υεηξηζηψλ - πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε Καηάξγεζε, παηψληαο κε ην «πνληίθη» ζην ζρεηηθφ εηθνλίδην 

αθαηξψληαο ηνλ ρεηξηζηή απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ. 

 ;

 

Δηθφλα 524 : Καηάξγεζε ρεηξηζηή απφ δηαγσληζκφ 

Παηψληαο ην θνπκπί Δθαξκνγή εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα επηβεβαίσζεο 

απνζήθεπζεο ησλ αιιαγψλ. 

 

Δηθφλα 525 : Μήλπκα επηβεβαίσζεο θαηάξγεζεο ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ 

 

2. Πξνβνιή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ  

 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ 

θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 526 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ» 

ηε νζφλε πνπ αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη 

πξνζθνξέο παξακέλνπλ «ζθξαγηζκέλεο». 

 

Δηθφλα 527 : Οζφλε πξνβνιήο ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 

 

3. Απνζθξάγηζε Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο & 

Γηθαηνινγεηηθψλ/Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ν Πξφεδξνο (ή έλα 

Μέινο) ηεο ΔΓ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εηδηθά πξνο 

εμνπζηνδνηεκέλν θνηλφρξεζην ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο. Σν ζρεηηθφ φλνκα ρξήζηε 

(username) είλαη «aposfpw» θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password) είλαη «a1234567». 
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Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Απνζθξάγηζε  Απνζθξάγηζε / Δθηέιεζε  Απνζθξάγηζε 

Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο 

ησλ δηαγσληζκψλ. 

 

Δηθφλα 529 : Βαζηθφ Μελνχ – Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ 

 

Δηθφλα 530 : Αξρηθή ζειίδα Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ 

Δηθφλα 528 : Δίζνδνο (login) ζην χζηεκα σο «ρξήζηεο Απνζθξάγηζεο» 
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1. Δπηιέγεηε Δηζαγσγή λένπ θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί θαηαρσξείηε ηνλ ΑΑ 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παηάηε ην πιήθηξν «enter». 

 

Δηθφλα 531 : ηνηρεία νζφλεο «Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

2. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ πνπ ηνπ έρνπλ 

απνδνζεί σο ρξήζηεο ζην χζηεκα, ήηνη ην λνκα Υξήζηε θαη ηνλ Κσδηθφ 

πξφζβαζήο ηνπ ζην χζηεκα  

 παηάεη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» (πάλσ αξηζηεξά)  

 επηιέγεη ζην πεδίν «Γηθαηνινγεηηθά Απνζθξ.» ηελ ηηκή «ΝΑΗ»  

ην ζεκείν απηφ ην χζηεκα θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ζηελ ζηήιε «Ζκ/λία 

Γηθαηνινγεηηθψλ Απνζθξάγηζεο» θαη ζηε ζηήιε  «Ζκ/λία Σερληθήο Απνζθξάγηζεο» 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζπλαίλεζε ζηελ 

απνζθξάγηζε. 

 

Δηθφλα 532 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ-Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓ 

 

3. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηε δηαδνρηθά απφ φια ηα κέιε πνπ έρνπλ δεισζεί 

ζηελ ΔΓ. ηαλ νινθιεξσζεί απφ φια ηα κέιε ε δηαδηθαζία, ιακβάλεηε ην 

κήλπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο θαη ακέζσο φινη νη 
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ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ιάβνπλ ελεκεξσηηθφ κήλπκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ . 

Δπηζήκαλζε : Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ αθφκε πξφζβαζε ζηηο 

πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Δηθφλα 533 : Οινθιήξσζε Απνζθξάγηζεο θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη 

Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή πξνζθνξά 

4. Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

 

 

4. Κνηλνπνίεζε Καηαιφγνπ πκκεηερφλησλ  

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψζεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηνλ θαηάινγν απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

δηαγσληζκφ. 

Δηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο, σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαη απφ ηελ 

Αξρηθή ειίδα θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε ηελ εμήο δηαδξνκή:  

ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ – Πξφεδξνο Δπηηξνπήο → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμάγεηε ηελ 

εθηχπσζε «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ ». 
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Δηθφλα 534 : Βαζηθφ Μελνχ - «Δθηππψζεηο» 

1. Απφ ην πεδίν Όλνκα πξνγξάκκαηνο μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εηθνληδίνπ («κεγεζπληηθφο 

θαθφο»). 

 

Δηθφλα 535 : Δθθίλεζε αλαδήηεζεο ηεο εθηχπσζεο 

8. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί παηάηε ην θνπκπί Δθηέιεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη. 

εκείσζε: Ζ εθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ρσξίο θξηηήξηα επηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ζην χζηεκα πξνγξακκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα 536: Οζφλε αλαδήηεζεο 
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9. Δπηιέγεηε ηελ εθηχπσζε κε ηίηιν «Καηάινγνο ζπκκεηερφλησλ (ΑΑ)» κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ θίηξηλνπ εηθνληδίνπ («γξήγνξε επηινγή») θαη ζηελ θαξηέια 

Παξάκεηξνη ζπκπιεξψλεηε ηνλ Α/Α ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε πλέρεηα. 

 

Δηθφλα 339:  Δπηινγή εθηχπσζεο «Καηάινγνο πκκεηερφλησλ (ΑΑ)» - Παξάκεηξνη 

10.  Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Τπνβνιή Αλαθνξάο, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα σο 

επηβεβαίσζε ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο δεκηνπξγίαο εθηχπσζεο ζην 

χζηεκα. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα πξνζδηνξίδεηαη θαη 

απφ έλαλ αχμσλ αξηζκφ εθηππψζεσλ ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη ην αλαγλσξηζηηθφ 

αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 340 : Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

11. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο. Αλαδεηείζηε  

ζηνλ πίλαθα ηελ αληίζηνηρε γξακκή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην αίηεκα εθηχπσζεο πνπ 

κφιηο ππνβάιαηε. Αλ ην ζρεηηθφ θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο είλαη θελφ ή παξακέλεη 

θελφ, ηφηε παηήζηε ην πιήθηξν Αλαλέσζε. Αλ ην θειί ζηε ζηήιε Έμνδνο πεξηέρεη 

έλα ζρεηηθφ εηθνλίδην, θαη αλ παξάιιεια ηα ζρεηηθά θειηά πνπ αθνξνχλ ζηε 
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«Φάζε» θαη ζηελ «Καηάζηαζε» ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο εθηχπσζεο έρνπλ 

αληίζηνηρα ηηο ηηκέο «Οινθιεξσκέλε» θαη «Καλνληθή»,  ηφηε ε εθηχπσζε 

«Καηάινγνο πκκεηερφλησλ (Α.Α.)» πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία. 

 

Δηθφλα 341 : Οζφλε ιήςεο εθηχπσζεο 

12. Κάλεηε ιήςε ηνπ αξρείνπ θαη απνζήθεπζε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

 

Δηθφλα 342 : Απνζήθεπζε εθηχπσζεο 

 

13. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηε ηνλ Καηάινγν πκκεηερφλησλ (ν νπνίνο είλαη 

ηαμηλνκεκέλνο κε ηελ ρξνληθή ζεηξά ππνβνιήο) κέζσ ηεο ελέξγεηαο Δπηθνηλσλία 

ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη ηνλ επηζπλάπηεηε ζηα "πλεκκέλα 

πξνθεξπγκέλνπ δηαγσληζκνχ" κε θαηεγνξία Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα  θαη 

επηιέγεηε  Οξηζηηθνπνίεζε. 
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5. Έιεγρνο πξνζθφκηζεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ειέγρεη αλ πξνζθνκίζηεθαλ νη απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο 

ζπκκεηνρήο. Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ παξέιεηςε είηε λα πξνζθνκίζεη ηελ 

απαηηνχκελε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έγραξηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, είηε λα ππνβάιεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ειεθηξνληθήο 

έθδνζεο ζηνλ νηθείν ειεθηξνληθφ (ππφ)-θάθειν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, σο ―εζσηεξηθφ‖, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ―επηθνηλσλία‖ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο,  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ γηα ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο. 

Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε 

άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο 

6. Πξνβνιή πεξηερνκέλνπ απνζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ  

 

χλδεζε ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο (ή Μέινο) ηεο ΔΓ επηιέγεηε δηαδνρηθά απφ ην 

Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ - Πξφεδξνο 

Δπηηξνπήο ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ  Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ησλ 

δηαγσληζκψλ. 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ  

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 537 : Αλαδήηεζε 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 538: Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ 

θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 539 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ» 

ηε νζφλε πνπ αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ν θάθεινο 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη ν θάθεινο Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή πξνζθνξά έρνπλ 
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απνζθξαγηζηεί θαη έρεη απνθαιπθζεί ν κνλαδηθφο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο γηα ηελ 

θάζε κία πξνζθνξά. 

 

Δηθφλα 540 : Πξνβνιή πξνζθνξψλ 

Δπηιέγνληαο ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο κε ην «πνληίθη» έρεη πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν απηήο. 

 

Δηθφλα 541 : Πεξηερφκελν πξνζθνξάο 

Παηψληαο πάλσ ζηνλ «Σίηιν» ηνπ εθάζηνηε ζπλεκκέλνπ εγγξάθνπ,  αλνίγεηε θαη 

εμεηάδεηε δηαδνρηθά φια ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα. Δθφζνλ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο έρεη ραξαθηεξίζεη έλα έγγξαθν σο 

«Δκπηζηεπηηθφ» (βι. ελδερνκέλσο επηιεγκέλν θνπηάθη ζηε ζηήιε «Δκπηζηεπηηθφ») θαη 

δελ έρεη παξάζρεη ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία φπσο απηή απαηηείηαη απφ ην ζρεηηθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ (ή/θαη ηνλ 

Υεηξηζηή ζε δεχηεξν ρξφλν) λα απνραξαθηεξίζεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν, κέζσ ζρεηηθήο 

εθηχπσζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ζηνπο άιινπο πξνζθέξνληεο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, φηαλ ηνπο δνζεί ε γεληθή πξφζβαζε ζηα απνζθξαγηζζέληα 

ζηνηρεία. 
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7. Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ θαη Απνζηνιή Πξαθηηθνχ ζηελ ΑΑ 

 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ ππνβνήζεζή ηεο 

θαηά ην ζηάδην απηφ, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

Δθηππψζεηο ηνπ πζηήκαηνο:  

  Δθηππψζεηο Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ Δπηζεκάλζεηο 

1 Αλαζθφπεζε (Α.Α.) Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί ζηηο θφξκεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη θπξίσο ζηε θφξκα 

ησλ Πξφζζεησλ ζηνηρείσλ.  

2 Υαξαθηεξηζκφο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

επηζπλαπηφκελνπ πξνζθνξάο (Α.Α.) 

 Απνραξαθηεξηζκφο ζπλεκκέλνπ 

εγγξάθνπ πξνζθνξάο. 

3 Σερληθή Βαζκνιφγεζε Πξνζθνξψλ (Α.Α) Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζκηζκέλεο 

βαζκνινγίαο γηα θάζε πξνζθνξά. 

 

1. Ζ ΔΓ πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην απνζεθεχεη ζε 

αξρείν ζε κνξθή .pdf θαη ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ φια ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ ή απφ άηνκν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα βεβαηψλεη ςεθηαθά αθξηβή 

αληίγξαθα. 
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2. Ζ ΔΓ εηζάγεη ηελ βαζκνινγία γηα θάζε ηερληθή πξνζθνξά αθνινπζψληαο ηα 

παξαθάησ βήκαηα : 

Α. ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν 

Πξφεδξνο ηεο ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  

Δηζαγσγή βαζκνινγηψλ θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 542 : Δλέξγεηα «Δηζαγσγή βαζκνινγηψλ» 

Β. Δπηιέγεη Καηαρψξηζε βαζκνινγηψλ θαη Δθηέιεζε 

 

Δηθφλα 543 : Δπηινγή πξνζθνξάο γηα θαηαρψξηζε βαζκνινγίαο 

Γ. Καηαρσξεί ηε βαζκνινγία ζε θάζε θξηηήξην θαη επηιέγεη Τπνβνιή 

βαζκνινγίαο. 

 

Δηθφλα 544 : Καηαρψξηζε θαη ππνβνιή βαζκνινγίαο 
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Γ. Λακβάλεη επηβεβαίσζε 

 

Δηθφλα 545 : Δπηβεβαίσζε ππνβνιήο βαζκνινγίαο 

 

Δ. Απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν 

Πξφεδξνο ηεο ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  

Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο θαη παηά ην θνπκπί 

Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 546 : Δλέξγεηα «Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο» 

 Σ.  Δπηιέγεη Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο 

 

Δηθφλα 547 : Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο  
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Ε. Λακβάλεη πξνεηδνπνίεζε θαη επηιέγεη ΝΑΗ 

 

Δηθφλα 548 : Δπηβεβαίσζε θιεηδψκαηνο βαζκνιφγεζεο 

Ζ. Απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν 

Πξφεδξνο ηεο ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  

Αλάιπζε θαηά πξνζθνξά γηα Γηαγσληζκφ θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 549 : Δλέξγεηα «Αλάιπζε θαηά πξνζθνξά γηα Γηαγσληζκφ» 

Θ. Δπηβεβαηψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ηεο 

πξνζθνξάο 

 

Δηθφλα 550 : Πξνβνιή ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο 

εκεηψλεηαη φηη 

ε ελέξγεηα ¨Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο» κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ζ βαζκνινγία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί (απφ ηελ ελέξγεηα «Αθχξσζε θιεηδψκαηνο 

βαζκνιφγεζεο» θαη επαλππνβνιή λέαο βαζκνινγίαο). ε θάζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζε βαζκνινγίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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3. ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη θαη ηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 

ηεο θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο ππνινγηζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηελ εθηχπσζε «Βαζκνινγία Σερληθψλ Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (Α.Α)». 

 

 Δπηιέγεη ζην λνκα πξνγξάκκαηνο : «Βαζκνινγία Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (Α.Α)» θαη ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη, 

θαηαρσξεί ηνλ «ΑΑ πζηήκαηνο». 

 

Δηθφλα 551 : Δθηχπσζε «Βαζκνινγία Σερληθψλ Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (Α.Α)» 

 Ζ εμαρζείζα εθηχπσζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην Πξαθηηθφ ηεο ΔΓ. 

 

Δηθφλα 552 : Απνζήθεπζε αξρείνπ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

4. Ζ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΓ ζηελ ΑΑ, γίλεηαη δηα κέζνπ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία επηιέγνληαο ζηελ Καηεγνξία ηελ επηινγή 

«Sourcing-Δζσηεξηθφ ζηνηρείν» πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκν κφλν ζε 

ρξήζηεο ηεο ΔΓ θαη ρεηξηζηέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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5. πληζηάηαη λα πξνεγείηαη ε ελέξγεηα/εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ 

Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» φπνπ απηφκαηα ζα πξνζηεζεί ν ρεηξηζηήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηα κέιε πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (θαη 

επνκέλσο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία. 

6. Ζ εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» πεξηγξάθεηαη  

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην «Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ  Έξγσλ / Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο». 

 

Δηθφλα 553: Δθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

7. Ζ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ γίλεηαη σο εμήο : 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Δπηθνηλσλία θαη παηά 

ην θνπκπί Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 554 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί επηιέγεη Νέν Μήλπκα 

 

Δηθφλα 555 : Γεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο κέζσ Δπηθνηλσλίαο 

ηε ζπλέρεηα  επηιέγεη  

 Απνζηνιή ζε : «Δζσηεξηθφ» θαη επηιέγεη κε ην πιήθηξν Ctrl ηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δπηινγή ζέκαηνο :Λνηπά 

 Μήλπκα : Καηαρσξεί έλα κήλπκα πξνο ηνλ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δπηζπλάπηεη ην Πξαθηηθφ κε θαηεγνξία «Sourcing-Δζσηεξηθφ 

ζηνηρείν» 
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Δηθφλα 556 : ηνηρεία κελχκαηνο 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεη Απνζηνιή θαη ην κήλπκα απνζηέιιεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζην 

ρψξν ηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ πζηήκαηνο.  

 

Δηθφλα 557 : Μελχκαηα ζην ρψξν «Δπηθνηλσλία» 

Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

 

  



 

515 

8. Έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε απφθαζεο έγθξηζεο αμηνιφγεζεο 

θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/Σερληθή Πξνζθνξά 

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα ηνπ ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ ηεο ΑΑ. ηελ αξρηθή ειίδα ζηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο βιέπεηε ην κήλπκα γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθφ απφ 

ηελ ΔΓ. 

 

Δηθφλα 558 : Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο – ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ θαη 

νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ.  

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  

 

Δηθφλα 559 : Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 
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Δηθφλα 560 : Δχξεζε θαη επηινγή δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, επάλσ δεμηά 

ππάξρεη εηδνπνίεζε γηα ην κήλπκα πνπ ιάβαηε.  

 

Δηθφλα 561 : Δηδνπνίεζε γηα λέν κήλπκα 

Δπηιέγεηε ην κήλπκα θαη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ.  

 

Δηθφλα 562 : Λεθζέλ κήλπκα 

εκεηψλεηαη φηη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κελχκαηνο θαη κέζσ ηνπ 

dropdown list Δλέξγεηεο, επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα  Δπηθνηλσλία θαη παηψληαο ην 

θνπκπί Δθηέιεζε. 

Παηψληαο πάλσ ζην κήλπκα κπνξείηε λα δείηε ηα ζπλεκκέλα αξρεία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην Πξαθηηθφ ηεο ΔΓ. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο έγθξηζεο γηα ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο αθνινπζεί ε θνηλνπνίεζε ηεο ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην ζηάδην ειέγρνπ 

ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ζπκκεηνρήο) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία 

ηνπ πζηήκαηνο θαη ε επηζχλαςε ηεο ζην ρψξν «πλεκκέλα Γεκνζηεπκέλνπ 

Γηαγσληζκνχ» κε θαηεγνξία Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα θαη νξηζηηθνπνίεζε.  

Σαπηφρξνλα εθηειείηαη ζην ζχζηεκα ηηο ελέξγεηεο «Γεκνζίεπζε πξνζθνξψλ θαη 

ελεκέξσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ  - Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» ψζηε λα 

παξέρεηε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

 

Δηθφλα 563 : Γεκνζίεπζε θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Λακβάλεηε επηβεβαίσζε θαη ζηελ πεξηνρή Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 

θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Σερληθήο 

Πξνζθνξάο. 
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Δηθφλα 564 : Καηαγξαθή δεκνζηνπνίεζεο θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ηε ζπλέρεηα αλακέλεηε ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο επί ηεο Απφθαζεο. 
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6. Πξνεηνηκαζία απνζθξάγηζεο, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ κέζσ ΔΖΓΖ-Γεκφζηα Έξγα 

(βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο) 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη λα απνηππψζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

ηνπ ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ΔΓγηαηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ηελ 

απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. 

 

1. Δλεκέξσζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

θάζεσλ» κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ 

 

πλδέεζηε ζην ζχζηεκα σο ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ θαη ην Βαζηθφ Μελνχ, αθνινπζείηε 

ηελ εμήο δηαδξνκή : Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

Απνζθξάγηζε/Πξνεηνηκαζία → ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

Φάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεηε ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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Δηθφλα 565: Βαζηθφ Μελνχ - Δπηινγή ηεο θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 

Φάζεσλ» 

1. ηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη θαηαρσξείηε ην ΑΑ πζηήκαηνο επηιέγεηε 

Αλαδήηεζε  

 

Δηθφλα 566: Αλαδήηεζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

2. Σν χζηεκα ζα ζαο επηζηξέςεη ηελ εγγξαθή θαη επηιέγεηε Δλεκέξσζε 

(θίηξηλν κνιχβη). 

 

Δηθφλα 567: Δπηινγή θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 
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3. ηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ηελ πεξηνρή «Απνζθξάγηζε 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ». 

 

Δηθφλα 568 : Δκθάληζε ζηνηρείσλ «Απνζθξάγηζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ» 

4. ην πεδίν Όλνκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) αλαδεηείζηε, κέζα απφ ηνλ 

«κεγεζπληηθφ θαθφ», ηελ ΔΓ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε. 

 

Δηθφλα 569 : Καηαρψξηζε ΔΓ 

5. ην πεδίν Ζκ/λία Απνζθξάγηζεο θαηαρσξείηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.  

 

Δηθφλα 570: Καηαρψξηζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

6. ην πεδίν Υξνληθφ Πεξηζψξην (ζε ιεπηά) αθήλεηε ην ρξνληθφ πεξηζψξην φπσο 

έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ή ην ηξνπνπνηείηαη. 
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Τπελζπκίδεηε φηη ρξνληθφ πεξηζψξην είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν επηηξέπεηε λα 

πξνβνχλ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαη ηα Μέιε ηεο ΔΓ ζηελ απνζθξάγηζε θαη ν 

νπνίνο μεθηλά λα κεηξά απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εκ/λίαο απνζθξάγηζεο πνπ 

νξίζαηε λσξίηεξα. 

 

Δηθφλα 571 : Καηαρψξηζε ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ 

 

7. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ηα παξαπάλσ ζηνηρείσλ επηιέγεηε ην θνπκπί 

Απνζήθεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζεηε ηα δεδνκέλα,  ιακβάλνληαο 

ζρεηηθφ κήλπκα γηα ηελ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο απηήο. 

 

Δηθφλα 572: Απνζήθεπζε θφξκαο «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

 

8. Παηψληαο ην πιήθηξν Δπηζηξνθή ην ζχζηεκα ζαο νδεγεί ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ησλ «ηνηρείσλ Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκψλ 3 Φάζεσλ» φπνπ 

επηβεβαηψλεηε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπζρέηηζεο πνπ κφιηο νινθιεξψζαηε. 
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Δηθφλα 573: Καηαρσξεκέλε θφξκα «ηνηρεία Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

Μπνξείηε λα δηνξζψζεηε ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θφξκαο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

κνιχβη. 

9. Σέινο, επηιέγεηε Αξρηθή ζειίδα θαη επηζηξέθεηε ζην Βαζηθφ Μελνχ. 

 

2. Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο θαη νινθιήξσζε απνζθξάγηζεο 

Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή  

 

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη πξηλ δηαβηβάζεη ηνλ Φάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ λα θιεηδψζεη ηε βαζκνινγία (εάλ δελ ην έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν 

ε ΔΓ) θαη λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα «Οινθιήξσζε απνζθξάγηζεο Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθά / Σερληθή». 

i. Κιείδσκα βαζκνινγίαο 

Απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν ρεηξηζηήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  

Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 574 : Δλέξγεηα «Γηαρείξηζε Δηδηθψλ Οκάδσλ Βαζκνιφγεζεο» 

Δπηιέγεη Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο 

 

Δηθφλα 575 : Κιείδσκα βαζκνιφγεζεο 

 

Λακβάλεη πξνεηδνπνίεζε θαη επηιέγεη ΝΑΗ 

 

Δηθφλα 576 : Δπηβεβαίσζε θιεηδψκαηνο βαζκνιφγεζεο 

 

ii. Οινθιήξσζε απνζθξάγηζεο Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά / Σερληθή 

Απφ ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν 

ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ 

ελέξγεηα Οινθιήξσζε απνζθξάγηζεο Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά / 

Σερληθή θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 
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Δηθφλα 577 : Δπηινγή ελέξγεηαο «Οινθιήξσζε απνζθξάγηζεο Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» 

Δκθαλίδεηαη ην παξαθάησ εξψηεκα γηα επηβεβαίσζε ηεο νινθιήξσζεο θαη επηιέγεη  

Οινθιήξσζε. 

 

Δηθφλα 578 : Δξψηεκα γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο «Οινθιήξσζεο απνζθξάγηζεο 

Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» 

Λακβάλεη επηβεβαίσζε «Οινθιήξσζεο απνζθξάγηζεο Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» 

 

Δηθφλα 579 : Δπηβεβαίσζε ελέξγεηαο «Οινθιήξσζεο απνζθξάγηζεο Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθά/Σερληθή» 
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3. Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ απφ ηνλ Υεηξηζηή ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο ΔΓ 

 

ε ζπλέρεηα ηεο ζχλδεζεο ζην χζηεκα σο ρεηξηζηήο επηιέγεηε δηαδνρηθά απφ ην 

Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ → Δθηππψζεηο. 

 

Δηθφλα 580 : Βαζηθφ Μελνχ – «Δθηππψζεηο» 

Απφ ην πεδίν «λνκα πξνγξάκκαηνο» μεθηλάηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

Δηθφλα 581 : Δπηινγή εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

Γηα λα ζπλερίζεηε κε ηελ ζχληαμε ηεο αίηεζεο εθηχπσζεο πξνο ην χζηεκα παηάηε ην 

θνπκπί «πλέρεηα » (πάλσ δεμηά). ηελ θαξηέια «Παξάκεηξνη», πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαη ζην πεδίν «Σξέρσλ Κάηνρνο» (―OldPerson‖) αλαδεηάηε εθείλνλ ην 
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ρξήζηε  ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ ρεηξηζηή) πνπ ζα 

κεηαβηβάζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. ην πεδίν  «Νένο 

Κάηνρνο» (―NewPerson‖) αλαδεηάηε εθείλνλ ηνλ ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο (ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ πνπ ζα ηνπ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ). 

 

Δηθφλα 582 : ηνηρεία Παξακέηξσλ εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

ην πεδίν «Απφ Γηαγσληζκφ» (―DocumentNumberfrom‖) θαη «Έσο Γηαγσληζκφ» 

(―DocumentNumberto‖) θαηαρσξείηε ην εχξνο ησλ ΑΑ πζηήκαηνο ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ζαο πνπ ζέιεηε λα κεηαβηβαζηνχλ. εκείσζε: ηελ 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ελφο (1) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζπκπιεξψλεηε ππνρξεσηηθά ην πεδίν «Απφ Γηαγσληζκφ» θαη ην πεδίν «Έσο 

Γηαγσληζκφ» κε ηνλ ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο (βι. παξάδεηγκα παξαθάησ). 
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Δηθφλα 583: ηηγκηφηππν ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ εθηχπσζεο Γηαβίβαζεο Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε πλέρεηα θαη Τπνβνιή Αλαθνξάο θαη ιακβάλεηε ην 

αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο. 

 

Δηθφλα 584: Αλαγλσξηζηηθφ αίηεζεο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε πνπ απνηππψλεη ζε ζρεηηθφ 

πίλαθα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ εθηχπσζεο.  

 

Δηθφλα 585: Οζφλε ιήςεο εθηχπσζεο 

Δπηιέγνληαο κε ην «πνληίθη» ην ζρεηηθφ εηθνλίδην ζηε ζηήιε «Έμνδνο», κπνξείηε λα 

αλαγλψζεηε ηε ζρεηηθή αλαθνξά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηειέζηεθαλ. 
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Δηθφλα 586: Αλαθνξά «Γηαβίβαζεο Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» 

εκείσζε: Μεηά ηελ εμαγσγή ηεο εθηχπσζεο «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ», 

ήηνη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο ΔΓ απνζηέιιεηαη απηφκαην κήλπκα απφ ηνλ χζηεκα ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ γηα 

ηελ ελέξγεηα απηή.  

Δπηζήκαλζε 

Δάλ ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο δελ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε «Αξηζκφο Δγγξάθνπ» ν 

ΑΑ πζηήκαηνο, ε αλαθνξά δελ ήηαλ επηηπρήο. Οη ιφγνη απνηπρίαο δηαβίβαζεο 

θαθέινπ κπνξεί λα είλαη νη θάησζη : 

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν δελ είζαζηε «Κάηνρνο» 

- Πξνζπαζήζαηε λα δηαβηβάζεηε ην δηαγσληζκφ ζε ρξήζηε ν νπνίνο δελ έρεη ηα ζσζηά 

δηθαηψκαηα, ήηνη δηθαηψκαηα Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο ή ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ. 

2. Δπηβεβαηψζηε φηη έρεηε δψζεη πξφζβαζε (κέζσ ηεο ελέξγεηαο 

Υεηξηζηέο-Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

4. Καηάξγεζε πξφζβαζεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Υεηξηζηή) ζηνλ 

Γηαγσληζκφ  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ έρεη ηελ «θαηνρή» ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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Πξηλ πξνρσξήζεη ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Αλαζέηνπζα Αξρή) λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (φπσο 

απαηηείηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην), θαηά ην ρξφλν απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

θαθέισλ Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο έσο θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο 

ΔΓ, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηνλ ρεηξηζηή απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.  

πλδέεζηε ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ. ηελ Αξρηθή Οζφλε έρεηε ιάβεη κήλπκα 

ζρεηηθά κε ηε Γηαβίβαζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δηθφλα 587: Βαζηθφ Μελνχ – Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Πξφεδξνο Δπηηξνπήο ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ 

 Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια 

δηαρείξηζεο ησλ δηαγσληζκψλ. 
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Δηθφλα 588 : Βαζηθφ Μελνχ – Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  

 

Δηθφλα 589 : Αλαδήηεζε Γηαγσληζκνχ 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 590 : Δχξεζε δηαγσληζκνχ 
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ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ 

- πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 591 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Γηαρείξηζε Υεηξηζηψλ-πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο» 

 

ηελ νζφλε Γηαρείξηζεο Υεηξηζηψλ - πιινγηθψλ Οξγάλσλ Αμηνιφγεζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε Καηάξγεζε, παηψληαο κε ην «πνληίθη» ζην ζρεηηθφ εηθνλίδην 

αθαηξψληαο ηνλ ρεηξηζηή απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ. 

 

Δηθφλα 592 : Καηάξγεζε ρεηξηζηή απφ δηαγσληζκφ 

Παηψληαο ην θνπκπί Δθαξκνγή εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα επηβεβαίσζεο 

απνζήθεπζεο ησλ αιιαγψλ. 
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Δηθφλα 593 : Μήλπκα επηβεβαίσζεο θαηάξγεζεο ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ 

 

5. Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ν 

Πξφεδξνο (ή έλα Μέινο) ηεο ΔΓ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εηδηθά 

πξνο εμνπζηνδνηεκέλν θνηλφρξεζην ρξήζηε ηνπ πζηήκαηνο. Σν ζρεηηθφ φλνκα 

ρξήζηε (username) είλαη «aposfpw» θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο (password) είλαη 

«a1234567». 

 

 

Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία 

Γηαγσληζκνχ - Απνζθξάγηζε  Απνζθξάγηζε / Δθηέιεζε  Απνζθξάγηζε 

Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο 

ησλ δηαγσληζκψλ. 

Δηθφλα 594 : Δίζνδνο (login) ζην χζηεκα σο «ρξήζηεο Απνζθξάγηζεο» 
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Δηθφλα 595 : Βαζηθφ Μελνχ – Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ 

5. ηελ νζφλε πνπ αθνινπζεί θαηαρσξείηε ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο θαη επηιέγεηε 

Αλαδήηεζε. 

 

Δηθφλα 596 : Αλαδήηεζε θφξκαο «Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

 

1. Σν χζηεκα ζα ζαο επηζηξέςεη ηελ εγγξαθή θαη επηιέγεηε Δλεκέξσζε 

(θίηξηλν κνιχβη). 

 

Δηθφλα 597 : Δλεκέξσζε θφξκαο «Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

 

6. Λακβάλεηε ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε θφξκα 

θαη επηιέγεηε Ok θαη Αλαλέσζε. 
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Δηθφλα 598 : Δλεκέξσζε γηα αιιαγέο ζηε θφξκα «Απνζθξάγηζε Γηαγσληζκνχ 3 Φάζεσλ» 

 

7. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ πνπ ηνπ έρνπλ 

απνδνζεί σο ρξήζηεο ζην χζηεκα, ήηνη ην λνκα Υξήζηε θαη ηνλ Κσδηθφ 

πξφζβαζήο ηνπ ζην χζηεκα  

 παηάεη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» (πάλσ αξηζηεξά)  

 επηιέγεη ζην πεδίν «Οηθνλ.Απνζθξ.» ηελ ηηκή «ΝΑΗ»  

ην ζεκείν απηφ ην χζηεκα θαηαγξάθεη ζηε ζηήιε  «Ζκ/λία Οηθνλνκηθήο 

Απνζθξάγηζεο» ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ ζπλαίλεζε 

ζηελ απνζθξάγηζε. 

 

Δηθφλα 599 : Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ-Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓ 

8. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηε δηαδνρηθά απφ φια ηα κέιε πνπ έρνπλ δεισζεί 

ζηελ ΔΓ. ηαλ νινθιεξσζεί απφ φια ηα κέιε ε δηαδηθαζία, ιακβάλεηε ην 

κήλπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζθξάγηζεο θαη ακέζσο φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ιάβνπλ ελεκεξσηηθφ κήλπκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ . 

Δπηζήκαλζε : Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ αθφκε πξφζβαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Δηθφλα 600 : Οινθιήξσζε Απνζθξάγηζεο θαθέινπ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

9. Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

 

 

 

6. Πξνβνιή πεξηερνκέλνπ απνζθξαγηζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ  

Πξνζθνξψλ  

 

χλδεζε ζην χζηεκα σο Πξφεδξνο (ή Μέινο) ηεο ΔΓ επηιέγεηε δηαδνρηθά απφ ην 

Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή ρεδηαζκφο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνχ - Πξφεδξνο 

Δπηηξνπήο  ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ  Γηαρείξηζε 

Γηαγσληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζείηε ζηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ησλ 

δηαγσληζκψλ. 

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί 

Δθηέιεζε.  
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Δηθφλα 601 : Αλαδήηεζε 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 602: Δχξεζε δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΓ, κέζσ ηνπ dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγεη ηελ ελέξγεηα  Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ 

θαη παηά ην θνπκπί Δθηέιεζε. 

 

Δηθφλα 603 : Δπηινγή ηεο ελέξγεηαο «Πξνβνιή Γηαγσληζκνχ» 

ηε νζφλε πνπ αθνινπζεί ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ν θάθεινο 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη απνζθξαγηζηεί θαη έρεη θαηαγξαθεί ε ηηκή ζηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα. 
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Δηθφλα 604 : Πξνβνιή πξνζθνξψλ 

Δπηιέγνληαο ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο κε ην «πνληίθη» έρεη πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν απηήο. 

 

Δηθφλα 605 : Πεξηερφκελν πξνζθνξάο 

Παηψληαο πάλσ ζηνλ «Σίηιν» ηνπ εθάζηνηε ζπλεκκέλνπ εγγξάθνπ,  αλνίγεηε θαη 

εμεηάδεηε δηαδνρηθά φια ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα. Δθφζνλ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο έρεη ραξαθηεξίζεη έλα έγγξαθν σο 

«Δκπηζηεπηηθφ» (βι. ελδερνκέλσο επηιεγκέλν θνπηάθη ζηε ζηήιε «Δκπηζηεπηηθφ») θαη 

δελ έρεη παξάζρεη ηελ ζρεηηθή αηηηνινγία φπσο απηή απαηηείηαη απφ ην ζρεηηθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ (ή/θαη ηνλ 

Υεηξηζηή ζε δεχηεξν ρξφλν) λα απνραξαθηεξίζεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν, κέζσ ζρεηηθήο 

εθηχπσζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, φηαλ ηνπο δνζεί ε γεληθή πξφζβαζε ζηα απνζθξαγηζζέληα 

ζηνηρεία. 
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7. Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη απνζηνιή πξαθηηθνχ 

ζηελ ΑΑ 

 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ ππνβνήζεζή ηεο 

θαηά ην ζηάδην απηφ, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

Δθηππψζεηο ηνπ πζηήκαηνο:  

  Δθηππψζεηο Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ Δπηζεκάλζεηο 

1 Αλαζθφπεζε (Α.Α.) Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί ζηηο θφξκεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη θπξίσο ζηε θφξκα 

ησλ Πξφζζεησλ ζηνηρείσλ.  

2 Υαξαθηεξηζκφο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

επηζπλαπηφκελνπ πξνζθνξάο (Α.Α.) 

 Απνραξαθηεξηζκφο ζπλεκκέλνπ 

εγγξάθνπ πξνζθνξάο. 

3 Βαζκνινγία Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 (Α.Α) 

Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζκηζκέλεο 

βαζκνινγίαο γηα θάζε πξνζθνξά. 

4 πλνιηθή Βαζκνιφγεζε Πξνζθνξψλ βάζεη 

άξζξνπ 30 (Α.Α) 

Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζκηζκέλεο 

βαζκνινγίαο γηα θάζε πξνζθνξά. 

 

8. Ζ ΔΓ πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, ην απνζεθεχεη ζε αξρείν ζε κνξθή pdf θαη ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 

απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ ή απφ άηνκν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ αλαζέηνληα θνξέα πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα 

βεβαηψλεη ςεθηαθά αθξηβή αληίγξαθα. 

9. ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Ο ππνινγηζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο εθηππψζεηο «Βαζκνινγία 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (ΑΑ)» θαη «πλνιηθή 

Βαζκνιφγεζε Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (Α.Α)». 
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 Δπηιέγεη ζην λνκα πξνγξάκκαηνο : «Βαζκνινγία Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (ΑΑ)»  θαη ζηελ θαξηέια Παξάκεηξνη, 

θαηαρσξεί ηνλ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 606 : Δθηχπσζε «Βαζκνινγία Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (ΑΑ)» 

 

 Ζ εμαρζείζα εθηχπσζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην Πξαθηηθφ ηεο ΔΓ. 

 

Δηθφλα 607 : Απνζήθεπζε αξρείνπ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Σελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηελ αθνινπζεί θαη γηα ηελ εμαγσγή ηεο εθηχπσζεο 

«πλνιηθή Βαζκνιφγεζε Πξνζθνξψλ βάζεη άξζξνπ 30 (ΑΑ)»  

10. Ζ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΓ ζηελ ΑΑ, γίλεηαη δηα κέζνπ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο Δπηθνηλσλία επηιέγνληαο ζηελ Καηεγνξία ηελ επηινγή 

«Sourcing-Δζσηεξηθφ ζηνηρείν» πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκν κφλν ζε 

ρξήζηεο ηεο ΔΓ θαη ρεηξηζηέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

11. πληζηάηαη λα πξνεγείηαη ε ελέξγεηα/εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ 

Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» φπνπ απηφκαηα ζα πξνζηεζεί ν ρεηξηζηήο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ ζηα κέιε πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (θαη 

επνκέλσο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία. 

12. Ζ εθηχπσζε «Γηαβίβαζε Φαθέινπ Γηαγσληζκνχ (ΑΑ)» πεξηγξάθεηαη  

αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην «Πξνεηνηκαζία Απνζθξάγηζεο ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ  Έξγσλ / Μειεηψλ κέζσ ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο». 

13. Απνζχλδεζε απφ ην χζηεκα 

 

 

 

 

8. Έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ  

 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα ηνπ ρεηξηζηή δηαγσληζκνχ. ηελ αξρηθή ειίδα ζηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο βιέπεηε ην κήλπκα γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Πξαθηηθνχ απφ 

ηελ ΔΓ. 

 

Δηθφλα 609 : Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο – ρεηξηζηήο δηαγσληζκνχ 

Δηθφλα 608 :Απνζχλδεζε (logout) 
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Δπηιέγεηε απφ ην Βαζηθφ Μελνχ ηε δηαδξνκή Γηαγσληζκνί - Αλαζέηνπζα Αξρή → 

ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ → Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ θαη 

νδεγείζηε ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο δηαγσληζκψλ.  

ηελ νζφλε ηεο θνλζφιαο Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκψλ, αλαδεηείζηε ηνλ δηαγσληζκφ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο «Αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ δηαγσληζκψλ»,  είηε κε ηνλ 

ΑΑ πζηήκαηνο, είηε κε ηνλ ηίηιν δηαγσληζκνχ θαη επηιέγεηε ην θνπκπί Δθηέιεζε.  

 

Δηθφλα 610 : Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο επηιέμηε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ην «πνληίθη» παηψληαο ζην ζρεηηθφ ΑΑ πζηήκαηνο. 

 

Δηθφλα 611 : Δχξεζε θαη επηινγή δηαγσληζκνχ 

ηελ νζφλε πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, επάλσ δεμηά 

ππάξρεη εηδνπνίεζε γηα ην κήλπκα πνπ ιάβαηε.  

 

Δηθφλα 612 : Δηδνπνίεζε γηα λέν κήλπκα 
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Δπηιέγεηε ην κήλπκα θαη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο απηνχ. 

 

Δηθφλα 613 : Λεθζέλ κήλπκα 

εκεηψλεηαη φηη έρεηε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κελχκαηνο θαη κέζσ ηνπ 

dropdownlist Δλέξγεηεο, επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Δπηθνηλσλία θαη παηψληαο ην 

θνπκπί Δθηέιεζε. 

Παηψληαο πάλσ ζην κήλπκα κπνξείηε λα δείηε ηα ζπλεκκέλα αξρεία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην Πξαθηηθφ ηεο ΔΓ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο  Αλάδεημεο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ αθνινπζεί ε θνηλνπνίεζε 

ηεο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Δπηθνηλσλία ηνπ πζηήκαηνο θαη ε επηζχλαςε ηεο ζην ρψξν «πλεκκέλα 

Γεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνχ» κε θαηεγνξία Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 

νξηζηηθνπνίεζε.  

Σαπηφρξνλα εθηειείηαη ζην ζχζηεκα ηηο ελέξγεηεο «Γεκνζίεπζε πξνζθνξψλ θαη 

ελεκέξσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ -Οηθνλνκηθή» ψζηε λα παξέρεηε πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

Δηθφλα 614 : Γεκνζίεπζε θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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Λακβάλεηε επηβεβαίσζε θαη ζηελ πεξηνρή Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 

θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο ησλ θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

Δηθφλα 615 : Δπηβεβαίσζε δεκνζηνπνίεζεο πξνζθνξψλ & θαηαγξαθή ρξφλνπ δκνζηνπνίεζεο 

ηε ζπλέρεηα αλακέλεηε ηνλ ρξφλν (5 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Απφθαζεο) 

θαηά ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο επί ηεο Απφθαζεο. 
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Κεθάιαην XIV. Γηαρείξηζε Ζιεθηξνληθψλ 

Γηαγσληζκψλ 

1. θνπφο, πεξηερφκελν θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεινχλ εηδηθέο 

ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ ηνπο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ 

Γεκφζηα Έξγα, φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ή είλαη επηζπκεηφ απφ ηνλ 

ρξήζηε. Σν θεθάιαην απηφ ρσξίδεηαη ζε πέληε ελφηεηεο, ελ είδεη ζπλνπηηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ε θαζεκία, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ηελ παξάηαζε (κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) θαη 

ηελ αθχξσζε ελφο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νδεγίεο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δθηππψζεσλ.  

2. Σξνπνπνίεζε Γηαγσληζκψλ  

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ ΑΑ / ηνλ 

ΑΦ δχλαηαη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.  

Σα επαθφινπζα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Πξψηνλ, ζα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο δηαγσληζκφο ηχπνπ «99536,1» ν νπνίνο ζα 

ηζρχεη εηο ην εμήο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ παιαηφ κε Α/Α 99536.  

 Γεχηεξνλ, ζα επηζηξαθνχλ (απνθιεηζηνχλ) απηνκάησο απφ ην ζχζηεκα φιεο νη 

κέρξη ηφηε ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ Ο.Φ. πξνο δηφξζσζε / ζπκκφξθσζε 

θαη επαλππνβνιή. 

 Σξίηνλ, ζα απαηηεζεί φινη νη Ο.Φ. πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην ζχληαμεο 

ηνπ Πξνζρεδίνπ ηνπο λα βεβαηψζνπλ ηελ απνδνρή ησλ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ.  

o Σν ζχζηεκα δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγηθφηεηα «απνδνρήο 

ηξνπνπνηήζεσλ» (κέζα απφ ην πεδίν «Δλέξγεηεο» ηνπ δηαγσληζκνχ).  
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o Πξνζνρή! Διιείςεη απηήο ηεο δηαδηθαζίαο «απνδνρήο 

ηξνπνπνηήζεσλ», νη Ο.Φ. δελ ζα κπνξέζνπλ λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο.  

1. Βήκαηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  

Ο ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ εηζέξρεηαη ζην χζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ. 

 

Δηθφλα 616: Δίζνδνο Υξεζηψλ ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα 

Απφ ην Βαζηθφ Μελνχ επηιέγεη «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ». 
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Δηθφλα 617: Βαζηθφ Μελνχ 

Ο Υεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο φπνπ επηιέγεη ηνλ δηαγσληζκφ πνπ 

ζα ηξνπνπνηεζεί.  

 

Δηθφλα 618: Κνλζφια Γηαρείξηζεο: Δπηινγή Γηαγσληζκνχ πξνο ηξνπνπνίεζε 

ηελ πξνθεηκέλε, επηιέγεη ηνλ Α/Α 99536. 
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Δηθφλα 619: Δκθάληζε 1εο ζειίδαο δηαγσληζκνχ 

Ξεδηπιψλεη ην πεδίν «Δλέξγεηεο» (πάλσ δεμηά) θαη απφ ηελ drop down list επηιέγεη ηελ 

«Γεκηνπξγία ηξνπνπνίεζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα παηά ην πιήθηξν «Δθηέιεζε»:  

 

Δηθφλα 620: Δλέξγεηεο - Γεκηνπξγία ηξνπνπνίεζεο 

πκπιεξψλεη ην πεδίν «Πεξηγξαθή Σξνπνπνίεζεο».  

Παξαηίζεηαη ην αθφινπζν ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 
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π.ρ.1: Αληηθαηάζηαζε αξρείσλ δηαθήξπμεο θαη ηεπρψλ (ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο 

εζθαικέλσλ αξρείσλ πνπ δελ ζα έπξεπε λα είλαη νξαηά) 

π.ρ.2: Σξνπνπνίεζε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο (ζηε ζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά») 

 

Δηθφλα 621: Πεξηγξαθή Σξνπνπνίεζεο 

ηε ζπλέρεηα, πξνρσξά ζηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

(βι. εγρεηξίδην πνπ αθνξά ηελ χληαμε Γηαγσληζκνχ). 

Μφιηο νινθιεξσζνχλ νη σο άλσ ηξνπνπνηήζεηο, ν ρεηξηζηήο παηάεη ην θνπκπί 

«Πξφζζεηα ηνηρεία».  
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Δηθφλα 622: Δίζνδνο ζηα Πξφζζεηα ηνηρεία 

Ο Υεηξηζηήο νδεγείηαη ζηε ζειίδα «Πξφζζεηα ζηνηρεία έξγνπ» φπνπ θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηε κεηαθνξά ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ 

«99536» ζηνλ λέν «99536,1».  

 

Δηθφλα 623: Αλαδήηεζε δηαγσληζκνχ ζηα Πξφζζεηα ηνηρεία 

Καηαρσξεί ηνλ αξηζκφ 99536,1 ζην πεδίν «ΑΑ Γηαγσληζκνχ», παηά ην πιήθηξν 

«Αλαδήηεζε» θαη θαηφπηλ νδεγεί ηνλ θέξζνξα θάησ δεμηά φπνπ παηά ην θίηξηλν 

κνιχβη («Δλεκέξσζε»). 
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Ο Υεηξηζηήο νδεγείηαη ζηε ζειίδα «Πξφζζεηα ζηνηρεία δηαγσληζκνχ» φπνπ πξσηίζησο 

θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ Έξγνπ (π.ρ. € 500.000) 

ζην πεδίν «Πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο (κε ΦΠΑ)». 

 

Δηθφλα 624: Βαζηθή ζειίδα ησλ Πξφζζεησλ ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ 

Καηφπηλ, παηά ην θνπκπί «Μεηαθνξά πξφζζεησλ ζηνηρείσλ απφ δηαγσληζκφ». 

Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην αλαδπφκελν παξάζπξν «Δπηινγή δηαγσληζκνχ» φπνπ ν 

Υεηξηζηήο θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ηνπ αξρηθνχ Α/Α: 99536 θαη ζηε ζπλέρεηα παηά 

«ΟΚ». 

 

Δηθφλα 625: Δπηινγή δηαγσληζκνχ 
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Ακέζσο πξνθχπηεη ην αθφινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο απφ ην ζχζηεκα: 

 

Δηθφλα 626: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

ηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη νη «Γαπάλεο» πνπ είραλ θαηαρσξεζεί 

ζηνλ αξρηθφ δηαγσληζκφ: 

 

Δηθφλα 627: Καξηέια "Γαπάλεο" 

ηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο θξνληίδεη λα επηβεβαηψζεη φηη είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλεο νη 

ινηπέο θαξηέιεο ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ.  

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά ζηηγκηφηππα: 
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Δηθφλα 628: ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο Βαζηθήο ζειίδαο Πξφζζεησλ ζηνηρείσλ 

 

Δηθφλα 629:  ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο θαξηέιαο "Σνπνζεζίεο Έξγνπ" 

 

Δηθφλα 630:  ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο θαξηέιαο "CPVs" 
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Δηθφλα 631: ηηγκηφηππν ζπκπιεξσκέλεο θαξηέιαο "Υξεκαηνδνηήζεηο" 

ηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο νδεγεί ηνλ θέξζνξα πάλσ αξηζηεξά φπνπ παηά ην θνπκπί 

«Απνζήθεπζε». 

 

Δηθφλα 632: Απνζήθεπζε 

Ακέζσο πξνθχπηεη ην αθφινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο απφ ην ζχζηεκα: 

 

Δηθφλα 633: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

Γηα λα επηζηξέςεη ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ρεηξηζηήο παηά δηαδνρηθά ηα πιήθηξα 

«Δπηζηξνθή», «Αξρηθή ζειίδα» θαη «Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ» (βι. ηηο παξαθάησ 

νζφλεο): 

 

Δηθφλα 634: Δπηζηξνθή 

 

Δηθφλα 635: Αξρηθή ζειίδα 
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Δηθφλα 636: Βαζηθφ Μελνχ - Γηαρείξηζε Γηαγσληζκψλ 

Βξηζθφκελνο πιένλ ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο, ν Υεηξηζηήο επηιέγεη απφ ην ρψξν ησλ 

Πξνζρεδίσλ ηνλ επίκαρν δηαγσληζκφ κε αξηζκφ Α/Α 99536,1. 

 

Δηθφλα 637: Κνλζφια Γηαρείξηζεο - Δπηινγή Πξνζρεδίνπ: 99536,1 

Αθνχ εθηειέζεη ηηο «Δθηππψζεηο» (βι. παξαθάησ ελφηεηα: «Δθηχπσζε Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο Α.Α.») ηνπ ζπζηήκαηνο εθ λένπ, (π.ρ. «Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο», «Αλαζθφπεζε»), ν ρεηξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ παηψληαο δηαδνρηθά ηα πιήθηξα «Δμέηαζε» θαη 

«Γεκνζηνπνίεζε» (βι. ηηο παξαθάησ νζφλεο): 



 

556 

 

Δηθφλα 638: Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο (Βήκα Η: «Δμέηαζε») 

 

Δηθφλα 639: Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο ηξνπνπνίεζεο (Βήκα ΗΗ: Γεκνζηνπνίεζε) 

Ακέζσο πξνθχπηεη ην αθφινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο απφ ην ζχζηεκα: 

 

Δηθφλα 640: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

Παηψληαο ηελ «Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα», ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πιένλ δηαγσληζκνχ κε Α/Α 99536,1 ζηνλ πίλαθα 

κε ηνπο Γεκνζηεπκέλνπο δηαγσληζκνχο ηεο Κνλζφιαο Γηαρείξηζεο. 



 

557 

 

Δηθφλα 641: Δκθάληζε δεκνζηεπκέλνπ δηαγσληζκνχ 99536,1 ζηελ Κνλζφια Γηαρείξηζεο 
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3. Παξάηαζε (Μεηάζεζε θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο) 

δηαγσληζκνχ 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, εάλ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη Παξάηαζε (Μεηάζεζε) ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ηφηε απηή γίλεηαη απφ ην πεδίν «Δλέξγεηεο» επηιέγνληαο 

απφ ηελ drop down list «Παξάηαζε δηαγσληζκνχ».  

Σν ζχζηεκα δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ Παξάηαζε (Μεηάζεζε) ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θη έηζη δελ ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο λα 

γίλεη ε σο άλσ πξναλαθεξζείζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ.  

1. Βήκαηα γηα ηελ παξάηαζε (κεηάζεζε) δηαγσληζκνχ  

ην πεδίν «Δλέξγεηεο» επηιέγνπκε απφ ηελ drop down list ηελ ηηκή: «Παξάηαζε 

δηαγσληζκνχ».  

 

Δηθφλα 642: Δλέξγεηεο - Παξάηαζε δηαγσληζκνχ 

ηε ζπλέρεηα παηάκε «Δθηέιεζε». 
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Οδεγνχκαζηε ζηελ αθφινπζε νζφλε φπνπ θαινχκαζηε λα νξίζνπκε ηελ λέα 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ζην πεδίν «λέα εκεξνκελία θιεηζίκαηνο». 

 

Δηθφλα 643: Οξηζκφο λέαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ην πεδίν «λέα εκεξνκελία θιεηζίκαηνο» ρξεζηκνπνηνχκε ην αλαδπφκελν εκεξνιφγην 

γηα λα επηιέμνπκε ηελ λέα εκεξνκελία/ψξα.  

 

Δηθφλα 644: Νέα εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

Καηφπηλ, παηάκε ην θνπκπί «Δθαξκνγή». Σν ζχζηεκα καο θέξλεη ην αθφινπζν 

επηβεβαησηηθφ κήλπκα. 

 

Δηθφλα 645: Δπηβεβαησηηθφ κήλπκα 

4. Αθχξσζε Γηαγσληζκνχ 



 

560 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα γίλεη «Αθχξσζε» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. Απηή γίλεηαη 

απφ ην πεδίν «Δλέξγεηεο» επηιέγνληαο απφ ηελ dropdown list «Αθχξσζε/Αλαβνιή 

Γηαγσληζκνχ».  

1. Βήκαηα γηα ηελ αθχξσζε ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  

ην πεδίν «Δλέξγεηεο» επηιέγνπκε απφ ηελ dropdownlist ηελ ηηκή: 

«Αθχξσζε/Αλαβνιή Γηαγσληζκνχ» θαη θαηφπηλ παηάκε ην πιήθηξν «Δθηέιεζε».  

 

Δηθφλα 646: Δλέξγεηεο - Αθχξσζε/Αλαβνιή Γηαγσληζκνχ 

ηελ επφκελε νζφλε θαηαρσξνχκε (πξναηξεηηθά) κηα ζχληνκε αηηηνιφγεζε ζην πεδίν 

«εκείσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο» (π.ρ.: «Μαηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 6547/6.6.2019 Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο»). 
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Δηθφλα 647: χληνκε εκείσζε πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ακέζσο πξνθχπηεη ην αθφινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο απφ ην ζχζηεκα: 

 

Δηθφλα 648: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

Παηψληαο ηελ «Δπηζηξνθή ζηνλ δηαγσληζκφ», ν ρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ Κνλζφια 

Γηαρείξηζεο φπνπ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε Α/Α 

97999 παηψληαο ην πιήθηξν «Πιήξεο Λίζηα» ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ελ 

ιφγσ ππάιιεινο. 

 

Δηθφλα 649: Δπηβεβαίσζε κέζσ ηεο Πιήξεο Λίζηαο 
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5. Λεηηνπξγηθφηεηα Δπηθνηλσλίαο  

ηελ παξνχζα Δλφηεηα εμεηάδεηαη ην παξάδεηγκα Κνηλνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο 

έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνχ θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξαθηηθνχ ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δηα κέζνπ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο».  

1. Βήκαηα γηα ηελ απνζηνιή κελχκαηνο δηα κέζνπ ηεο  Δπηθνηλσλίαο  

Απφ ην πεδίν "Δλέξγεηεο" πάλσ δεμηά μεδηπιψλνπκε ηελ αλαδπφκελε ιίζηα θαη 

επηιέγνπκε «Δπηθνηλσλία» (βι. ηελ παξαθάησ νζφλε). 

 

Δηθφλα 650: Δλέξγεηεο - Δπηθνηλσλία 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε φπνπ επηιέγνπκε ην θνπκπί «Νέν κήλπκα» (αξηζηεξά). 
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Δηθφλα 651: «Νέν κήλπκα» 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε φπνπ επηιέγνπκε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο ζέινπκε λα απνζηείινπκε ην κήλπκα (Δπηζήκαλζε: θξαηάκε παηεκέλν ην 

πιήθηξν “control” γηα πνιιαπιέο επηινγέο).  

 

Δηθφλα 652: Δπηινγή Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 

Απφ ην πεδίν "Δπηινγή ζέκαηνο" μεδηπιψλνπκε ηελ αλαδπφκελε ιίζηα θαη επηιέγνπκε 

«Λνηπά» (βι. ηελ παξαθάησ νζφλε). 
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Δηθφλα 653: Δπηινγή ζέκαηνο 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε ην πεδίν «Μήλπκα» (βι. παξάδεηγκα παξαθάησ).  

 

Δηθφλα 654: Καηαρψξηζε ζχληνκνπ κελχκαηνο ζην πεδίν «Μήλπκα» 

Μφιηο ζπκπιεξψλνπκε ην πεδίν «Μήλπκα» θαηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα θάησ 

αξηζηεξά φπνπ επηιέγνπκε ην θνπκπί «Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ» πξνθεηκέλνπ λα 

επηζπλάςνπκε ηελ Απφθαζε θαη ην Πξαθηηθφ. 
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Δηθφλα 655: Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ 

Σν ζχζηεκα καο παξαζέηεη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν κε ηίηιν: «Πξνζζήθε 

ζπλεκκέλνπ» 

 

Δηθφλα 656: Αλαδπφκελν παξάζπξν κε ηίηιν: «Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ» 

ε πξψην ρξφλν ζπκπιεξψλνπκε ηνλ Σίηιν θαη ηελ Πεξηγξαθή (βι. παξάδεηγκα ζηελ 

παξαθάησ νζφλε). 
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Δηθφλα 657: πκπιεξψλνπκε Σίηιν θαη Πεξηγξαθή 

ηε ζπλέρεηα, ζην πεδίν «Καηεγνξία» πξφζβαζεο, μεδηπιψλνπκε ηελ αλαδπφκελε 

ιίζηα θαη επηιέγνπκε «Έσο νηθνλνκηθφ θνξέα». 

 

Δηθφλα 658: «Καηεγνξία» πξφζβαζεο 

 

Καηφπηλ, επηιέγνπκε ην θνπκπί «Δπηινγή Αξρείνπ» πξνθεηκέλνπ λα επηζπλάςνπκε ηελ 

Απφθαζε. ηε ζπλέρεηα, παηάκε ην θνπκπί «Δθαξκνγή» (βι. παξαθάησ νζφλε). 

 

Δηθφλα 659: Δπηινγή Αξρείνπ 
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Σν ζχζηεκα καο θέξλεη ην αθφινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο φπνπ παηάκε «Κιείζηκν».  

 

Δηθφλα 660: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

Ακέζσο κεηά, αθνινπζνχκε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα 

επηζπλάςνπκε ην Πξαθηηθφ: 

 

Δηθφλα 661: Δπηζχλαςε Πξαθηηθνχ 

 

Δηθφλα 662: Μήλπκα επηβεβαίσζεο 

Δπζχο καο παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο εηθφλα ηνπ κελχκαηνο κε ηα ζπλεκκέλα αξρεία λα 

θαίλνληαη ζην θάησ κέξνο (βι. παξαθάησ νζφλε). 
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Δηθφλα 663: Ζ πιήξεο εηθφλα ηνπ κελχκαηνο κε ηα ζπλεκκέλα αξρεία 

Καηεπζχλνπκε ηνλ θέξζνξα ζην πάλσ δεμηά άθξν ηεο νζφλεο φπνπ παηάκε ην πιήθηξν 

«Απνζηνιή».Σν ζχζηεκα καο νδεγεί ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ πεδίνπ επηθνηλσλίαο 

φπνπ εθεί θαίλεηαη ε αθξηβήο εκέξα θαη ψξα ηεο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο. 

 

Δηθφλα 664: Δπηβεβαίσζε απνζηνιήο κελχκαηνο 

Πξνζνρή! Να ζεκεησζεί φηη ζηελ σο άλσ ζειίδα ηνπ πεδίνπ επηθνηλσλίαο ζα 

απνζηαινχλ νη φπνηεο ηπρφλ ελζηάζεηο/πξνζθπγέο ππνβιεζνχλ θαηά ηεο ελ ιφγσ 

Απφθαζεο απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξφληκν είλαη ν 
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ρεηξηζηήο ηεο Α.Α. λα ειέγρεη θαζεκεξηλά ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ηνπ πεδίνπ 

επηθνηλσλίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ λφκν ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ππνβνιήο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ/ελζηάζεσλ. 
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6. Δθηχπσζε – Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΑΑ)  

Γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ εγγξάθσλ ηεο χκβαζεο πνπ δεκνζηεχεη ε 

ΑΑ / ν ΑΦ κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ Γεκφζηα έξγα (ζηελ ελφηεηα ηνπ ζπζηεκηθνχ 

δηαγσληζκνχ «εκεηψζεηο θαη πλεκκέλα»), έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ιεηηνπξγηθφηεηα 

ζην ζχζηεκα πνπ παξάγεη ηηο απνθαινχκελεο «Δθηππψζεηο».  

Μηα απφ ηηο πξψηεο εθηππψζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη ν ρεηξηζηήο ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

«ηξέμεη» είλαη απηή ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ζ ελ ιφγσ εθηχπσζε 

γίλεηαη κε βάζε ην είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 95 

ηνπ Ν. 4412/16.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη πην ζπλήζεηο Δθηππψζεηο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο: 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2α (Α.Α.)  

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ.2α θαη 2β (Α.Α.)  

3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2β (Α.Α.)  

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Έξγνπ αξ. 95 παξ. 2γ (Α.Α.)  

5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Μειέηεο αξ. 95 παξ. 3 (Α.Α.)  

6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Τπεξεζίαο αξ. 95 παξ. 4 (Α.Α.)  

1. Βήκαηα γηα ηελ παξαγσγή Δθηχπσζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/1 6 

1. χλδεζε ζην ζχζηεκα σο ρεηξηζηήο ΑΑ/ΑΦ. 

2. Υξήζε ζπλδέζκνπ ρεδηαζκφο/Γηαρείξηζε Γηαγσληζκνχ – Δθηππψζεηο. 
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Δηθφλα 665: Βαζηθφ Μελνχ - Δίζνδνο ζηηο Δθηππψζεηο 

Ρνή Οζνλψλ 

Δηζαγσγή ζηηο Δθηππψζεηο: Απφ ην πεδίν «λνκα Πξνγξάκκαηνο» παηάκε ην 

ζρεηηθφ εηθνλίδην (κεγεζπληηθφο θαθφο) αλαδήηεζεο.  

 

Δηθφλα 666: Μεγεζπληηθφο θαθφο γηα αλαδήηεζε 

Αθνινχζσο, παηάκε «Δθηέιεζε».  

 

Δηθφλα 667: Δθηέιεζε 
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Με ην πιήθηξν «Γξήγνξε επηινγή» επηιέγνπκε εθείλε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

πνπ αληηζηνηρεί ζην είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ «ηξέρνπκε» (είηε Έξγν 

είηε Μειέηε είηε Τπεξεζία).  

ηελ πξνθεηκέλε, επηιέγνπκε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Έξγνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Δηθφλα 668: Δπηιέγνπκε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κέζσ ηεο "Γξήγνξεο Δπηινγήο" 
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Δηθφλα 669: πλέρεηα 

Δκθαλίδεηαη ε παξαπάλσ νζφλε φπνπ επηιέγνπκε ην πιήθηξν «πλέρεηα» (πάλσ 

δεμηά). 

 

Δηθφλα 670: Πεδίν «Α/Α πζηήκαηνο» 

Οδεγνχκαζηε ζηελ θαξηέια «Παξάκεηξνη» φπνπ ζην πεδίν «Α/Α πζηήκαηνο» 

θαηαρσξνχκε ηνλ αξηζκφ ζπζηήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Παηάκε ην θνπκπί 

«πλέρεηα» (πάλσ δεμηά). 

ηελ επφκελε νζφλε Παηάκε ην θνπκπί «Τπνβνιή Αλαθνξάο» (πάλσ δεμηά). 

 

Δηθφλα 671: Τπνβνιή εληνιήο εθηχπσζεο 
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Ακέζσο εκθαλίδεηαη ην αλαδπφκελν παξάζπξν «Πιεξνθνξίεο» κε ηνλ 

αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηεο εθηχπσζεο. Παηάκε ην θνπκπί «OK».  

 

Δηθφλα 672: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο εθηχπσζεο 

Οδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα «Αηηήζεηο» φπνπ παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά φιεο νη 

εληνιέο εθηχπσζεο ηνπ ρξήζηε.  

Πξνζνρή! Πάληα λα παηάκε ην θνπκπί «Αλαλέσζε» (αξηζηεξά) πξνθεηκέλνπ λα 

επηθαηξνπνηεζεί ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζχζηεκα θαη ε ζηήιε «Φάζε» λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο «Οινθιεξσκέλε».  

 

Δηθφλα 673: Αλαλέσζε - Φάζε - Έμνδνο 

Σέινο, επηιέγνληαο ην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε «Έμνδνο» εκθαλίδεηαη ην 

δεηνχκελν εθηππσηηθφ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν επηζπλάπηνπκε ζην 

ρψξν ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα ζηελ ελφηεηα: 

«εκεηψζεηο θαη πλεκκέλα».  
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Πεγέο 

1. Βηβιηνγξαθία 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (eIDAS) 910/2014 ηεο ΔΔ «ρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

1999/93/ΔΚ» 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο 213/17.09.2008 ηεο ΔΔ γηα ην Κνηλφ Λεμηιφγην ζηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο 1059-2003/(Κσδηθνπνίεζε 18.01.2018) ηεο ΔΔ γηα 

ηνπο θσδηθνχο θαη ην ζχζηεκα NUTS 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο 2016/7 ηεο ΔΔ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

 Οδεγία 2014/24/ΔΔ Γεκφζηεο πκβάζεηο Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ 

 Οδεγία 2014/25/ΔΔ Γεκφζηεο πκβάζεηο Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ  

 Οδεγία 2014/23/ΔΔ Γεκφζηεο πκβάζεηο Παξαρσξήζεσλ 

 Ν.4413 (ΦΔΚ Α' 148/08-08-2016) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2014/23/ΔΔ» 

 Νφκνο 4412 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

 Ν.4250 (ΦΔΚ Α 74 26.03.2015) πεξί «Γηνηθεηηθψλ Απινπζηεχζεσλ» 

 Ν.3979 (ΦΔΚ 138/Α΄/16.06.2011)  «Γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

 ΠΓ 25/2014 (ΦΔΚ 44/Α΄/25.2.2014) «Ζιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε 

εγγξάθσλ»  

 ΠΓ 39/2017 ΦΔΚ Α΄64 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ»  

 ΤΑ ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΔΚ 1301/Β΄/12.04.2012) – «Κχξσζε Πιαηζίνπ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο»  

 ΚΤΑ 117384 (ΦΔΚ 3821/Β΄/31.10.2017) «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).» 

 ΤΑ 57654 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23.05.2017) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΖΜΓΖ 

 ΤΑ 15299/ΦΝ466  (ΦΔΚ Β΄ 900/17.03.2017) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΖΚ 
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 YA ΓΝγ/νηθ. 38107/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1956/Β΄/07.06.2017) – «Καζνξηζκφο 

―Οκάδσλ εξγαζηψλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ 

ηνπ λ. 4412/2016.» θαη ηξνπνπνίεζε απηήο (ΦΔΚ 2048/Β΄/14.07.2017) 

 Δπηθνηλσλία 572/03.10.2017 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξαηεγηθή 

ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Κξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο: εηδηθά ε 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα» 

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Οδεγηψλ ζπκπιήξσζεο γηα ην 

―Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α 147)‖» 

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20 ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Λφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Δηδηθψλ ζεκάησλ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)» 

 Δγθχθιηνο Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 07.11.2017 πεξί Καηαιεθηηθήο 

Ζκεξνκελίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ - ΑΓΑ  6ΡΗ9465ΥΘΞ-Ο0Χ 

 Δγθχθιηνο Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 19.12.2017 – πεξί εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ  άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 - ΓΝ νηθ.91224 ΦΝ 466 - 

ΑΓΑ Χ9Ξ0465ΥΘΞ-ΗΓ7 

 Δγθχθιηνο 4495/15.01.2018 ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πεξί  

Δθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 79
α
 ηνπ Ν.4412/2016 

 Έγγξαθν 5035/28.09.2018 ηεο ΔΑΑΓΖΤ γηα δεηήκαηα έθδνζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ – ΑΓΑ 6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ 

 Έγγξαθν 2210/19.04.2019 ηεο ΔΑΑΓΖΤ γηα ρξφλνο ηζρχο δηθαηνινγεηηθψλ – 

ΑΓΑ 66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ 

 Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο CPV 

 Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ηεο ΔΔ γηα ην Κχξην ιεμηιφγην CPV 

 Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην πκπιεξσκαηηθφ Λεμηιφγην CPV 

 Έθζεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θσδηθψλ / ζπζηήκαηνο 

CPV 

 Πίλαθαο ηεο ΔΔ κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θσδηθψλ NUTS 2013 vs. 2016 

 Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο Πηζηνπνηεηηθψλ ΔΡΜΖ v.1.3 ηεο ΑΠΔΓ 

 Οδεγίεο Διέγρνπ Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ v.1.1 ηεο ΑΠΔΓ 
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2. Γηαδηθηπαθνί χλδεζκνη 

 

 Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ):  

o Βαζηθφο ηζηφηνπνο - https://www.aade.gr  

o Δπαιήζεπζε πηζηνπνηεηηθψλ TAXISnet.gr - 

https://www1.gsis.gr/vpist  

 Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθχγσλ (ΑΔΠΠ) - 

http://www.aepp-procurement.gr  

 Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ) - http://www.aped.gov.gr  

 Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΖ) –  

o Βαζηθφο ηζηφηνπνο - https://www.businessregistry.gr 

o Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ δεκνζηφηεηαο - 

https://www.businessregistry.gr/publicity/index  

o Έιεγρνο γλεζηφηεηαο πηζηνπνηεηηθψλ/αληηγξάθσλ - 

http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form  

 Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Δζληθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ - 

http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm  

 Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUR-lex) - 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el 

 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (EETT)  

o Βαζηθφο ηζηφηνπνο - https://www.eett.gr,  

o Μεηξψν παξφρσλ ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο - 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communi

cations/DigitalSignatures/EsignProviders.html  

 Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

o Γηαδηθηπαθή Πχιε «Πξνκεζεχο» / ΟΠ ΔΖΓΖ - 

http://www.promitheus.gov.gr ή http://www.eprocurement.gov.gr  

o ΔΖΓΖ Γεκφζηα Έξγα (απεπζείαο πξφζβαζε login): 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr 

o ΚΖΜΓΖ (απεπζείαο πξφζβαζε login) 

https://www.eprocurement.gov.gr/kimds2  

o Ζιεθηξνληθή ππεξεζίαο Promitheus ESPDint - 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

 Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ)  

o Κεληξηθφο ηζηφηνπνο http://www.eaadhsy.gr,  

o Σν θείκελν ηνπ Ν.4412/2016 -http://www.eaadhsy.gr/n4412/  

o Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΒΓΓΖΤ) - 

https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/  

https://www.aade.gr/
https://www1.gsis.gr/vpist
http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aped.gov.gr/
https://www.businessregistry.gr/
https://www.businessregistry.gr/publicity/index
http://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
https://www.eett.gr/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/EsignProviders.html
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/
https://www.eprocurement.gov.gr/kimds2
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/
https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/
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 Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ)  

o Βαζηθφο ηζηφηνπνο - https://www.efka.gov.gr/el,  

o Έιεγρνο Δγθπξφηεηαο Βεβαηψζεσλ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο - 

https://apps.ika.gr/eCheckInsurance/  

 Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis 

 Δξγαιεία νπηηθνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο CPV 

o ENEM Poland - http://www.cpv.enem.pl/el  

o BiP Solutions - 

https://www.bipsolutions.com/news-and-resources/cpv-codes/  

 Δπξσπατθή Λίζηα Ληζηψλ Δκπίζηεπζεο (European List of Trusted Lists - 

LOTL). - https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser 

 Δπξσπατθή ιίζηα ζρεηηθά κε ηηο λέεο εζληθέο πιαηθφξκεο eESPD θαζψο θαη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά eESPD θαη eCertis 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522  

 Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Κιεξψζεσλ (ΚΖΚ) - https://kisk.ggde.gr/ 

 Κσδηθνπνίεζε NUTS θαη ζρεηηθνί ράξηεο ηεο Διιάδνο – 

https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS  

 Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ηεο ΔΔ SIMAP (γαιιηθά: système d'information pour les marchés publics) - 

https://simap.ted.europa.eu/ 

 χζηεκα Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Internal Market 

Information system (IMI) - http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/  

https://www.efka.gov.gr/el
https://apps.ika.gr/eCheckInsurance/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
http://www.cpv.enem.pl/el
https://www.bipsolutions.com/news-and-resources/cpv-codes/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
https://kisk.ggde.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS
https://simap.ted.europa.eu/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/

