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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η όποια επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων
θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Προκειμένου για την
επικοινωνία που αφορά
•
•
•

Υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση
Υποβολή αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
Υποβολή ένστασης/προδικαστικής προσφυγής

οι αρμόδιοι χρήστες ενός Οικονομικού Φορέα θα πρέπει να συνδεθούν στο Σύστημα με τα
διαπιστευτήρια τους, να αναζητήσουν τον σχετικό διαγωνισμό και να προχωρήσουν στην
αποστολή (εσωτερικής του Συστήματος) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω της ενέργειας
«Επικοινωνία».

2. Σύνδεση και αποσύνδεση
2.1 Οθόνη σύνδεσης/εισόδου (login)
1. Κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της οθόνης σύνδεσης/εισόδου στο Σύστημα:
Από τον υπολογιστή σας εκκινήστε τον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) και
καταχωρείστε την διαδικτυακή διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr ή
www.eprocurement.gov.gr της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ –. Στο
βασικό μενού (αριστερό άκρο της οθόνης) επιλέγετε από το μπλε πλαίσιο που αφορά το
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα» την
επιλογή «Είσοδος Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα» προκειμένου να ανακατευθυνθείτε
στην οθόνη σύνδεσης/εισόδου του Συστήματος.
Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να κατευθυνθείτε απευθείας στην οθόνη σύνδεσης/εισόδου του
Συστήματος μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης (URL) https://publicworks.eprocurement.gov.gr

2. Εισάγετε τον κωδικό χρήστη στο πεδίο «Όνομα Χρήστη».
3. Εισάγετε το μυστικό κωδικό πρόσβασης στο πεδίο «Κωδικός Πρόσβασης».
4. Επιλέξτε το κουμπί «Σύνδεση»
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Σημείωση: α) Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα θα σας ζητηθεί να αλλάξετε, για λόγους ασφαλείας,
το μυστικό κωδικό πρόσβασης. β) Ενδέχεται, λόγω ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χειριστή που
σχετίζονται με τις προτιμήσεις γλώσσας, οι οθόνες του Συστήματος να εμφανίζονται κατά την πρώτη σύνδεση στην
Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε μετά την σύνδεση από το άνω μενού τις «Ρυθμίσεις (Settings)» (βλ.
εικονίδιο σε σχήμα «γραναζιού») και στη συνέχεια «Προτιμήσεις (Preferences)». Στην εμφανιζόμενη οθόνη των
«Γενικών Προτιμήσεων (General Preferences» αλλάξτε τις σχετικές δύο προτιμήσεις για τη Γλώσσα (Languages), ήτοι
«Γλώσσα τρέχουσας περιόδου λειτουργίας (Current Session Language) και «Προεπιλεγμένη γλώσσα εφαρμογής
(Default Application Language)» σε Ελληνικά (Greek), και στο τέλος πατήστε το κουμπί «Εφαρμογή (Apply)».

2.2 Αποσύνδεση από το Σύστημα/Έξοδος (logout)
Από οποιαδήποτε οθόνη του Συστήματος με την επιλογή του κουμπιού «Απoσύνδεση»
μπορείτε να αποσυνδεθείτε/εξέλθετε από την εφαρμογή.
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Σύμβολα

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Αποσύνδεση πίνακα
Ανανέωση
Ρυθμίσεις
Διαγραφή εγγραφής
Αναζήτηση
Ενημέρωση
Σύμπτυξη
Ανάπτυξη

3. Αναζήτηση δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Σε συνέχεια της σύνδεσης του χρήστη του Οικονομικού Φορέα στο Σύστημα και
προκειμένου για την αναζήτηση δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εφαρμόζονται
τα εξής:
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Εμφανίζεται η Αρχική σελίδα που περιλαμβάνει δύο ενότητες: το Βασικό Μενού και τις
Εκκρεμείς Ειδοποιήσεις. Το Βασικό Μενού είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με τα δικαιώματα
του κάθε χρήστη και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. Οι Εκκρεμείς
Ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις ενεργές ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το
σύστημα κατά την εξέλιξη των λειτουργιών και των διαδικασιών.
Από το Βασικό μενού επιλέγουμε την λειτουργία «Διαγωνισμοί- Υποβολή ΠροσφορώνΟικονομικός Φορέας».
Για την επιλογή πατάμε το εικονίδιο
για ανάπτυξη του menu ή το σύνδεσμο
«Διαγωνισμοί – Υποβολή Προσφορών-Οικονομικός Φορέας».

Επιλέγουμε «Διαγωνισμοί- Υποβολή Προσφορών».
Ο χρήστης επιλέγει από το βασικό μενού την κατηγορία «Διαγωνισμοί – Υποβολή
Προσφορών- Αρχική σελίδα» .

Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη («Κονσόλα Διαχείρισης»).
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Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τον Α/Α Συστήματος ή τον Συνοπτικό τίτλο του Διαγωνισμού.
Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε τον Α/Α Συστήματος.

Πληκτρολογούμε τον Α/Α Συστήματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, π.χ. στην προκειμένη
περίπτωση «72011». Ακολούθως πατάμε την επιλογή Εκτέλεση.

Στην οθόνη αποτελεσμάτων της αναζήτηση εμφανίζεται ο Διαγωνισμός. Επιλέγουμε τον
διαγωνισμό για τον οποίο επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε μία Επικοινωνία, πατώντας
στον σύνδεσμο με τον Α/Α Συστήματος του διαγωνισμού (π.χ. στην προκειμένη περίπτωση
«72011»).
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4. Υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εκπαίδευση
Σε συνέχεια της αναζήτησης και επιλογής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη

Από το πεδίο «Ενέργειες» (πάνω δεξιά) επιλέγουμε από τη λίστα «Επικοινωνία» και πατάμε
«Εκτέλεση» και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Πατάμε «Νέο Μήνυμα» (αριστερά) και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.
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Για την αποστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή επιλέγεται «Αποστολή σε: ΕΣΗΔΗΣ». Στο πεδίο
«Επιλογή θέματος» επιλέγουμε «Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής Εκπαίδευσης».

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το μήνυμά μας το οποίο παραπέμπει πάντα σε ένα συνημμένο
έγγραφο. Κατόπιν, πατάμε το κουμπί «Προσθήκη συνημμένου» (κάτω αριστερά).

Εμφανίζεται η ακόλουθη «pop-up» οθόνη.

9

Συμπληρώνουμε τα πεδία «Τίτλος» και «Περιγραφή».

Στην συνέχεια πατάμε «Αναζήτηση» για να επιλέξουμε το αρχείο από τον σκληρό μας δίσκο.
Σημείωση: Το αίτημα εκπαίδευσης Οικονομικού Φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ γίνεται βάσει
τυποποιημένου εντύπου που έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς»
(www.promitheus.gov.gr) του Συστήματος. Συγκεκριμένα στο βασικό μενού της πύλης και
στη διαδρομή «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια
Έργα» και στη συνέχεια στις επιλογές «Οικονομικοί Φορείς (εγγραφή, πληροφορίες κ.α.)» ή
«Αναθέτουσες Αρχές (εγγραφή χρηστών, πληροφορίες κ.α.)» μπορεί να βρει κανείς οδηγίες
καθώς και υπόδειγμα του εντύπου που αφορά το αίτημα εκπαίδευσης Οικονομικού Φορέα
στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Μόλις επισυνάψουμε το ζητούμενο αρχείο πατάμε «Εφαρμογή».

Παρουσιάζεται το ακόλουθο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Πατάμε «Κλείσιμο».

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου διακρίνουμε το συνημμένο αρχείο (στο κάτω μέρος της
σελίδας). Στην συνέχεια πατάμε «Αποστολή» (πάνω δεξιά).
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Το Σύστημα μας μεταφέρει στο «inbox-outbox» του πεδίου επικοινωνίας όπου φαίνεται η
ακριβής ημ/νία και ώρα αποστολής του μηνύματός μας προς την Αναθέτουσα.

5. Υποβολή
αιτήματος
πληροφοριών

παροχής

συμπληρωματικών

Σε συνέχεια της αναζήτησης και επιλογής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη

Από το πεδίο «Ενέργειες» (πάνω δεξιά) επιλέγουμε από τη λίστα «Επικοινωνία» και πατάμε
«Εκτέλεση». Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.
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Πατάμε «Νέο Μήνυμα» (αριστερά). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Για την αποστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή επιλέγεται «Αποστολή σε: ΕΣΗΔΗΣ». Στο πεδίο
«Επιλογή θέματος» επιλέγουμε «Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών».

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το μήνυμά μας το οποίο παραπέμπει πάντα σε ένα συνημμένο
έγγραφο. Κατόπιν, πατάμε το κουμπί «Προσθήκη συνημμένου» (κάτω αριστερά).
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Εμφανίζεται η ακόλουθη «pop-up» οθόνη.

Συμπληρώνουμε τα πεδία «Τίτλος» και «Περιγραφή».

Στην συνέχεια πατάμε «Αναζήτηση» για να επιλέξουμε το αρχείο από τον σκληρό μας δίσκο.

Σημείωση: Το συνημμένο έγγραφο που αφορά το «Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών», ήτοι
το ουσιαστικό περιεχόμενο του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων που έχει συντάξει ο Οικονομικός
Φορέας, πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Μόλις επισυνάψουμε το ζητούμενο αρχείο πατάμε «Εφαρμογή».
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Παρουσιάζεται το ακόλουθο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Πατάμε «Κλείσιμο».

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου διακρίνουμε το συνημμένο αρχείο (στο κάτω μέρος της
σελίδας). Στην συνέχεια πατάμε «Αποστολή» (πάνω δεξιά).

Το Σύστημα μας μεταφέρει στο «inbox-outbox» του πεδίου επικοινωνίας όπου φαίνεται η
ακριβής ημ/νία και ώρα αποστολής του μηνύματός μας προς την Αναθέτουσα.
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6. Υποβολή ένστασης/προδικαστικής προσφυγής
Σε συνέχεια της αναζήτησης και επιλογής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη

Από το πεδίο «Ενέργειες» (πάνω δεξιά) επιλέγουμε από τη λίστα «Επικοινωνία» και πατάμε
«Εκτέλεση». Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Πατάμε «Νέο Μήνυμα» (αριστερά). Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Για την αποστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή επιλέγεται «Αποστολή σε: ΕΣΗΔΗΣ». Στο πεδίο
«Επιλογή θέματος» επιλέγουμε κατά περίπτωση «Ένσταση».

15

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το μήνυμά μας το οποίο παραπέμπει πάντα σε ένα συνημμένο
έγγραφο. Κατόπιν, πατάμε το κουμπί «Προσθήκη συνημμένου» (κάτω αριστερά).

Εμφανίζεται η ακόλουθη «pop-up» οθόνη.

Συμπληρώνουμε τα πεδία «Τίτλος» και «Περιγραφή».

Στην συνέχεια πατάμε «Αναζήτηση» για να επιλέξουμε το αρχείο από τον σκληρό μας δίσκο.
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Σημείωση: Το συνημμένο έγγραφο που αφορά την «Ένσταση» ή την «Προδικαστική Προσφυγή»,
ήτοι το ουσιαστικό περιεχόμενο της «Ένστασης» ή της «Προδικαστικής Προσφυγής» που έχει
συντάξει ο Οικονομικός Φορέας, πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή, όπως αυτό προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία.

Μόλις επισυνάψουμε το ζητούμενο αρχείο πατάμε «Εφαρμογή».

Παρουσιάζεται το ακόλουθο επιβεβαιωτικό μήνυμα. Πατάμε «Κλείσιμο».

Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όπου διακρίνουμε το συνημμένο αρχείο (στο κάτω μέρος της
σελίδας). Στην συνέχεια πατάμε «Αποστολή» (πάνω δεξιά).

Το Σύστημα μας μεταφέρει στο «inbox-outbox» του πεδίου επικοινωνίας όπου φαίνεται η
ακριβής ημ/νία και ώρα αποστολής του μηνύματός μας προς την Αναθέτουσα.
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