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     Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών  Έργων & Πρασίνου 

        

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐

ΕΡΓΑΣΙΩΝ‐ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  των  κοινοτικών  οδηγιών  ,  έχουν  ξεκινήσει  οι 

ηλεκτρονικές  δημοπρασίες  σε  διαγωνισμούς  παροχής  υπηρεσιών‐εργασιών‐

προμηθειών    και  είναι  υποχρεωτική  η  εφαρμογή  τους  σε  διαγωνισμούς 

προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000 ΕΥΡΩ. 

Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται 

να συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς ή και ακόμα να προετοιμαστούν για 

τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις των έργων είναι η εξής: 

1.Εγγραφή  στο  σύστημα  www.promitheus.gov.gr  ως  οικονομικού  φορέα  για  την 

παροχή κωδικού πρόσβασης με ηλεκτρονική αίτηση . 

Για  την  εγγραφή  απαιτούνται  οι  κωδικοί  των  οικονομικών  φορέων  (φυσικών  ή 

νομικών  προσώπων)  στο  TAXIS    .  Επίσης  για  την    πρόσβαση  των  φορέων  στο 

σύστημα  ,χρειάζεται  να  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  των  προγραμμάτων  που 

απαιτούνται  για  την  συμβατή  λειτουργία  των  Η/Y  και  μεγάλες  ταχύτητες  στο 

ΙΝΤΕRNET. Το αργότερο σε τρεις ημέρες θα σας σταλεί στο email που έχετε δηλώσει 

στην αίτηση το username και το password. 

2.Στην συνέχεια θα εγγραφείτε στο σύστημα   ΕΡΜΗΣ https://mpki.ermis.gov.gr για 

την έκδοση  ψηφιακών πιστοποιητικών.  

Εάν  ακολουθήσετε    τις  οδηγίες,  θα  πρέπει  να  υποβάλλεται  αυτοπροσώπως    την 

αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) ,με την προσκόμιση της 

αστυνομικής ταυτότητας ώστε να υπάρξει ταυτοποίηση . 

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αποθήκευσης όπως μέσω του υπολογιστή, της έξυπνης 

κάρτας, του φορητού υπολογιστή και του   USB TOKEN. 



Δ/νση : Παπανικολάου 10 T.K. 18900  -  Τηλέφωνο : 2106911031, 6944574440, 6977245919  
Fax  :  2106618663                                    www.eedep.gr  -  e-mail : daso@eedep.gr Σελίδα 2 
 

Προαιρετικά    προτείνεται  η    σκληρή  μέθοδος  αποθήκευσης  ,δηλαδή  η  χρήση  του 

USB  TOKEN  ,το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  έχετε  ήδη  προμηθευτεί  και  να  το 

προσκομίσετε  στο  ΚΕΠ  όταν  θα  υποβάλλεται  το  αίτημα    για  να  σας  δοθεί  ο 

σειριακός  αριθμός.  Το  USB  TOKEN  είναι  εύχρηστο  και  δεν  υπάρχει  η  δέσμευση 

χρήσης  ενός  μόνο  υπολογιστή  αλλά  μπορεί  να  τοποθετηθεί  σε  διαφορετικούς 

υπολογιστές  αρκεί  να  είναι  προετοιμασμένοι  με  τις  προδιαγραφές  των 

προγραμμάτων  που  απαιτούνται    :  ΙΝΤΕRNET  EXPLORER  έκδοσης  από  8‐10  και 

Microsoft Word έκδοσης 2003,2007 ή 2010.Μαζί με την προμήθεια του USB TAKEN 

θα σας χορηγηθεί από την εταιρεία και ο αντίστοιχος DRIVER . 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για  την συμμετοχή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι η 

μετατροπή  όλων  των  αρχείων  σε  pdf.Για  την  ψηφιακή  υπογραφή  των  εγγράφων 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Jsign pdf.exe από το Google.Στις παραμέτρους για 

τα  ψηφιακά    πιστοποιητικά    ακολουθούνται  τα  παρακάτω  στάδια  από  τον 

INTERNRET EXPLORER για την προετοιμασία του υπολογιστή: 

1.Εγκατάσταση πιστοποιητικών πρωτεύουσας αρχής 

2.Εγκατάσταση πιστοποιητικών χρονοσήμανσης και  

3.Προετοιμασία του φυλλομετρητή (browser). 

4.Τέλος  υποβάλλεται  η  ψηφιακή  υπογραφή.  Χρήσιμο(ειδικά  στις  περιπτώσεις 

κοινοπραξιών‐ενώσεων εταιρειών) είναι να επιλέξετε   visible για να είναι ορατή  . 

 

Β.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς εισέρχεστε στο www.promitheus.gov.gr και  

συνδέεστε στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς προμηθευτή  

Στην συνέχεια θα επιλέξετε Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες/Υποβολή προσφοράς/Αρχική 

σελίδα. 

Για να επιλέξετε τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ που θέλετε να συμμετέχετε πρέπει 

να γνωρίζεται τον αριθμό συστήματος ή τον αριθμό διακήρυξης ή τον τίτλο. 
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Ανάλογα με το στάδιο του διαγωνισμού μπορείτε να υποβάλλεται ψηφιακά  ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ή  και  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.  Επίσης  προτείνετε  γι 

αυτούς  που  συμμετέχουν  για  πρώτη  φορά  να  υποβάλλουν  ψηφιακά  ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  στον  ΕΣΗΔΗΣ.  Τα  σεμινάρια  πραγματοποιούνται  στην 

Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  ,συγκεκριμένες  ημερομηνίες  και  ώρες  ,οι  οποίες  θα 

σας  δοθούν  μέσα  από  το  σύστημα  www.promitheus.gov.gr  (θα  εισάγετε    τους 

κωδικούς  προμηθευτή  για  τον  συγκεκριμένο  διαγωνισμό)  σε  απάντηση  του 

αιτήματός σας.  

Όταν λήξουν η ημερομηνίες του παραπάνω σταδίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής 

της προσφοράς. 

Μέχρι  στιγμής  έχετε  δικαίωμα  να  υποβάλλετε  την  προσφορά  εντός  του  χρονικού 

ορίου που ορίζεται στην διακήρυξη (5‐6 ημέρες). 

Προτείνετε η υποβολή των προσφορών , ειδικά σε διαγωνισμούς με μεγάλο φάκελο 

δικαιολογητικών  συμμετοχής  –τεχνικής  προσφοράς  ,να  μην  επιχειρείτε  την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αλλά να  ξεκινά  τουλάχιστον μία –  δύο ημέρες 

νωρίτερα  .Την  τελευταία ημέρα  το σύστημα «πέφτει»  στα μεγάλα αρχεία  ή αργεί 

υπερβολικά από την πολλαπλή εισαγωγή δεδομένων και  διακόπτεται η διαδικασία 

της υποβολής. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

             

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

    ΑΙΚ.ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ                     ΕΥΑΓΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 


