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1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

Σθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ είλαη λα παξέρεη νδεγίεο ζηνπο αξκόδηνπο ρξήζηεο ησλ   

Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ γηα ιεηηνπξγίεο ηνπ Σπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο 
πεξηνρέο:  

 
 

Σύληαμε Γηαθήξπμεο 

Γηαγσληζκνύ  

Σύληαμε θαη δεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ γηα 

ηηο πξνκήζεηεο πνπ θνξέαο εθηέιεζεο είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. 

Γηάρπζε θαη Απνζηνιή 

Πιεξνθνξηώλ  

Γηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, δεκνζίεπζεο / 

θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πξνο δηελέξγεηα δηαγσληζκνύο 

Γεκηνπξγία εληαίαο 

Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

Γηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, δεκηνπξγίαο δεκνζίεπζεο / 

θνηλνπνίεζεο εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

Φξήζε Τερληθήο 
Πξνδηαγξαθήο 

Γηαδηθαζία ρξήζεο, ειέγρνπ, ελεκέξσζεο θαη 
επηζύλαςεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

 
 

Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε γεληθή ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ζην Σύζηεκα θαη ζηε 
ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε, θάζε ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο. 

 

Έναπξη - Ειζαγωγή 

 

1. Δηζάγεηαη ν θσδηθόο ρξήζηε ζην πεδίν “Όνομα Υπήζηη”. 
2. Δηζάγεηαη ν θξπθόο θσδηθόο ρξήζηε ζην πεδίν “Κωδικόρ Ππόζβαζηρ”. 

 

Απσική οθόνη login 

 

 
 

Σηοισεία Ειζόδος 

 
Γηα λα νξηζηνύλ δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηελ εθαξκνγή γηα έλαλ ρξήζηε, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη νξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ (Όλνκα, Κσδηθό Πξόζβαζεο θαη 
Οκάδα Φξεζηώλ) κέζα ζην ζύζηεκα. 

 

Αθνύ ινηπόλ επηβεβαησζνύλ ην Όλνκα θαη ν Κσδηθόο Πξόζβαζεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη, 
εκθαλίδεηαη ε θύξηα νζόλε ηεο εθαξκνγήο κε ηηο επηινγέο πνπ ηνπ είλαη επηηξεπηέο κε βάζε 

ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη. 
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Οθόνερ κοινήρ λειηοςπγικόηηηαρ 

 

 

  
 

Από ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεηαη εηζαγσγή ζην ζύζηεκα εκθαλίδεηαη ην Βαζηθό Μελνύ πνπ είλαη 
πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε. 
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2. ύνηαξη Γιακήπςξηρ Γιαγωνιζμού. 

2.1 ύνηαξη Γιακήπςξηρ Γιαγωνιζμού. 

2.1.1 Πποϋποθέζειρ 

1. Γεκηνπξγία Αηηήκαηνο Φνξέα ζην ζύζηεκα. 

2. Γεκηνπξγία Όξσλ Σύκβαζεο. 

 

2.1.2 Έναπξη  

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Γ.Π. – Φεηξηζηήο Γηαγσληζκνύ. 

2. Δπηινγέο κελνύ: «Σρεδηαζκόο / Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνύ – Σπληάθηεο Σρεδίνπ 

Γηαθήξπμεο» - «Σρεδηαζκόο / Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνύ – Αξρηθή Σειίδα». 

3. Δπηινγή Tab «Αηηήκαηα». 

 

2.1.3 Ροή Οθονών 

 

1. Δπηινγή αηηήκαηνο Φνξέα. 
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Ο ρώξνο εξγαζίαο «Αηηήκαηα» επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηεκάησλ 
ησλ Φνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξάθσλ πξνκεζεηώλ. Με ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ 

εξγαζίαο «Αηηήκαηα», κπνξείηε: 

 Να έρεηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αηηεκάησλ από νπνηνδήπνηε Φνξέα γηα ηνλ 

νπνίν έρεηε αζθάιεηα πξόζβαζεο 

 Να εμεηάζεηε όιεο ηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο αίηεζεο πξηλ ηελ εηζαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ γξακκώλ ζε έλα έγγξαθν. 
 Σπιιέγεηε όιεο ηηο γξακκέο αηηήζεσλ πιηθνύ πνπ ηθαλνπνηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζύλνιν θξηηεξίσλ πνπ νξίδεηε. 

 Να δεκηνπξγήζεηε κηα λέα Γηαθήξπμε εληνιή. 

Μεηαβείηε ζηελ θαξηέια "Αηηήκαηα". Η πξώηε ζειίδα πνπ αλνίγεη είλαη ν ρώξνο εξγαζίαο γηα 
ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ. 

Μπνξείηε λα δείηε όιεο ηα αηηήκαηα ζηα νπνία έρεηε πξόζβαζε κε βάζε ηελ πξνεπηιεγκέλε 

πξνβνιή θαη ην πξνθίι αζθαιείαο ζαο. 

 Γηα ηελ επηινγή δηαθνξεηηθήο πξνβνιήο, ρξεζηκνπνηήζηε ηε ιίζηα "Πξνβνιή". Αλ 

αιιάμεηε πξνβνιή, ηόηε εκθαλίδνληαη κόλν ηα αηηήκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνβνιή. 
 Αλ ζέιεηε λα πεξηνξίζεηε ηα απνηειέζκαηα ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ αηηήκαηα ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα, πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο θαη λα 

πξνζδηνξίζεηε ην Φνξέα ή λα δεκηνπξγήζεηε κηα πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή γηα ην 
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Φνξέα. 

Δπηιέμηε "Αλαδήηεζε" γηα λα πεξηνξίζεηε ηα αηηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη , ρξεζηκνπνηώληαο σο 
θξηηήξηα γηα ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηνλ ππεύζπλν αγνξώλ, ην αίηεκα, ηελ θαηεγνξία ή 

άιιεο ζπλζήθεο. 

Μπνξείηε επίζεο λα αλαδεηήζεηε αηηήκαηα κε βάζε ην πεξηερόκελν ησλ θεθαιίδσλ, ησλ 

γξακκώλ θαη ησλ θαηαλνκώλ ηνπο, επηιέγνληαο ηε δεπηεξεύνπζα θαξηέια "Σύλνςε". 
Σεκεηώζηε όηη κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηελ αλαδήηεζε σο πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή. 

Όηαλ αλαλεσζεί ε ζειίδα, ζα δείηε όιεο ηα αηηήκαηα πνπ ζπκθσλνύλ κε ηα θξηηήξηα απηήο 
ηεο πξνβνιήο/αλαδήηεζεο. Γηα πνιιαπιά αηηήκαηα, ππάξρεη κηα εγγξαθή γηα θάζε γξακκή 

αηηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δείηε δύν εγγξαθέο: αίηεκα 12345, γξακκή 1 θαη 
αίηεκα 12345, γξακκή 2). Αλ δείηε έλα αίηεκα κε πνιιαπιέο γξακκέο, αιιά νξηζκέλεο από 

απηέο δελ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα, απηέο νη γξακκέο ζα έρνπλ ήδε ππνζηεί επεμεξγαζία.  

Μπνξείηε λα ηαμηλνκήζεηε ηα απνηειέζκαηα, παηώληαο ηελ θεθαιίδα ηεο ζηήιεο.  

Μπνξείηε λα δείηε πιεξνθνξίεο γηα έλα αίηεκα θαη ηε γξακκή ελόο αηηήκαηνο, επηιέγνληαο 

ηνπο δεζκνύο "Αίηεζε" θαη/ή "Γξακκή". 

Αθνύ εληνπίζεηε ηα αηηήκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ κπνξείηε: 

 Να δείηε ην αίηεκα επηιέγνληαο ηνλ αξηζκό ηνπ. 

 Να δεκηνπξγήζεηε έγγξαθα αγνξώλ. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν έγγξαθν:  

1. Μεηαθηλεζείηε ζην δεμηό ηκήκα ηεο ζειίδαο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 
2. Δπηιέμηε ηύπν εγγξάθνπ ηεο ιεηηνπξγία δόκεζεο εγγξάθσλ. Γειώλεη ην απνηέιεζκα 

πνπ αλακέλεηε από ηε ιεηηνπξγία δόκεζεο εγγξάθσλ. 
3. Δπηιέμηε έθβαζε γηα ην έγγξαθό ζαο, παηώληαο ην εηθνλίδην εύξεζεο θαη επηιέγνληαο 

κηα από ηηο εγγξαθέο από ηα απνηειέζκαηα. 
4. Μεηαθηλεζείηε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηεο ζειίδαο. 

5. Δπηιέμηε ηα επηζπκεηά αηηήκαηα. 

6. Δπηιέμηε "Πξνζζήθε (Πξνζζήθε ζην πξόγξακκα δόκεζεο εγγξάθσλ)" γηα λα 
ηνπνζεηήζεηε ηα αηηήκαηα ζην έγγξαθό ζαο. 

7. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην έγγξαθν, κεηαθηλεζείηε πξνο ηα δεμηά. Καηαρσξίζηε ηηο 
πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπ εγγξάθνπ θαη 

παηήζηε "Γεκηνπξγία". 
o Αλ ζέιεηε λα γίλεη απαινηθή ζηε ιεηηνπξγία δόκεζεο εγγξάθσλ θαη λα 

μεθηλήζεηε μαλά από ηελ αξρή ηε δεκηνπξγία ηνπ εγγξάθνπ, παηήζηε 

"Απαινηθή". 
o Αλ ζέιεηε λα ελεκεξσζεί κηα παξάκεηξνο ηεο ιεηηνπξγίαο δόκεζεο 

εγγξάθσλ, θαηαρσξίζηε ηηο αιιαγέο ζαο θαη επηιέμηε "Δλεκέξσζε". 
o Δκθαλίδεηαη ν ηύπνο ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηιέμαηε. Αλ επηιέμεηε "Νέα 

δεκνπξαζία" ή "Νέα αίηεζε γηα πξνζθνξά (RFQ)", ηόηε εκθαλίδεηαη ε ζειίδα 

«Κνλζόια Γηαρείξηζεο». 
8. Οινθιεξώζηε ην έγγξαθν θαη επηιέμηε "Γεκηνπξγία". 
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2. Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνύ (Κεθαιίδα). 

 

 

 

 
 Σίηλορ: Πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν ζην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη ηνλ ηίηιν ηεο 

Πξνθήξπμεο. 

 ηςλ Γιαππαγμάηεςζηρ: Πξόθεηηαη γηα πεδίν πνπ έρεη ήδε πξνεπηιεγκέλε ηηκή . 

Δάλ ρξεηαζηεί ην πεδίν κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθή ηηκή κέζα πάληα από ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα δηαζέζηκσλ ηηκώλ.  

 ηςλ Απάνηηζηρ: Πξόθεηηαη γηα πεδίν πνπ έρεη ήδε πξνεπηιεγκέλε ηηκή. Δάλ 

ρξεηαζηεί ην πεδίν κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθή ηηκή κέζα πάληα από ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα δηαζέζηκσλ ηηκώλ. 

 Δπίπεδο Αζθάλειαρ: Πξόθεηηαη γηα πεδίν πνπ έρεη ήδε πξνεπηιεγκέλε ηηκή, γηα 
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παξάδεηγκα «Ιεξαξρία». Δάλ ρξεηαζηεί ην πεδίν κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθή ηηκή 

κέζα πάληα από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα δηαζέζηκσλ ηηκώλ. 

.  Απμόδιορ Τπάλληλορ : Δκθαλίδεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ην νλνκαηεπώλπκν 

ηνπ  αξκόδηνπ ρεηξηζηή – ζπληάθηε. 

 Λειηοςπγική μονάδα : Πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν πνπ έρεη ήδε σο 

πξνεπηιεγκέλε ηελ ηηκή  «Υπνπξγείν Αλάπηπμεο». 

 Δπιλογή : Δπηιέμηε ην  πεδίν  πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ην ζπγθεθξηκέλν 

κέινο ζηελ ιίζηα απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ. 

 Μέλορ : Δκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ κέινπο πνπ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία – 

εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθαηαξθηηθήο. Σεκεηώλεηαη όηη σο κέιε εκθαλίδνληαη 

απηόκαηα ν ρεηξηζηήο θαζώο θαη ν ηκεκαηάρεο απηνύ όπσο έρεη νξηζηεί ζηελ 

ηεξαξρία. 

 Θέζη Δπγαζίαρ : Δκθαλίδεηαη ε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο. 

 Τπεςθ. Έγκπιζηρ : Δπηιέμηε ην  πεδίν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεηε ππνρξεσηηθή 

ηελ έγθξηζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο από ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν πξηλ ηελ δεκνζίεπζε. 

 Ππόζβαζη: Δπηιέμηε κέζα από ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκώλ ηελ ηηκή πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη, γηα παξάδεηγκα «Πιήξεο» πξνθεηκέλνπ ην  ζπγθεθξηκέλν άηνκν λα έρεη 

πιήξε πξόζβαζε ζηελ δηαρείξηζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο. 

 Δπγαζία: Καηαρσξήζηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ ζέιεηε λα 

εθηειέζεη ην κέινο πνπ ζα ιάβεη ηελ εηδνπνίεζε. 

 Ημεπομηνία - ηόσορ: Δπηιέμηε κέζα από ην εκεξνιόγην , ηελ επηζπκεηή  

εκεξνκελία πεξάησζεο ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο. 

 Σελεςηαία Διδοποίηζη: Τν πεδίν ελεκεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο από ηνλ πξνεγνύκελν ρεηξηζηή. 

 Καηάπγηζη: Δπηιέμηε, ηζεθάξνληαο πξώηα ην πεδίν Δπηινγή ,ην κέινο πνπ ζέιεηε 

λα θαηαξγήζεηε θαη ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην . 

 

Παηήζηε ην   θαη κέζα από ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο λένπ 

κέινπο   εηζάγεηε λέα κέιε πνπ αθνξνύλ ζηελ δεκηνπξγία – 

εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο. 

 

Παηήζηε ην θνπκπί , εάλ ζέιεηε λα επηιερζνύλ απηόκαηα από ην ζύζηεκα  όια 

ηα κέιε σο παξαιήπηεο ησλ εηδνπνηήζεσλ.   Παηήζηε αληίζηνηρα ην   εάλ 

ζέιεηε λα απνεπηιεγνύλ απηόκαηα από ην ζύζηεκα  όια ηα κέιε πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

 

Παηήζηε ην πξνθεηκέλνπ λα ζηαινύλ νη ζρεηηθέο εηδνπνηήζεηο ζηα επηιεγκέλα 

κέιε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ζπζηήκαηνο ζηελ ιίζηα εηδνπνηήζεσλ. 

 

 
 

 Ημέπερ Ιζσύορ Πποζθοπών: Πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν ζην νπνίν εηζάγεηε 

ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ πνπ ζα είλαη ζε ηζρύ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά . 

 Ππώηη Παπάηαζη: Πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν ζην νπνίν εηζάγεηε ηνλ αξηζκό 

ησλ εκεξώλ ηεο 1εο παξάηαζεο. 
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 Γεύηεπη Παπάηαζη: Καηαρσξήζηε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ ηεο 2εο παξάηαζεο. 

 ημείωζη ζηοςρ ππομηθεςηέρ: Καηαρσξήζηε ηπρόλ ζρόιηα γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Παηήζηε ην θνπκπί   εάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζπλεκκέλα 

ζηελ πξνθήξπμε. Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε όπνπ ζπκπιεξώλεηαη ηνλ ηίηιν 

θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο επηζύλαςεο θαη ζηελ ζπλέρεηα νξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

επηζπλαπηόκελν όπσο γηα παξάδεηγκα έλα θείκελν, έλα αξρείν ή κηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε. 

 

 

Μεηά ηελ επηινγή ζαο παηήζηε ην θνπκπί  γηα λα εηζάγεηε ην επηζπλαπηόκελν 

ή ην θνπκπί   εάλ πξνζζέζεηε λέν. Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο 

εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο επηζύλαςεο ηνπ ζπλεκκέλνπ. 

 

 
 

Αθνινύζσο εκθαλίδνληαη ηα επηζπλαπηόκελα κε όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία όπσο όλνκα 

αξρείνπ, ρεηξηζηήο, εκεξνκελία επηζύλαςεο θιπ. 

 

Με ην εηθνλίδην  εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε ελεκέξσζεο ηνπ επηιεγκέλνπ 

ζπλεκκέλνπ όπνπ εάλ ζέιεηε λα ην  ηξνπνπνηήζεηε παηάηε ην θνπκπί 

 ή αιιηώο παηήζηε ην .   
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Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο ελεκέξσζεο ηνπ 

ζπλεκκέλνπ. 

 

  
 

Δάλ επηζπκείηε δηαγξαθή παηήζηε ην εηθνλίδην ,όπνπ ζα εκθαληζηεί ην αθόινπζν 

κήλπκα  

 
 

Μεηά ηελ δηαγξαθή εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 
 

3. Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνύ (Γξακκέο). 

 

 
Σηηο γξακκέο δελ ζπκπιεξώλνπκε ηίπνηα γηαηί ηα ζηνηρεία ελεκεξώλνληαη απηόκαηα από ην 
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αίηεκα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο δεκηνπξγίαο. 

 

4. Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνύ (Σηνηρεία Διέγρνπ). 

 
 

 
Σηελ πεξηνρή «Σηνηρεία Διέγρνπ» θαη ζηελ ελόηεηα «Πξόγξακκα» εηζάγεηε ηηο απαξαίηεηεο 

εκεξνκελίεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 

 Ηκεξνκελία πξνεπηζθόπεζεο Φξεζηκνπνηήζηε ην αλαδπόκελν εκεξνιόγην γηα λα 
νξίζεηε ηελ εκεξνκελία/ώξα από ηελ νπνία ζα έρνπλ πξόζβαζε νη πηζαλνί 

πξνκεζεπηέο ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήξπμεο. Μπνξνύλ λα πξνβάινπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθήξπμεο αιιά δελ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο.  

 Ηκεξνκελία αλνίγκαηνο Φξεζηκνπνηήζηε ην αλαδπόκελν εκεξνιόγην γηα λα επηιέμεηε 

ηελ εκεξνκελία/ώξα από ηελ νπνία όινη νη πξνκεζεπηέο πνπ πιεξνύλ ηηο 
απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό θαη 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο. 

 Ηκεξνκελία θιεηζίκαηνο Φξεζηκνπνηήζηε ην αλαδπόκελν εκεξνιόγην γηα λα επηιέμεηε 

ηελ εκεξνκελία/ώξα πνπ ζα θιείζεη ν δηαγσληζκόο. Μεηά ην θιείζηκν, δελ γίλνληαη 

δεθηέο άιιεο πξνζθνξέο.. Όηαλ παξαηείλεηε έλα δηαγσληζκό πξέπεη λα νξίδεηε λέα 
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο.  

 Σηελ ελόηεηα «Καλόλεο Απάληεζεο» επηιέγεηαη θάζε θνξά ηελ θαηάιιειε επηινγή αλάινγα 

κε ην είδνο ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 

 Πεξηνξηζκόο ζε πξνζθεθιεκέλνπο πξνκεζεπηέο Μπνξείηε λα επηηξέςεηε ζε όινπο 
ηνπο πξνκεζεπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό (Αλνηρηόο Γηαγσληζκόο) ή λα 

πεξηνξίζεηε ηε ζπκκεηνρή κόλν ζε όζνπο έρνπλ πξόζθιεζε (Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο). 

Σεκείσζε: Αλ θαζνξίζεηε όηη ε ππνβνιή πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κόλν κεηά από 

πξόζθιεζε, πξέπεη λα πξνζθαιέζεηε ηνπιάρηζηνλ έλαλ πξνκεζεπηή γηα λα 
ζπκκεηάζρεη. 

 Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή όξσλ ζύκβαζεο, ζεκεηώζεσλ θαη ζπλεκκέλσλ πξνκεζεπηή 

από άιινλ πξνκεζεπηή Μπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηνπο πξνκεζεπηέο λα πξνβάιινπλ 
ηηο ζεκεηώζεηο θαη ηα ζπλεκκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ νη πξνζθνξέο ηνπο θαη νη 

πξνζθνξέο άιισλ πξνκεζεπηώλ ή λα πεξηνξίζεηε ηελ πξνβνιή ζεκεηώζεσλ θαη 
ζπλεκκέλσλ άιισλ πξνκεζεπηώλ.  

 Δπηηξέπεηαη ε επηινγή γξακκώλ από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηηο νπνίεο ζα απαληά 

Μπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα 

κεκνλσκέλεο γξακκέο (είδε) ηνπ δηαγσληζκνύ ή λα ηνπο ππνρξεώζεηε λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά γηα όιεο ηηο γξακκέο (είδε) ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

http://trn1.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/help/state/content/group.FND%3ALIBRARY%3AEL/locale.el_GR/navId.2/navSetId.iHelp/vtAnchor.invite_suppliers/vtTopicFile.iHelp%7CHelpServlet%7CEL%7CPON%7C%40invite_suppliers/
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 Απαηηείηαη πιήξεο πνζόηεηα Μπνξείηε λα ππνρξεώζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα πνπ νξίδεηαη ζηε γξακκή. 

Γηαθνξεηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο 

πνζόηεηαο. 
 Δπηηξέπνληαη πνιιαπιέο απαληήζεηο Μπνξείηε λα αλαγθάζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ππνβάινπλ κία κόλν βέιηηζηε πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκό, ή λα ηνπο αθήζεηε λα 

ππνβάινπλ ελαιιαθηηθή πξνζθνξά (πεξίπησζε δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά).  

 Δπηηξέπνληαη πνιιαπινί γύξνη δηαπξαγκαηεύζεσλ Μπνξείηε λα επηηξέπεηε λα 

ζπλερίδεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζε επόκελνπο γύξνπο κεηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο, ή λα κελ επηηξέπεηε λα ζπλερίδεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζε επόκελνπο 
γύξνπο κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο (πεξίπησζε δηαγσληζκνύ ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη θαη ζηάδην ειεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο). 

 Απαηηείηαη έγθξηζε ηεο θαηαθύξσζεο Μπνξείηε λα απαηηείηε ε απόθαζε θαηαθύξσζεο 

λα ειέγρεηαη/εγθξίλεηαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζρεδίνπ Σύκβαζεο. 

 

5. Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ Γηαγσληζκνύ (Όξνη Σύκβαζεο). 

 

Γηα λα αληηζηνηρίζεηε όξνπο ζύκβαζεο ζηε δηαθήξπμε:  

1. Παηήζηε "Όξνη ζύκβαζεο" ζηε γξακκή πινήγεζεο πάλσ αξηζηεξά ζηε ζειίδα.  
2. Αλαδεηήζηε θαη επηιέμηε έλα πξόηππν δηαθήξπμεο από ηε ιίζηα ηηκώλ.  

3. Παηήζηε "Δθαξκνγή πξνηύπνπ".  
4. Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο ξήηξεο πνπ αληηζηνηρίδνληαη από ην πξόηππν όπσο 

απαηηείηαη. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε, λα δηαγξάςεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε ην θείκελν.  
5. Δπηιέμηε "Δπηθύξσζε" από ην κελνύ "Δλέξγεηεο" γηα λα ειέγμεηε ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

όξσλ ζύκβαζεο πνπ νξίδεηε. Αλ ιάβεηε κελύκαηα ζθάικαηνο, πξέπεη λα ηα 

δηνξζώζεηε θαη λα επηθπξώζεηε μαλά.  

Με ηελ ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ αλαδήηεζεο  αλαδεηήζηε κεηαμύ ησλ Πξνηύπσλ 

Σύκβαζεο  απηό πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Μεηά ηελ επηινγή ζαο παηήζηε ην θνπκπί 

  γηα λα εηζάγεηε ην πξόηππν ηεο ζύκβαζεο ζηνλ δηαγσληζκό . 

 

 
 

Δθόζνλ επηιέμηε ην ηειεπηαίν επίπεδν εκθάληζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο (δεληξηθή 

αλάιπζε), κπνξείηε λα παηήζεηε ην εηθνλίδην   θαη λα ηελ δηαγξάςεηε. Θα εκθαληζηεί 

ην αθόινπζν κήλπκα γηα επηβεβαίσζε ηεο ελέξγεηαο θαη αλαιόγσο ηεο επηινγήο ζαο παηάηε ην 

Ναη ή ην Όρη.  

 

 
Δάλ επηιέμηε ην «Ναη» εκθαλίδεηαη θαη ην αθόινπζν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ζαο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηείηε ηελ ξήηξα ζην Word πξέπεη λα 
εθηειέζεηε ηα αθόινπζα: Αξρηθά επηιέμηε ην ηειεπηαίν επίπεδν εκθάληζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Γηαθήξπμεο (δεληξηθή αλάιπζε) θαη όηαλ εκθαληζηεί ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο παηήζηε ην 

θνπκπί  γηα λα εμάγεηε ην θείκελν ζην Word λα ην ζώζεηε ηνπηθά θαη λα ην 

επεμεξγαζηείηε . Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηηο αιιαγέο θαη ζέιεηε λα ελζσκαηώζεηε ην θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο ζηνλ δηαγσληζκό παηήζηε ην θνπκπί  .  Ακέζσο κεηά παηήζηε ην 

 θαη ε ελέξγεηα απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ελεκεξσζεί 

ε έλδεημε   θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην θνπκπί .  
Παηήζηε ην θνπκπί θαη κε ηελ κέζνδν ηεο αλαδήηεζεο αλαδεηείζηε ην ελεκεξσκέλν αξρείν 

θαη παηήζηε ην  γηα λα ην ελζσκαηώζεηε ζηνλ δηαγσληζκό. Τν ζύζηεκα ζα ζαο 

πξνεηδνπνηήζεη όηη ε ελέξγεηά ζαο απηή ζα έρεη ζαο απνηέιεζκα λα ραζεί ε ππάξρνπζα 
κνξθνπνίεζε θαη ζα δεηήζεη επηβεβαίσζε γηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. 

 

 
 
 

 
 

Οη ίδηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα εθηειεζηνύλ θαη εάλ παηήζεηε ην εηθνλίδην  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο ελέξγεηαο θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ   ζα εκθαληζηεί ην 

κήλπκα ηεο επηβεβαίσζεο: 
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2.1.4 ηοισεία Δξόδος 

Τήξεζε ηνπ αξηζκνύ δηαγσληζκνύ πνπ έρεη δνζεί από ην ζύζηεκα γηα ρξήζε ηνπ ζε επόκελεο 

δηαδηθαζίεο. 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 
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2.2 Αποζηολή Γιακήπςξηρ Γιαγωνιζμού για Γημοζίεςζη. 
 

2.2.1 Πποϋποθέζειρ 

1. Οινθιήξσζε Γηαδηθαζίαο Σύληαμεο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

2.2.2 Έναπξη  
1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Γ.Π. – Φεηξηζηήο Γηαγσληζκνύ. 

 

2.2.3 Ροή Οθονών 

1. Αλαδήηεζε πξνζρεδίνπ Γηαγσληζκνύ. 

 

 

 
 
Κάζε θνξά πνπ ζπληάζζεηε κηα Γηαθήξπμε ην ζύζηεκα ην θιεηδώλεη γηα ινγαξηαζκό ζαο. Γελ 

επηηξέπεηαη ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε λα επεμεξγαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν  πξνζρέδην εάλ εζείο 

δελ αλαηξέζεηε ην θιείδσκα. 
 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε απηή ηελ ιεηηνπξγία κεηαθέξεζηε ζηελ Κνλζόια Γηαρείξηζεο θαη 
από ην κελνύ Γηαρείξηζε επηιέγεηαη ηελ επηινγή «Πξνζρέδηα». 

 

Καηαρσξνύκε ζην πεδίν «Αξηζκόο / Α/Α Σπζηήκαηνο» ηνλ αξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ πξνζρεδίνπ 

Γηαθήξπμεο θαη παηάκε ην θνπκπί «Μεηάβαζε». 

 

 

2. Αλαίξεζε θιεηδώκαηνο πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο. 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Δπηιέγνπκε ην ζρεηηθό πξνζρέδην Πξνθαηαξθηηθήο Πξνθήξπμεο θαη παηάκε ην θνπκπί 

«Αλαίξεζε Κιεηδώκαηνο». 

 

 
 

2.2.4 ηοισεία Δξόδος 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 
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2.3 Γημοζίεςζη Γιακήπςξηρ Γιαγωνιζμού. 
 

2.3.1 Πποϋποθέζειρ 

1. Οινθιήξσζε Γηαδηθαζίαο Απνζηνιήο Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ γηα Γεκνζίεπζε. 

 

2.3.2 Έναπξη  

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Γ.Π.Π. (Τκήκα Γεκνζηεύζεσλ). 
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2.3.3 Ροή Οθονών 

1. Αλαδήηεζε πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο. 

 

 
 

Σην δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο «Αξρηθή Σειίδα» θαη ζηελ πεξηνρή «Πξνζρέδηα» αλαδεηνύκε θαη 

επηιέγνπκε ην επηζπκεηό πξνζρέδην Γηαθήξπμεο. 

 

2. Έιεγρνο  πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο. 

3. Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

 

 
 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί «Γεκνζηνπνίεζε» γηα λα δεκνζηεύζνπκε ηελ Γηαθήξπμε. 

 

 

 
 

2.3.4 ηοισεία Δξόδος 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 
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3. Γημιοςπγία Δνιαίαρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ. 

3.1 ύνηαξη Δνιαίαρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ 

3.1.1 Πποϋποθέζειρ 
 

1. Οξηζκόο ζην ζύζηεκα ξόισλ κε ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα: Σηέιερνο Τ.Γ. 

2. Οξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηώλ κε ηνπο παξαπάλσ ξόινπο. 

3. Γεκηνπξγία αξρείνπ Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλε γξακκνγξάθεζε. 

3.1.2 Έναπξη  

 

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Τ.Γ. 

2. Δπηινγέο κελνύ: «Σρεδηαζκόο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνύ – Γηαρεηξηζηήο Δληαίσλ 

Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» - «Δηζαγσγή Δληαίσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ από αξρείν». 

 

 
 

3.1.3 Ροή Οθονών 

 

1. Καηαρώξεζε αξρηθώλ ζηνηρείσλ Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  

 

 
 

Σπκπιεξώλνπκε ην αξρείν Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλε γξακκνγξάθεζε. 

 

 Όνομα ΔΣΠ: Η νλνκαζία ηεο Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, 

 Πεπιγπαθή: Σύληνκε πεξηγξαθή ηεο Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 Δνόηηηα: Οη ελόηεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

 Γιαδικαζία 2 ηαδίων: Γειώλεη αλ ε Δληαία Τερληθή Πξνδηαγξαθή ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαδηθαζία 2 ζηαδίσλ (Τερληθή / Οηθνλνκηθή). Οη απνδεθηέο ηηκέο 

είλαη «NONE», «MANUAL» θαη «AUTOMATIC» 
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 Όνομα Απαίηηζηρ: Δηζάγεηε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε. 

 Μέθοδορ Βαθμολόγηζηρ: Η κέζνδνο βαζκνιόγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη 

απνδεθηέο ηηκέο είλαη «Y» θαη «N». 

 Σύπορ Σιμήρ: Η κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιεηε λα απαληήζνπλ νη πξνκεζεπηέο. 

«TXT» γηα θείκελν θαη «NUM» γηα αξηζκεηηθέο ηηκέο. 

 Σιμή Απαίηηζηρ: Οπνηαδήπνηε ηηκή(-εο) ζηόρν γηα ηελ απαίηεζε. Τν είδνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ ηύπν ηεο ηηκήο πνπ έρεηε 

θαζνξίζεη. 

 Σύπορ: Πεξηγξάθεη πώο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε. Οη 

απνδεθηέο ηηκέο είλαη «Y» θαη «N». 

 Δμθάνιζη ζε Ππομηθεςηή: Καζνξίζηε εάλ πξέπεη ή όρη λα εκθαλίζεηε ηελ ηηκή 

ζηόρν γηα ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη απνδεθηέο ηηκέο είλαη «Y» θαη «N». 

 Κωδικόρ CPV: Καηαρσξείηαη ν θσδηθόο CPV πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δληαία Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

 

2. Μεηαθόξησζε (upload) αξρείνπ Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

 
 

Σηελ θόξκα «Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ» επηιέγνπκε ην θνπκπί «Δηζαγσγή Νένπ Αξρείνπ» 

. Μηα θαηλνύξγηα ζειίδα αλνίγεη ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα. 

 

 
Σηελ λέα ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη αλαδεηνύκε από ηνλ ππνινγηζηή καο ην αξρείν Δληαίαο 

Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο πνπ επεμεξγαζηήθακε θαη απνζεθεύζακε.  
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Δπηιέγνπκε ην ζρεηηθό αξρείν Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη παηάκε ην θνπκπί 

«Υπνβνιή». 

 

 
 

Τν ζύζηεκα καο ελεκεξώλεη όηη ε απνζηνιή ηνπ αξρείνπ νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. 

Κιείλνπκε ην πξόγξακκα αλάγλσζεο ηζηνζειίδσλ. 

 

 
 

Δπηζηξέθνπκε ζηε θόξκα «Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ» θαη παηάκε ην θνπκπί «Ναη» γηα λα 

ππνδείμνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ηνπ αξρείνπ Δληαίαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 
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Σην παξάζπξν «Δξώηεζε» ην ζύζηεκα καο ξσηάεη κε πνην ηξόπν λα επεμεξγαζηεί ην αξρείν: 

«Άκεζα (Online)» ή «Ταπηόρξνλα (Concurrent)». Δπηιέγνπκε «Άκεζα». 

 

 
 

Τν ζύζηεκα επεμεξγάδεηαη ην αξρείν θαη αλάινγα ηελ εμέιημε έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

δνύκε επηζθόπεζε ηνπ αξρείνπ ή επηζθόπεζε ησλ ζθαικάησλ. 

 

 

3.1.4 ηοισεία Δξόδος 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Δνημέπωζη Δνιαίαρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ 
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3.2.1 Πποϋποθέζειρ 
 

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Τ.Γ. 

2. Γεκηνπξγία Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

3.2.2 Έναπξη  

 

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Τ.Γ. 

2. Δπηινγέο κελνύ: «Σρεδηαζκόο/Πξνεηνηκαζία Γηαγσληζκνύ – Γηαρεηξηζηήο Δληαίσλ 

Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» - «Δληαίεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο». 

 

 
 

3.2.3 Ροή Οθονών 

 

1. Αλαδήηεζε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζην ζύζηεκα. 

 

 
 

Σηελ πεξηνρή «Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ιίζηεο» επηιέγνπκε ην γξήγνξν ζύλδεζκν «Δληαίεο 

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

 
 

Σηελ ζειίδα αλαδήηεζεο θαηαρσξνύκε έλα ή πεξηζζόηεξα θξηηήξηα αλαδήηεζεο: Όλνκα 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, Πεξηγξαθή, Κσδηθόο CPV, Καηεγνξία CPV, Καηάζηαζε θαη 

παηάκε ην θνπκπί «Μεηάβαζε» . 
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Σηελ ζειίδα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέγνπκε ην όλνκα ηεο επηζπκεηήο 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζηελ ζηήιε «Λίζηα Δληαίσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» ή 

επηιέγνπκε ην «κνιύβη»  ζηελ ζηήιε «Δλεκέξσζε» γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ελεκεξώζνπκε ηελ Δληαία Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

 
 

Σηελ ζειίδα «Δλεκέξσζε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο»  ελεκεξώλνπκε απεπζείαο ηα 

ζηνηρεία ηεο Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη παηάκε ην θνπκπί «Δθαξκνγή» 

. 

 

2. Δπηινγή ιεηηνπξγίαο «Δμαγσγή ζε αξρείν Excel». 
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Τν ζύζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δληαίαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο ζε αξρείν Excel θαη επεμεξγαζίαο ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

Από ηελ ζειίδα «Δλεκέξσζε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο»  επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Δμαγσγή» . 

 

 
 

Σην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε «Απνζήθεπζε Αξρείνπ» θαη απνζεθεύνπκε ην αξρείν 

Excel ζηνλ ππνινγηζηή καο. 
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Αλνίγνπκε ην αξρείν Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ελεκεξώλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. Απνζεθεύνπκε ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή. 

Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ παξάγξαθν 4.1 Σύληαμε 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

3. Θέζε παιαηάο εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζε θαηάζηαζε «Αλελεξγόο» 

 

 
 

Σηελ πεξηνρή «Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ιίζηεο» επηιέγνπκε ην γξήγνξν ζύλδεζκν «Δληαίεο 

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

 
 

Σηελ ζειίδα αλαδήηεζεο θαηαρσξνύκε έλα ή πεξηζζόηεξα θξηηήξηα αλαδήηεζεο: Όλνκα 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, Πεξηγξαθή, Κσδηθόο CPV, Καηεγνξία CPV, Καηάζηαζε θαη 

παηάκε ην θνπκπί «Μεηάβαζε» . 
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Σηελ ζειίδα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέγνπκε ην όλνκα ηεο επηζπκεηήο 

Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζηελ ζηήιε «Λίζηα Δληαίσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» ή 

επηιέγνπκε ην «κνιύβη»  ζηελ ζηήιε «Δλεκέξσζε» γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ελεκεξώζνπκε ηελ Δληαία Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

 
 

Σηελ ζειίδα «Δλεκέξσζε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο» ελεκεξώλνπκε ην πεδίν 

«Καηάζηαζε»  θαη επηιέγνπκε ηελ ηηκή «Αλελεξγόο». Σηελ 

ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί «Δθαξκνγή» . 

 

3.2.4 ηοισεία Δξόδος 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 
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4. Υπήζη Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ. 

4.1 Δνζωμάηωζη Σ.Π Φοπέα ζε Γιαγωνιζμό από απμόδια 
Σ.Γ. 

4.1.1 Πποϋποθέζειρ 

1. Γεκηνπξγία αηηήκαηνο Φνξέα κε Τερληθή Πξνδηαγξαθή Φνξέα. 

2. Γεκηνπξγία αξρείνπ ζεσξεκέλεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλε 

γξακκνγξάθεζε. 

4.1.2 Έναπξη  

 

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Τ.Γ. 

 

  
 

4.1.3 Ροή Οθονών 

 

1. Δπηινγή πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

 

 
 

Σην δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο «Αξρηθή Σειίδα» θαη ζηελ πεξηνρή «Πξνζρέδηα» αλαδεηνύκε θαη 

επηιέγνπκε ην επηζπκεηό πξνζρέδην Γηαθήξπμεο. 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

2. Λήςε αξρείνπ ζεσξεκέλεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλε γξακκνγξάθεζε. 

 

 
 

Από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο κεηαθηλνύκαζηε ζηελ πεξηνρή γξακκέο θαη 

ζην πεδίν «Αίηεκα  επηιέγνπκε ην αξηζκό ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα «Γξακκέο αηηήκαηνο» θαη ζην πεδίν «Σπλεκκέλα»  

επηιέγνπκε ην εηθνλίδην κε ηνλ ζπλδεηήξα. 

 

 
 

Αλνίγεη ε ζειίδα «Αίηεκα» θαη ζην πεδίν «Σπλεκκέλα θεθαιίδαο» 

 επηιέγνπκε «Πξνβνιή». 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Σηελ ζειίδα ησλ ζπλεκκέλσλ αλαδεηνύκε ηηο ζεσξεκέλεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 

επηιέγνπκε ηνλ ηίηιν ηνπο . 

 

 
 

Σην παξάζπξν ιήςεο αξρείνπ επηιέγνπκε «Απνζήθεπζε Αξρείνπ» θαη απνζεθεύνπκε ηνπηθά 

ζηνλ Υπνινγηζηή. 

 

3. Δπεμεξγαζία αξρείνπ ζεσξεκέλεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλε 

γξακκνγξάθεζε. 

 

Αλαδεηνύκε ην αξρείν ησλ ζεσξεκέλσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ην αλνίγνπκε. 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Σηελ ζηήιε «Αξηζκόο Γηαγσληζκνύ» ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζρεδίνπ 

Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

 

 
 

 
 

Δπηιέγνπκε «Απνζήθεπζε σο» θαη απνζεθεύνπκε ην αξρείν σο «Κείκελν (Οξηνζεηεκέλν κε 

Tab)» . 

 

4. Δπηινγή ελέξγεηαο «Δηζαγσγή Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κέζσ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ» 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Σηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ κεηαθηλνύκαζηε ζηελ πεξηνρή 

«Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο» θαη από ηηο «Δλέξγεηεο» 

 
επηιέγνπκε «Δηζαγσγή Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο κέζσ ππνινγηζηηθνύ θύιινπ» θαη παηάκε ην 

θνπκπί εθηέιεζεο. 

 

 
 

Αλνίγεη ε ζειίδα αλαδήηεζεο θαη ζην πεδίν «Αξρείν γηα εηζαγσγή» 

 επηιέγνπκε ην θνπκπί αλαδήηεζεο. 

 

 
 

Δπηιέγνπκε ην επεμεξγαζκέλν αξρείν ζεσξεκέλσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί «Δηζαγσγή» . 

 

5. Δλζσκάησζε Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Όηη πιεξνθνξία είρε ην αξρείν ησλ ζεσξεκέλσλ Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κεηαθνξηώλεηαη 

θαη ελζσκαηώλεηαη απηόκαηα ζην πξνζρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

 

4.1.4 ηοισεία Δξόδος 

 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

  



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

4.2 Δνζωμάηωζη Δνιαίαρ Σεσνικήρ Πποδιαγπαθήρ ζε 
Γιαγωνιζμό. 

4.2.1 Πποϋποθέζειρ 
 

1. Γεκηνπξγία αηηήκαηνο Φνξέα κε εληαία Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

2. Σύληαμε εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

4.2.2 Έναπξη  

 

1. Σύλδεζε ζην ζύζηεκα σο Σηέιερνο Τ.Γ. 

 

4.2.3 Ροή Οθονών 

 

1. Δπηινγή πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 

 

 
 

Σην δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο «Αξρηθή Σειίδα» θαη ζηελ πεξηνρή «Πξνζρέδηα» αλαδεηνύκε θαη 

επηιέγνπκε ην επηζπκεηό πξνζρέδην Γηαθήξπμεο. 

 

2. Απηόκαηε δεκηνπξγία Γηαγσληζκνύ. 

3. Δπηινγή ελέξγεηαο «Πξνζζήθε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο». 

 

 
 

Σηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνζρεδίνπ Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ κεηαθηλνύκαζηε ζηελ πεξηνρή 

«Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο» θαη από ηηο «Δλέξγεηεο» 

 
επηιέγνπκε «Πξνζζήθε Δληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο» θαη παηάκε ην θνπκπί εθηέιεζεο. 

 

4. Αλαδήηεζε εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 
 

Σηελ ζειίδα «Αλαδήηεζε» πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνύκε λαθαηαρσξήζνπκε έλα ή πεξηζζόηεξα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο γηα λα πεξηνξίζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη παηάκε ην 

θνπκπί εθηέιεζεο.  

 

Δκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα είηε λα δνύκε ην 

πεξηερόκελν ηεο εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο παηώληαο ζηνλ ηίηινο ηεο 

 ζηελ ζηήιε «Λίζηα Δληαίσλ Τερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ» είηε λα ηελ επηιέμνπκε παηώληαο ηελ γξήγνξε επηιόγε  ζηελ 

ζηήιε «Πξνζζήθε». 

 

5. Δλζσκάησζε εληαίαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

 
 

Όηη πιεξνθνξία είρε ε Δληαία Τερληθή Πξνδηαγξαθή κεηαθνξηώλεηαη θαη ελζσκαηώλεηαη 

απηόκαηα ζην πξνζρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιων ςμβάζεων(ΔΗΓΗ)» 

σεδιαζμόρ Γιαγωνιζμών και Γιάσςζη Πληποθοπιών Έκδοζη 01.00 

 

 

4.2.4 ηοισεία Δξόδος 

 

Έμνδνο από ηελ εθαξκνγή. 

 

 

 

 


