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Θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΥ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4155/2013 – ΕΣΗΔΗΣ» 

 

 

Ως γνωστόν, η εφαρμογή του ν. 4155/2013 σχετικά με την λειτουργία του Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr  

έχει έναρξη ισχύος την 1/1/2014 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των ΕΥ του ΕΣΠΑ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η διενέργεια όλων των 

διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών άνω των 60.000€ θα πρέπει να 

γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Παρακάτω, γίνεται μια σύντομη αποτύπωση των βασικών δράσεων/διαδικασιών που 

κατεγράφησαν στο πλαίσιο της συνάντησης στελεχών της ΕΥΘΥ (Χ. Νάνου) με στελέχη της ΓΓΕ (κ. 

Φρατζέσκος) στις 7/2/2014 και αποτελούν υποχρεώσεις/βήματα που πρέπει να γίνουν για τη 

συμμόρφωση των ΕΥ του ΕΣΠΑ (αναθέτουσες αρχές) στις διατάξεις του ν. 4155/2013, εν αναμονή 

των βασικών οδηγιών – εγχειρίδιο διαδικασιών από την αρμόδια για την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ 

Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ, βάσει ν.4155, αρ. 5, παρ.1). 

 

Επιπλέον, οι ΕΥ πέραν της διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οφείλουν να 

χρησιμοποιούν πλήρως και το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΜΗΔΗΣ) το οποίο 

αποτελεί υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, καταχωρώντας κάθε ανάθεση – σύμβαση μεγαλύτερη των 

1000€ και κάθε σχετική εντολή πληρωμής. 

 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 

 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (δυνητικοί ανάδοχοι):  

 

1. Ενημέρωση από τις Αναθέτουσες Αρχές των δυνητικών αναδόχων παρόχων υπηρεσιών 

προμηθευτών (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των ΕΥ) για την: 

- εγγραφή τους Κεντρικό Μητρώο προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

(ΓΓΕ) ως «οικονομικοί φορείς» (λήψη κωδικών για πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ)  

-  λήψη ψηφιακής υπογραφής από Πιστοποιημένη Αρχή Χορήγησης Ψηφιακής 

Υπογραφής (π.χ. αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής της Υπ. Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβ. και διαδικασία μέσω ΚΕΠ).  

 

2. Ετοιμασία από τους υποψήφιους αναδόχους προκήρυξης όλων των απαραίτητων 

ψηφιακών δικαιολογητικών και άλλων απαιτήσεων της εκάστοτε προκήρυξης.  

 



 2 

 

 

Β) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ:  

 

3. Αίτημα για εγγραφή της Αναθέτουσας Αρχής στο ΕΣΗΔΗΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με συμπλήρωση ειδικής φόρμας excel 

«ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ» και αποστολή της στην ΓΓΕ και λήψη κωδικών, δύο 

διαφορετικοί κωδικοί για το ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ (λεπτομέρειες: κα. Σταθογιάννη, τηλ. 

213-1514431, e-mail: mstath@gge.gr ) 

 

4. Λήψη ηλεκτρονικών υπογραφών για (Δ/νση πληροφορικής κάθε Υπουργείου σε 

συνεννόηση με Υπ. Διοικ. Μεταρρ. & ΗΔ):  

- τους Γενικούς Γραμματείς (που υπογράφουν την προκήρυξη),  

- τους Προϊσταμένους των ΕΥ 

- τους προέδρους των επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών  

 

5. Προσαρμογή της προκήρυξης στις απαιτήσεις του ΕΣΗΔΗΣ βάσει οδηγιών της ΓΓΕ (κ. 

Φρατζέσκος, τηλ. 213-1514392, e-mail: afratz@gge.gr) και υπογραφή της προκήρυξης από 

τον αρμόδιο ΓΓ με ψηφιακή υπογραφή.  

 

6. Ανάρτηση της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) με χρήση του κωδικού πρόσβασης στο ΚΗΜΔΗΣ που δίνεται από την ΓΓΕ για 

κάθε χρήστη και απόκτηση ειδικού αριθμού ΑΔΑΜ για την εν λόγω προκήρυξη– αφορά 

υποχρέωση ανάρτησης για όλες τις δημόσιες συμβάσεις για ποσά >1.000€.  

 

7. Ηλεκτρονική αποστολή με e-mail στον υπεύθυνο της ομάδας έργου ΕΣΗΔΗΣ (κ. 

Φραντζέσκο, 213-1514392, afratz@gge.gr):  

 -  της προκήρυξης (pdf)  για «ψηφιοποίησή» της 

- της ΥΑ σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

παραλαβής του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

8. Καταχώρηση στο ΕΣΗΔΗΣ της προκήρυξης (ανάρτηση της «ψηφιοποιημένης έκδοσης» της) 

από την Αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με την ΓΓΕ, με ορισμός καταληκτικής 

ημερομηνίας προσφορών στο σύστημα.  

 

9. Καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της 

προκήρυξης (με τον ειδικό κωδικό που παρέχεται κατόπιν εγγραφής μέσω της ειδικής 

ιστοσελίδας. Ο κωδικός εισόδου στο ΚΗΜΔΗΣ είναι διαφορετικός από τον κωδικό εισόδου 

στο ΕΣΗΔΗΣ).  

 

Γ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 

10. Καταχώρηση από τους υποψήφιους αναδόχους των προσφορών (αφού έχουν ήδη 

αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή και πιστοποιηθούν ως χρήστες στο ΕΣΗΔΗΣ). Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή τους φακέλους των 

προσφορών τους βάσει και των διαδικασιών που ορίζονται στην προκήρυξη.  

 

11. Το σύνολο της υπόλοιπης διαδικασίας γίνεται όπως γινόταν και πριν το ΕΣΗΔΗΣ 

(αξιολόγηση, πρακτικά, ενστάσεις, αποφάσεις περί των ενστάσεων, κατακύρωση) και 

πάντα κατόπιν συνεννόησης με την ΓΓΕ (κ. Φραντζέσκο, 213-1514392, afratz@gge.gr) 

σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας καθώς το έργο της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχώς προστίθενται νέες εφαρμογές.  
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Δ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

12. Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων, 

περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση 

και η ηλεκτρονική πληρωμή. Οι διαδικασίες αυτές ακόμη δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία 

από την ΓΓΕ και δεν έχει στείλει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας τους και το 

σχετικό χρονοδιάγραμμα.  

 
Σημειώνουμε τα εξής: 

- Υποστήριξη HELPDESK στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) για την διαδικασία 

συμμετοχής οικονομικών φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ: 210-3893528 

- Διευκρινήσεις και ενστάσεις ακόμη δεν γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  

- Δεν λειτουργεί ακόμα διασύνδεση με ΦΕΚ και SIMAP. Η υποχρεωτική καταχώρηση 

περίληψης στο ΦΕΚ και στο SIMAP καθώς και στον τύπο, συνεχίζει να γίνεται όπως γινόταν.  

- Δεν υπάρχει Μητρώο Αξιολογητών ούτε διαδικασία εγγραφής αξιολογητών  

- Δεν υπάρχει ακόμα εγχειρίδιο χρήστη του ΕΣΗΔΗΣ διαθέσιμο.  

- Η κάθε Αναθέτουσας Αρχής (ΕΥ) θα πρέπει να κάνει αίτημα στην ΓΓΕ για εκπαίδευση του 

προσωπικού της για τον τρόπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Χριστίνα Νάνου  

Στέλεχος Μον. Γ, ΕΥΘΥ 

Τηλ. 210-3742021 

e-mail: cnanou@mnec.gr  

 


