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Προμήθειες/Υπηρεσίες 

 Α.   Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών
 

A.1.  Υποβολή αίτησης συμμετοχής

1. Σύνδεση στο σύστημα ως χρήστης 
2. Επιλογή της διαδρομής Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες 

→ Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες 
Υποβολή Προσφορών – Αρχική σελίδα
 

 
3. Σύνδεση στο σύστημα ως χρήστης οικονομικού φορέα
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Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο ΔΣΑ 

Σύνδεση στο σύστημα ως χρήστης οικονομικού φορέα 
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες – Υποβολή Προσφορών 

Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες – Υποβολή Προσφορών → Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες 
Αρχική σελίδα 

στο σύστημα ως χρήστης οικονομικού φορέα 

Κάνετε αναζήτηση με τον 

πρόσκλησης (π.χ. 72821) και επιλέγετε 

Εκτέλεση 

 

Επιλέγετε (τσεκάρετε ● 

Απάντηση ή 

Επιλέγετε τον α/α συστήματος 

ενέργειες επιλέγετε Δημιουργία προσφοράς
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Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών 

Υποβολή Προσφορών – Προμηθευτής 
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες – 

 

 

 

Κάνετε αναζήτηση με τον αριθμό της 

πρόσκλησης (π.χ. 72821) και επιλέγετε 

● ) και επιλέγετε 

α/α συστήματος και από τις 

Δημιουργία προσφοράς 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

4. Δημιουργείτε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
 

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Δημιουργείτε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.  

 

Επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 

μορφή .pdf (ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ κλπ.)

Συμπληρώνετε τίτλο, 

αναζητάτε το αντίστοιχο αρχείο και επιλέγετε 

Εφαρμογή. 
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Επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 

ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ κλπ.) 

, περιγραφή και 

αναζητάτε το αντίστοιχο αρχείο και επιλέγετε 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

 
5. Όταν συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επιλέγετε

απαιτείται εξαγωγή εκτύπωσης του συστήματος αυτή τη χρονική στιγμή.

διορθώσετε την αίτηση σας επιλέγετε

 

 
  

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Όταν συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επιλέγετε Συνέχεια και Υποβολή. 

απαιτείται εξαγωγή εκτύπωσης του συστήματος αυτή τη χρονική στιγμή.

διορθώσετε την αίτηση σας επιλέγετε Πίσω 

Απαντάτε την ή τις απαιτήσεις (εάν υπάρχουν).

Η προσθήκη παραπομπής σε αυτή την 

ηλεκτρονική διαδικασία δεν είναι απαραίτητη

Μη ξεχνάτε να επιλέγετε 

προσχεδίου. 
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Συνέχεια και Υποβολή. Δεν 

απαιτείται εξαγωγή εκτύπωσης του συστήματος αυτή τη χρονική στιγμή. Εάν επιθυμείτε να 

 

Απαντάτε την ή τις απαιτήσεις (εάν υπάρχουν). 

Η προσθήκη παραπομπής σε αυτή την 

ηλεκτρονική διαδικασία δεν είναι απαραίτητη. 

Μη ξεχνάτε να επιλέγετε Αποθήκευση 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

6. Λαμβάνετε επιβεβαίωση (η αίτηση σας χαρακτηρίζεται «Ενεργός»).

 

 

 

Α.2.  Επισημάνσεις 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Δυναμικού Συστήματος Αγορών έχετε τη δυνατότητα να 
υποβάλετε και επόμενη αίτηση συμμετοχής π
του ΔΣΑ. Η κάθε προηγούμενη αίτηση συμμετοχής θα χαρακτηρίζεται ως ¨αρχειοθετημένη¨ 
αλλά τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε 
όλες τις αιτήσεις συμμετοχής αρχειοθετημένες και ενεργές.

2. Έχετε πρόσβαση σε όλες τις αιτήσεις σας
στο ΔΣΑ μέσω της ενέργειας 

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

(η αίτηση σας χαρακτηρίζεται «Ενεργός»). 

τη διάρκεια ισχύος του Δυναμικού Συστήματος Αγορών έχετε τη δυνατότητα να 
υποβάλετε και επόμενη αίτηση συμμετοχής π.χ. νέα αίτηση συμμετοχής για άλλη κατηγορία 

Η κάθε προηγούμενη αίτηση συμμετοχής θα χαρακτηρίζεται ως ¨αρχειοθετημένη¨ 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις αιτήσεις συμμετοχής αρχειοθετημένες και ενεργές. 

Έχετε πρόσβαση σε όλες τις αιτήσεις σας αλλά και στις αιτήσεις των λοιπών συμμετεχόντων
μέσω της ενέργειας Προβολή ιστορικού απαντήσεων 
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τη διάρκεια ισχύος του Δυναμικού Συστήματος Αγορών έχετε τη δυνατότητα να 
.χ. νέα αίτηση συμμετοχής για άλλη κατηγορία 

Η κάθε προηγούμενη αίτηση συμμετοχής θα χαρακτηρίζεται ως ¨αρχειοθετημένη¨ 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε 

αλλά και στις αιτήσεις των λοιπών συμμετεχόντων 

 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

 
 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ
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Προμήθειες/Υπηρεσίες 

Β.     Υποβολή προσφοράς 
 
 

B.1.  Επιβεβαίωση συμμετοχής  

Μετά την αποστολή της πρόσκλησης της σ
λαμβάνετε ειδοποίηση στην αρχική
Ανοικτές προσκλήσεις της εταιρείας σας.

 

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Υποβολή προσφοράς σε πρόσκληση για συγκεκριμένη σύμβαση

Επιβεβαίωση συμμετοχής   

Μετά την αποστολή της πρόσκλησης της συγκεκριμένης σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή 
λαμβάνετε ειδοποίηση στην αρχική οθόνη. Την πρόσκληση επίσης αναφέρεται στην περιοχή 
Ανοικτές προσκλήσεις της εταιρείας σας. 

Επιλέγετε τον α/α συστήματος

συγκεκριμένης σύμβασης και στη συνέχεια την 

ενέργεια Επιβεβαίωση συμμετοχής

Εκτέλεση 
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συγκεκριμένη σύμβαση 

γκεκριμένης σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή 
οθόνη. Την πρόσκληση επίσης αναφέρεται στην περιοχή 

 

 

α/α συστήματος της 

συγκεκριμένης σύμβασης και στη συνέχεια την 

Επιβεβαίωση συμμετοχής και 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

 

  

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Επιλογή της απάντησης Ναι (είναι επιλεγμένη) και 

Εφαρμογή. 

Επισημαίνεται ότι τεχνικά δεν είναι απαραίτητη η 

επιβεβαίωση συμμετοχής αλλά συνιστάται να 

ακολουθείται αυτή η διαδικασία. 
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  Σελίδα 9 από 14 

 

και 

Επισημαίνεται ότι τεχνικά δεν είναι απαραίτητη η 

συνιστάται να 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

B.2.  Προετοιμασία και υποβολή προσφοράς  

1. Επιλέγετε Δημιουργία προσφοράς

2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Προετοιμασία και υποβολή προσφοράς   

Δημιουργία προσφοράς και εκτέλεση. 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας ΚΕΦΑΛΙΔΑ. 

1. Επισυνάπτετε τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

και λοιπά τεχνικά στοιχεία 

κατηγορία (φάκελος δικαιολογητικώ

συμμετοχής/τεχνική προσφορά

οικονομικής προσφοράς

2. Απαντάτε όλες τις απαιτήσεις

3. Εισάγετε μία τουλάχιστον παραπομπή

κάθε απάντηση εάν είναι απαίτηση

της Διακήρυξης και επιλέγετε 

και επιστροφή. 

4. Αποθηκεύετε το προσχέδιο
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  Σελίδα 10 από 14 

 

 

Επισυνάπτετε τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

και λοιπά τεχνικά στοιχεία στην αντίστοιχη 

φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνική προσφορά ή φάκελος 

οικονομικής προσφοράς) 

τις απαιτήσεις 

μία τουλάχιστον παραπομπή ή σε 

κάθε απάντηση εάν είναι απαίτηση των όρων 

επιλέγετε αποθήκευση 

Αποθηκεύετε το προσχέδιο 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας 

 

 

 

4. Εξάγετε τις απαραίτητες για την υποβολή προσφοράς εκτυπώσεις από τη διαδρομή 
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες 
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες 

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία της φόρμας ΓΡΑΜΜΕΣ. 

ή 

Εξάγετε τις απαραίτητες για την υποβολή προσφοράς εκτυπώσεις από τη διαδρομή 
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες – Υποβολή Προσφορών – Προμηθευτής
Διαγωνισμοί / Δημοπρασίες – Υποβολή Προσφορών → Εκτυπώσεις

Συμπληρώνετε τις προσφερόμενες τιμές με έναν από 

τους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στα 

εγχειρίδια χρήσης στο portal www.promitheus
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Εξάγετε τις απαραίτητες για την υποβολή προσφοράς εκτυπώσεις από τη διαδρομή Αρχική σελίδα → 
Προμηθευτής → 
Εκτυπώσεις 

τις προσφερόμενες τιμές με έναν από 

τους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στα 

promitheus.gov.gr 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

 

 

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στα εγχειρίδια 

χρήσης στο portal www.promitheus.gov.gr 
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Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στα εγχειρίδια 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

Επισυνάπτετε τις παραχθείσες σε μορφή .
συστήματος  στην αντίστοιχη κατηγορία
ή φάκελος οικονομικής προσφοράς

 

 

5. Επιλέγετε Συνέχεια και Υποβολή
 

  

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

τις παραχθείσες σε μορφή .pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένες εκτυπώσεις του 
στην αντίστοιχη κατηγορία (φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά

φάκελος οικονομικής προσφοράς) 

Υποβολή 
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και ψηφιακά υπογεγραμμένες εκτυπώσεις του 
φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά 

 

 



 
 
 
 

  

  
 

Προμήθειες/Υπηρεσίες 

6. Λαμβάνετε επιβεβαίωση υποβολής 
 

 

 

 
 
 
 
 

Αναλυτική περιγραφή για την υποβολή προσφοράς περιγράφεται στα εγχειρίδια χρήσης  και τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά video τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο portal 
www.promitheus.gov.gr  
 

 http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/hlektroniki_ypovoli_prosforas.pdf
 http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=142
 http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/mod

 

  Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ

  

 

Λαμβάνετε επιβεβαίωση υποβολής προσφοράς (Η προσφορά χαρακτηρίζεται «ενεργός»).

 

 

 

Αναλυτική περιγραφή για την υποβολή προσφοράς περιγράφεται στα εγχειρίδια χρήσης  και τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά video τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο portal 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/hlektroniki_ypovoli_prosforas.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=142
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/mod/page/view.php?id=160

 
 
 

 Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συβάσεων  
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ 

Τμήμα υποστήριξης και εκπαίδευσης  
 χρηστών ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ  

  Σελίδα 14 από 14 

ά χαρακτηρίζεται «ενεργός»). 

 

 

Αναλυτική περιγραφή για την υποβολή προσφοράς περιγράφεται στα εγχειρίδια χρήσης  και τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά video τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο portal 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/hlektroniki_ypovoli_prosforas.pdf 
http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=142 

/page/view.php?id=160 


