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Δημιουργία Φακζλου Δημόςιασ φμβαςησ
Είςοδοσ ωσ Αναθζτουςα Αρχή
Από τθν Αρχικι Σελίδα → Βαςικό Μενοφ → Σχεδιαςμόσ/ Διαχείριςθ Διαγωνιςμοφ
→ Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ

Για τθν δθμιουργία Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ → Ειςαγωγι

Δθμιουργείται ο Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ζργου με μοναδικό αρικμό.

[2]

Συμπλθρώνονται τα πεδία:
 Τίτλοσ ςφμβαςθσ
 Ανακζτουςα Αρχι (ςφμφωνα με τον κωδικό διαφγεια των Ανακετουςών
Αρχών)
 Ημερομθνία ζναρξθσ διαδικαςίασ
 Είδοσ ςφμβαςθσ: Ζργο, Μελζτθ ι Παροχι Τεχνικών και λοιπών Υπθρεςιών
 Τρζχουςα κατάςταςθ: Ενεργόσ ι Ανενεργόσ (Ενεργόσ: με τθν ζναρξθ
καταχώρθςθσ ςτοιχείων)
και ςτθ ςυνζχεια πατάμε Αποθήκευςη
Ο Φάκελοσ Δημόςιασ φμβαςησ αποτελείται από τρεισ (3) υποφακζλουσ:
Α. τον υποφάκελο πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
Β. τον υποφάκελο τθσ τεκμθρίωςθσ ανάκεςθσ από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Γ. τον υποφάκελο του ςταδίου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Ενημζρωςη των υποφακζλων


Τποφάκελοσ πριν την ημερομηνία διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ (Α)

Για τθν καταχώρθςθ εγγράφων ςτο υποφάκελο επιλζγουμε → Ειςαγωγι
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Συμπλθρώνονται τα πεδία:
 Τφποσ εγγράφου: επιλογι του τφπου από τθν λίςτα (αρκρο 10, ν. 4782/21)







Τίτλοσ εγγράφου
Εκδότθσ
Ημερομθνία Ζκδοςθσ
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ενζργειεσ: ειςάγουμε το ζγγραφο πατώντασ μεταμόρφωςη

και ςτθ ςυνζχεια πατάμε Αποθήκευςη

Σημείωςη:
Μετά την αποθήκευςη δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ςτοιχείων που
καταχωρήθηκαν, καθώσ και η διαγραφή τουσ.
Σε περίπτωςη λάθουσ μετά την αποθήκευςη θα πρζπει να ενημερώςετε το πεδίο
«Ματαίωςη», ςτην ςυγκεκριμζνη καταχώρηςη, επιλζγοντασ «Ναι» και
ςυμπληρώνοντασ και το πεδίο «Λόγοσ Ματαίωςησ».
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Τποφάκελοσ τησ τεκμηρίωςησ ανάθεςησ του ζργου (Β)

Ο υποφάκελοσ (Β) ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1.1 του
άρκρου 8 τθσ τθσ ΚΥΑ 166278/30-06-2021.

Αφορά ςτο χώρο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΗΔΗΣ Δθμόςια Ζργα και θ
διαδικαςία για τθν καταχώρθςθ των επιπλζον ςτοιχείων είναι ίδια με αυτι του
υποφακζλου (Α).



Τποφάκελοσ του ςταδίου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ (Γ)

Η διαδικαςία για τθν καταχώρθςθ ςτοιχείων είναι ίδια με αυτι του υποφακζλου
(Α)
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χετικοί Διαγωνιςμοί
Σχετικοί Διαγωνιςμοί → Ειςαγωγι → Αναηιτθςθ
Αναηθτοφμε τον διαγωνιςμό που ζχουμε δθμιουργιςει ςτο ΕΣΗΔΗΣ
Δθμόςια Ζργα με τον Α/Α, ο οποίοσ ςχετίηεται με τον φάκελο δθμόςιασ
ςφμβαςθσ που ζχουμε δθμιουργιςει.

Δικαιώματα Φακζλου
Στο πεδίο αυτό δθλώνουμε τουσ χριςτεσ που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ
υποφακζλουσ του ‘’Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ’’.
Φάκελοσ Δθμόςιασ
Δικαιωμάτων.

Σφμβαςθσ

→

Δικαιώματα

Φακζλου

→

Ειςαγωγι

Συμπλθρώνονται τα πεδία:
 Χριςτθσ: Αναηθτοφμε τον χριςτθ
 Πίνακασ: επιλζγουμε τον φάκελο που κζλουμε να ζχει πρόςβαςθ ο
χριςτθσ.
 Δικαιώματα: Επεξεργαςία ι μόνο προβολι
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