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1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ e-Διακηρύξεις  

1.1 Τρόπος σύνδεσης μέσω site ΤΜΕΔΕ 

 Στο εικονίδιο ΤΜΕΔΕ e-Διακηρύξεις πατώντας το κουμπί «άνοιγμα 
της εφαρμογής, μας ανοίγει σε νέο παράθυρο η εφαρμογή.  

 
 

1.2  Διαδικασία εισόδου στη διαδικτυακή πύλη διαχείρισης 
εγγυητικών επιστολών 

Πατώντας το σύνδεσμο από το site του ΤΜΕΔΕ, μεταφερόμαστε στη 
παρακάτω σελίδα όπου και μας ζητείται να πληκτρολογήσουμε τους ίδιους 
κωδικούς που χρησιμοποιούμε και για την είσοδό μας στην «Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων» ή αλλιώς TAXIS. 
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Αφού λοιπόν εισάγουμε σωστά τους κωδικούς, εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη. 

 
 
Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί «Έγκριση» και εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη, όπου μας ζητείται το Α.Φ.Μ και ο Αριθμός Μητρώου του πιστούχου. 

 
 
Εισάγοντας το ΑΦΜ του και τον κωδικό του πιστούχου, πατάμε το πλήκτρο  
«Σύνδεση» συνδεόμαστε πλέον στην Ιστοσελίδα e-Διακηρύξεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση που ο αριθμός πιστούχου είναι λάθος, ή το ΑΦΜ 
που πληκτρολογήσατε δεν αντιστοιχεί με αυτό του TAXIS ή αυτό που έχετε 
δηλώσει στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν έχετε δικαίωμα να συνδεθείτε με την 
υπηρεσία.  
Στη συνέχεια το σύστημα ελέγχει εάν έχετε επικαιροποιημένα τα στοιχεία 
σας στο ΤΜΕΔΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι, θα ξεκινήσει η διαδικασία 
επικαιροποίησης των στοιχείων σας.  
 



                 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ eΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 5 
 

2. Επικαιροποίηση στοιχείων πιστούχου  
 

Η επικαιροποίηση γίνεται σε έξι βήματα. Αρχικά το σύστημα ενημερώνει 
τον χρήστη για τα στοιχεία και τα αρχεία που θα χρειαστούν, προκειμένου 
να ολοκλήρωσει επιτυχώς το Αίτημα Επικαιροποίησης Στοιχείων.  

 
 
Βήμα 1 

 
 
Ζητείτε να εισάγετε τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Αριθμός Μητρώου  

• Αριθμός Δύναμης 

• Όνομα 

• Επώνυμο 

• Πατρώνυμο 

• Μητρώνυμο 

• Α.Φ.Μ. 
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• Α.Μ.Κ.Α 

• Υποκατάστημα που ανήκετε (επιλογή από λίστα) 
Επιβεβαιώστε ότι συμπληρώσατε σωστά όλα τα πεδία και πιέστε το 
πλήκτρο «Επόμενο» 
 
Βήμα 2 

 
 
Ζητείτε να εισάγετε τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ημερομηνία κτήσης (επιλέξτε πατώντας το μπλε εικονίδιο δεξιά του 
πεδίου). 

• Είδος (επιλογή από λίστα) 

• Τάξη (επιλογή από λίστα) 
Επιβεβαιώστε ότι συμπληρώσατε σωστά τα πεδία και πιέστε το πλήκτρο 
«Επόμενο» 
 
Βήμα 3 
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Ζητείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που αφορούν τα Στοιχεία 
Επικοινωνίας: 

• Οδός  

• Αριθμός 

• Πόλη 

• Νομός (επιλογή από λίστα) 

• Τ.Κ. 

• Τηλέφωνο (10 ψηφία) 

• Email  
 
Επιβεβαιώστε ότι συμπληρώσατε σωστά τα πεδία και πιέστε το πλήκτρο 
«Επόμενο» 
 
Βήμα 4 

 
 
Ζητείτε να προσθέσετε τα παρακάτω επισυναπτόμενα σε μορφή pdf. Θα 
πρέπει να έχετε σκανάρει τα παρακάτω έγγραφα και να τα έχετε 
αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο σε μορφή pdf. Προσέξτε τα αρχεία να 
είναι μικρού μεγέθους. Πατήστε το πλήκτρο «Προσθήκη» και επιλέξτε από 
τον φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία, τα παρακάτω:  

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

• Φωτοαντίγραφο εργοληπτικού – μελετητικού πτυχίου 

• Ε3 του μηχανικού 

• Φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει σωστά τα αρχεία, και πιέστε το πλήκτρο 
«Επόμενο» 
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Βήμα 5 

 
Ζητείται να προσθέσετε τα Α.Φ.Μ. όλων των νομικών προσώπων που 
είστε συνδεδεμένος ως μέλος ΔΣ, μέτοχος ή εκπρόσωπος. 
 
Bήμα 6 

 
 
Ζητείτε να επιβεβαιώσετε ότι λάβατε γνώση της πολιτικής προστασίας 
προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε 
ενημερωτικά emails ή άλλη είδους επικοινωνία από το Ταμείο. Η πρώτη 
επιλογή είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του αιτήματος, ενώ η 
δεύτερη προαιρετική.  
Πιέζοντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, 
ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε ένα email με τον κωδικό του αιτήματός σας.  
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Στο email σας θα ενημερωθείτε όταν η αίτηση εγκριθεί ή απορριφθεί από 
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
Τέλος πιέζετε το πλήκτρο Αποσύνδεση που βρίσκεται στο επάνω δεξί 
τμήμα της οθόνης.  
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ E-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

3.1  Σκοπός της εφαρμογής 

 

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή “e-Διακηρύξεις” παρέχει στους μηχανικούς – 
μέλη του ΤΜΕΔΕ τη δυνατότητα να ενημερώνονται online, για όλους τους 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
όπως αυτοί δημοσιεύονται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια (diavgeia.gov.gr/) 
και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
- Δημόσια Έργα (eprocurement.gov.gr). 

 

3.1  Χρήση της εφαρμογής  

3.1.1  Διαύγεια 

Στην ενότητα της Διαύγειας εμφανίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι 
δημοσιευμένες Περιλήψεις διακηρύξεων για τα Έργα και τις Μελέτες τις 
οποίες ανάρτησαν οι δημόσιοι φορείς στις τελευταίες 30 ημέρες.  
Αρχικά, εμφανίζεται η επωνυμία του Φορέα, η Ημερομηνία Έκδοσης της 
απόφασης, η Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ, η Διεύθυνση της Απόφασης και 
το Θέμα της διακήρυξης. 
Πατώντας ο χρήστης στην Διεύθυνση της Απόφασης μεταβαίνει στην 
πρωτογενή απόφαση του Φορέα στην Διαύγεια. 
Ο χρήστης, επίσης, μπορεί να επιλέξει (πάνω δεξιά) έναν από τους CPV 
τον οποίο περιέχουν οι Διακηρύξεις των τελευταίων 30 ημερών. 
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Πατώντας ο χρήστης στις Λεπτομέρειες μπορεί να δει αναλυτικά όλα τα 
στοιχεία της διακήρυξης, όπως την Διαδικασία του Διαγωνισμού, τον 
Τύπο της Σύμβασης, το Κριτήριο Επιλογής, την Περιγραφή CPV1, τον 
Κωδικό Προϋπολογισμού Φορέα και τον ΑΔΑ2.        

 

 
 

Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης3 ως προς τους Φορείς και CPV.  

  

                                                 
1 Common Procurement Vocabulary, Κωδικολόγιο ειδών. Το CPV δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για 
δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων. 
2 O ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) είναι ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την 
ολοκλήρωση της καταχώρησης της στην εφαρμογή της Διαύγειας. Ο Κωδικός αυτός βοηθά στην εύκολη αναζήτηση 
και στην διεκπεραίωση της πράξης. 
3 Οι λίστες εμφανίζουν τους φορείς και τα CPV για τα οποία υπάρχουν διακηρύξεις. Ο συνδυασμός τους μπορεί να 
μην έχει κάποια διακήρυξη. Οι φορείς και τα CPV μέσα στη λίστα εμφανίζονται ταξινομημένα ως εξής: 
αλφαβητικά με πρώτα τις τονισμένες λέξεις και στη συνέχεια τις μη τονισμένες.   



                 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ eΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 12 
 

3.1.2 ΕΣΗΔΗΣ 

Αντίστοιχα, και στην ενότητα του ΕΣΗΔΗΣ εμφανίζονται με χρονολογική 
σειρά όλοι οι δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τους οποίους 
δεν έχει παρέλθει η Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών.    
Αρχικά, εμφανίζεται η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, η Ημ/νία Λήξης 
Υποβολής Προσφορών, ο Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ), ο Τόπος 
Παράδοσης και το Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 
Ο χρήστης, επίσης, μπορεί να επιλέξει (πάνω δεξιά) έναν από τους CPV 
τον οποίο περιέχουν οι Διαγωνισμοί για τους οποίους δεν έχει παρέλθει η 
Ημ/νία Λήξης Υποβολής Προσφορών. 
 
 

 
 

Πατώντας ο χρήστης στις Λεπτομέρειες μπορεί να δει αναλυτικά όλα τα 
στοιχεία της διακήρυξης, όπως την Ημερομηνία Δημοσίευσης, τις 
Χρηματοδοτήσεις, την Περιγραφή CPV και τον ΑA Συστήματος.        
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