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 Δυνατότητα διάθεσης 
υπαλλήλου για την 
Υποστήριξη στην 

Ανάρτηση Εγγράφων 
στο ΚΗΜΔΗΣ, 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Διαύγεια κλπ

   Η ερμηνεία κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και
οι συνεχείς τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, καθιστούν αναγκαία την
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
διενέργεια διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων.
    Είναι γεγονός πως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Φορείς Δημοσίου
& Οργανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, σε μια εποχή όπου με την εφαρμογή του
Ν.4782/2021, έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των υπό διενέργεια ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, με συνέπεια τα στελέχη να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγω
του πλήθους των καθηκόντων τους.
   Δεδομένου ότι το τμήμα Προμηθειών, οι Τεχνικές & Οικονομικές Υπηρεσίες,
αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας ενώ πολλές φορές τα στελέχη τους δεν
διαθέτουν στο σύνολο τους εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, για να αντα-
ποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις εργασίας, κρίνεται αναγκαία η
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικών διαγωνισμών και γενικότερα
για θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων.
  Η Forum Consulting, διαθέτει συμβούλους με εξειδικευμένες γνώσεις &
εμπειρία σε θέματα εκπόνησης μελετών, σύνταξης ή ελέγχου διακηρύξεων και
γενικότερα για τη διενέργεια διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων και την
υποστήριξη ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 
για Αναθέτουσες Αρχές & Αναθέτοντες Φορείς

Η  Forum Consult ing,
διαθέτει  ειδική  & έμπειρη
ομάδα  Συμβούλων  με  12ετή
& πλέον  εμπειρία  η  οποία
αποτελείται  από  στελέχη
αρμοδίων  Υπηρεσιών ,

Μηχανικούς ,  Νομικούς  -
Δικηγόρους ,  που  έχουν  την
κατάλληλη  τεχνογνωσία  &
εμπειρία  να  υποστηρίξουν

αποτελεσματικά  τις
Ηλεκτρονικές  Διαγωνιστικές
Διαδικασίες ,  την  διενέργεια

διαδικασιών  Δημοσίων
Συμβάσεων ,  την  Εκπόνηση

Μελετών ,  τη  Σύνταξη
Διακηρύξεων  κλπ

  Παράλληλα, διαθέτουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων (Public Soft), το οποίο
αυτοματοποιεί το σύνολο των διαδικασιών, ελέγχει & παρακολουθεί την πορεία μιας σύμβασης από την διαβούλευση
έως και την φάση της υλοποίησης. 

Ενδεικτικά το Public Pro το έχουν επιλέξει:
   Ελεγκτικό Συνέδριο, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δήμος
Αθηναίων, Δήμος Πειραιά, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Χερσονήσου, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, Ακαδημία Αθηνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Νοσοκομείο Νίκαιας, Νοσοκομείο Μεταξά κλπ

Ανάρτηση Εγγράφων
 

ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(Πρωτογενές, Τεκμηριωμένο, Εγκεκριμένο, Δημοσιεύσεις, 

Διακήρυξη, Προκήρυξη, Πρακτικά, Προσκλήσεις)  
 

Εκπόνηση Μελετών - Σύνταξη Διακήρυξης 
& Παροχή Υπηρεσιών  έως την  ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών

Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Προμήθειες, Υπηρεσίες, Μελέτες, Έργαγια 

   Τα τελευταία 12 και πλέον χρόνια, έχουν εμπιστευτεί τις Υπηρεσίες μας, πλήθος Αναθετουσών Αρχών & Αναθε-
τόντων Φορέων.



ΠρομήθειεςΠρομήθειεςΠρομήθειες

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

ΜελέτεςΜελέτεςΜελέτες

ΈργαΈργαΈργα

Συνοπτική περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών μας:

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες, παρέχονται μέσω:
Φυσικής Παρουσίας του Συμβούλου στην έδρα της Υπηρεσίας σας 
(κατόπιν επικοινωνίας για καθορισμό συγκεκριμένων ημερών και ωραρίου )
 Aπομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Team Viewer, Ammy, Any Desk)
 Τηλεφωνικής Επικοινωνίας,  Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (e-mail)

Περισσότερες από 100 
Αναθέτουσες Αρχές 

& Αναθέτοντες Φορείς,
έχουν εμπιστευτεί 
τις Υπηρεσίες μας

Ανάρτηση εγγράφων (Πρωτογενές, Τεκμηριωμένο, Εγκεκριμένο, Δημοσιεύσεις,
Διακήρυξη, Προκήρυξη, Πρακτικά, Προσκλήσεις) στα συστήματα ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED e-Notices και ΕΣΗΔΗΣ, με δυνατότητα διάθεσης
υπαλλήλου για την διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών, ανάλογα με το
φόρτο εργασίας του φορέα σας

Εκπόνηση Μελετών (Αρχιτεκτονικές, Η/Μ, Υδραυλικές κλπ)

Σύνταξη ή έλεγχος διακήρυξης Διαγωνισμού με εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές - εγκεκριμένη μελέτη.

Υποστήριξη επί των ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων
συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ανάρτηση Διαγωνισμού, Αποσφράγιση Οικονομικών
και Τεχνικών Προσφορών, έλεγχος Δικαιολογητικών, Βαθμολόγηση- Αξιολόγηση
Προσφορών, ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου, Δικαιολογητικά υπογραφής
σύμβασης με τελικό Ανάδοχο, κ.λ.π.).

Υποστήριξη στην επιλογή της διενεργηθείσας διαδικασίας για την ορθή
εκτέλεση όλων των διαδικασιών που ορίζει η νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών/Γενικών Υπηρεσιών (απευθείας αναθέσεις, ανοιχτοί
διαγωνισμοί, διεθνείς διαγωνισμοί, συμφωνίες πλαίσιο).

Παροχή Υποστήριξης 12μηνης διάρκειας (help desk) και μέσω Online
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Λήψη, διαχείριση και καταγραφή αιτημάτων αναγκών Προμηθειών, Γενικών
Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων.

Πλήρης Νομική Υποστήριξη στην διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιων
Δικαστηρίων ή Διοικητικών Αρχών κατά το Στάδιο της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας & κατά το Στάδιο Εκτέλεσης μιας Σύμβασης

Εκπαίδευση χρηστών στις πλατφόρμες ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων (Public Pro), το
οποίο αυτοματοποιεί το σύνολο των διαδικασιών, ελέγχει & παρακολουθεί
την πορεία μιας σύμβασης από την διαβούλευση έως την φάση της
υλοποίησης


