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ΘΕΜΑ: "Ορισµός υ�αλλήλων του ∆ήµου µας ως καταχωρητών στοιχείων στο   

                Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων " 
 

Σχετικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε ότι, µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) ό�ως τρο�ο�οιήθηκε µε την �αρ 1 του άρθρου 10 του 

Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), καθώς και µε την κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόµου 

εκδοθείσα υ�΄ αριθ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ, συστάθηκε και λειτουργεί στο 

Υ�ουργείο Ανά�τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ�οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

(Γενική Γραµµατεία Εµ�ορίου) το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

Η λειτουργία του Μητρώου α�οσκο�εί στη συλλογή, ε�εξεργασία και 

δηµοσιο�οίηση στοιχείων, �ου αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις οι ο�οίες συνά�τονται 

γρα�τώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή �ροφορικώς, µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα 

(ό�ως �ροσδιορίζεται στο άρθρο 1β του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α` 247) και τρίτων, και 

έχουν αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την �ροµήθεια αγαθών ή την �αροχή 

υ�ηρεσιών ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, 2ροϋ2ολογισµού ύψους ίσου ή 

µεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της εγκυκλίου υ�΄ αριθ. Π1/89/11-1-2013, η 

υ�οχρέωση καταχώρισης των ανωτέρω συµβάσεων στο Μητρώο για τους ΟΤΑ αρχίζει 

στις 2-5-2013. 
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Θεσσαλονίκη,  1 Α2ριλίου  2013 

Αρ. εγκυκλίου : 
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ΕΠΕΙΓΟΝ  

 

ΠΡΟΣ 

Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων 

και Αυτοτελών Τµηµάτων  
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Ε2ισηµαίνουµε ότι, για τις �ράξεις �ου καταχωρίζονται στο Μητρώο 

(καταχωριζόµενα στοιχεία: Πρωτογενή Αιτήµατα, Εγκεκριµένα Αιτήµατα, Προκήρυξη 

ή και �ρόσκληση, ∆ηµόσιες Συµβάσεις �ροµήθειας αγαθών, �αροχής υ�ηρεσιών και 

δηµοσίων έργων, Εντολές Πληρωµών), �λην εκείνων οι ο�οίες κατά νόµο 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εκτελείται ο2οιαδή2οτε 

δα2άνη εάν δεν έχουν 2ροηγηθεί 2ροσηκόντως η σχετική καταχώριση σε αυτό και 

η έκδοση Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης. 

Σας ενηµερώνουµε ότι µε την συνηµµένη υ�’ αριθµ. 1475/1709/20484/11-3-2013 

α�όφαση ∆ηµάρχου συγκροτήθηκε η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, την ο�οία α�οτελούν τα µέλη της 

Ο∆Ε του Προγράµµατος ∆ιαύγεια, ό�ως είχαν οριστεί µε την υ�’ αριθµ. 785/10772/15-

2-2011 α�όφαση ∆ηµάρχου µε την �ροσθήκη δύο ακόµη συντονιστών του έργου της 

Ο∆Ε. 

Μετά την έκδοση και την εφαρµογή της υ�’ αριθµ. 1624/22714/19-3-2013 

α�όφασης ∆ηµάρχου µε θέµα «Εφαρµογή νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υ�ηρεσίας 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης - Το�οθετήσεις υ�αλλήλων στις νέες οργανικές µονάδες 

κ.λ.�.» καλούνται οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων ό2ως µεριµνήσουν άµεσα για 

τον ορισµό τριών (3) υ2αλλήλων της ∆ιεύθυνσής τους, οι ο2οίοι θα καταχωρίζουν 

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων τα οριζόµενα εκ του νόµου 

στοιχεία. 

Για την ε�ιλογή του �ροσω�ικού �ου στο ο�οίο θα ανατεθεί το έργο της 

καταχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της �αρ. 1 του άρθρου 4 της υ�΄ αριθ. 

Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ, θα 2ρέ2ει να ληφθούν υ2’ όψιν τα κατωτέρω : 

«α) Τα �ρωτογενή αιτήµατα καταχωρίζονται µε µέριµνα του εισηγητή / 

συντάκτη του αιτήµατος του φορέα ο ο�οίος υ�οβάλλει το συγκεκριµένο αίτηµα. 

β) Τα εγκεκριµένα αιτήµατα καταχωρίζονται αµέσως µετά την έγκριση της 

σχετικής ανάληψης δα�άνης, µε µέριµνα του εισηγητή / συντάκτη της οικείας �ράξης 

έγκρισης του αιτήµατος ή της α�αιτούµενης ανάλογης ενέργειας. 

γ) Οι διακηρύξεις ή �ροσκλήσεις καταχωρίζονται αµέσως µετά τη δηµοσίευση 

τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη ∆ιαύγεια µε µέριµνα του εισηγητή / συντάκτη 

αυτών. Οι διακηρύξεις ή �ροσκλήσεις �ου δεν δηµοσιεύονται καταχωρίζονται µετά 
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την ανάρτησή τους στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή την υ�ογραφή τους κατά �ερί�τωση µε µέριµνα 

του εισηγητή / συντάκτη αυτών. 

δ) Οι συµβάσεις καταχωρίζονται αµέσως µετά την υ�ογραφή τους, µε µέριµνα 

του εισηγητή / συντάκτη αυτών �ριν την εκτέλεση ο�οιασδή�οτε δα�άνης. 

ε) Οι εντολές �ληρωµών ή οι εντολές για ενταλµατο�οίηση καταχωρίζονται µε 

µέριµνα του εισηγητή /συντάκτη αυτών.» 

Λαµβάνοντας υ�όψη τα ανωτέρω, σχετικά µε την ε�ιλογή των χρηστών του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και σύµφωνα µε την υ�’ αριθµ. 

1475/1709/20484/11-3-2013 α�όφαση ∆ηµάρχου, ε�ιλέγονται κατ’ αρχήν υ�άλληλοι οι 

ο�οίοι έχουν ήδη �ρόσβαση στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. Ε2ισηµαίνουµε ότι ένας των 

τριών ορισθέντων υ2αλλήλων 2ρέ2ει να υ2ηρετεί στο Τµήµα ∆ιοικητικής 

Υ2οστήριξης της ∆ιεύθυνσής σας. 

Ιδιαίτερα, και σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες α�αιτήσεις του 

�ρογράµµατος, κρίνεται α�αραίτητο να οριστούν ως χρήστες του Μητρώου όλοι οι 

υ2άλληλοι του Τµήµατος Προκηρύξεων και ∆ηµο2ρασιών. 

Για την υ�οστήριξη των χρηστών της Υ�ηρεσίας σας για θέµατα λειτουργίας του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων είναι στη διάθεσή σας οι συντονιστές 

– διαχειριστές της Ο∆Ε: 

α) Ν. Αλµ�άνης, e-mail: n.almpanis@thessaloniki.gr          

β) Π. Πασχάλης, e-mail: p.paschalis@thessaloniki.gr         

            γ) Α.Βασιλό�ουλος e-mail: a.vasilopoulos@thessaloniki.gr 

            δ) Κ. Πουρσανίδου e-mail: k.poursanidou@thessaloniki.gr 

 

Μέχρι την οριστικο�οίηση των τηλεφωνικών αριθµών των συντονιστών, 

�αρακαλείσθε να ε�ικοινωνείτε µαζί τους στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.  

 

Για τον ορισµό χρηστών 2ρέ2ει να α2οστείλετε έγγραφο 2ρος τους 

συντονιστές της Ο∆Ε του ∆ήµου µας (∆/νση ∆ιαφάνειας και Εξυ2ηρέτησης 

∆ηµοτών, Τµήµα ∆ιαφάνειας υ2’ όψιν κ. Α. Βασιλό2ουλου) το αργότερο µέχρι την     

10-04-2013.  

Στο έγγραφό σας �ρέ�ει α�αραιτήτως να �εριλαµβάνονται, �έραν του 

ονοµατε�ωνύµου και του �ατρωνύµου και τα κατωτέρω: 
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Α) ο αριθµός του υ2ηρεσιακού τους τηλεφώνου 

Β) η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail). 

 Οι κωδικοί 2ρόσβασης των χρηστών στο Μητρώο, καθώς και το 

ενηµερωτικό υλικό θα κοινο2οιηθούν στους ορισθέντες χρήστες µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

Της ενάρξης του Προγράµµατος θα 2ροηγηθεί κοινή ενηµερωτική συνάντηση 

των συντονιστών µε όλους τους χρήστες. 

Η �αρούσα θα σας α�οσταλεί και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο 

ο�οίο θα ε�ισυνά�τονται �ρος ενηµέρωσή σας και: 

α) Κατάλογος των υ�αλλήλων της Υ�ηρεσίας σας, οι ο�οίοι είναι ήδη χρήστες 

του Προγράµµατος ∆ιαύγεια. 

β) Η υ�΄ αριθµ. 1475/1709/20484/11-3-2013 α�όφαση ∆ηµάρχου. 

γ) Η σχετική µε το θέµα νοµοθεσία και οι εγκύκλιοι. 

 
 

Κοινο�οίηση: Ο Γενικός Γραµµατέας 
 � Γραφείο Αντιδηµάρχου Ανακύκλωσης & Καθαριότητας 

� Γραφείο Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
� Γραφείο Αντιδηµάρχου Αστικού Περιβάλλοντος  
� Γραφείο Αντιδηµάρχου Σχολικής Μέριµνας Αθλητισµού & 

∆ια Βίου Μάθησης  

 
Θωµάς Ψαρράς 

 � Γραφείο Αντιδηµάρχου Πολιτισµού 
� Γραφείο Αντιδηµάρχου Ε�ιχειρηµατικότητας &Α�ασχόλησης 
� Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
� Γραφείο Αντιδηµάρχου Ποιότητας Ζωής 
� Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υ�ηρεσιών 
� Γενικό ∆ιευθυντή Τεχνικών Υ�ηρεσιών 
 

 

 Εσωτερική διανοµή  
� Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υ�οστήριξης Γενικού 

Γραµµατέα 
 

  

 


