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Θέµα: «∆ιευκρινίσεις για Ειδικότερα Θέµατα Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης     

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  

 

Σε συνέχεια του Π1/89/11-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΦΝΦ-∆ΒΝ) εγγράφου µας, µε 

θέµα «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθµιση των Ειδικότερων 

Θεµάτων Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων», σας γνωρίζουµε τα εξής:  

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής: 

Μητρώο) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει, τηρείται στην 

Ηλεκτρονική Πύλη (Portal) του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).  

Για την είσοδο σε αυτό ακολουθείται η εξής πορεία: 

www.eprocurement.gov.gr � ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ � Περισσότερα � επιλογή 

του συνδέσµου που αντιστοιχεί στην προς καταγραφή Πράξη.  

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο, οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες διενέργειας δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας αγαθών, παροχής 

υπηρεσιών και δηµοσίων έργων (ενδεικτικά, ∆/νσεις και Τµήµατα ή άλλες οργανικές 

µονάδες Οικονοµικού, Προµηθειών, ∆ιοικητικού, κ.λ.π.) των Υπουργείων 

παρακαλούνται να ορίσουν χρήστες, οι οποίοι µπορεί να είναι είτε οι υφιστάµενοι 

χρήστες του Προγράµµατος ∆ιαύγεια είτε άλλα πρόσωπα, εφόσον προηγηθεί η 

εγγραφή τους ως χρηστών σε αυτό, και να αποστείλουν άµεσα τα στοιχεία τους 

(ονοµατεπώνυµο, Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας, username στη ∆ιαύγεια) µε 
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ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση mds@gge.gr, ώστε να αποκτήσουν στοιχεία 

πρόσβασης στο Μητρώο από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

 

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία απόκτησης στοιχείων πρόσβασης είναι 

απαραίτητη, άλλως η κατά τον νόµο υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο είναι 

αδύνατη.  

 

2. Εγχειρίδιο χρήσης (manual) για το Μητρώο. Προς διευκόλυνση των 

χρηστών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

www.eprocurement.gov.gr. 

 

3. Έννοια πρωτογενούς αιτήµατος: Ως πρωτογενή αιτήµατα της περίπτωσης 

1 της παρ. 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’) 

καταχωρίζονται όλα τα αιτήµατα των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν την αποκλειστική 

αρµοδιότητα να θεµελιώνουν, για λογαριασµό του Φορέα τους, αίτηµα προµήθειας 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δηµοσίων έργων (ενδεικτικά, Τµήµατα ή 

∆/νσεις ∆ιοικητικής Μέριµνας, Προµηθειών,  Οικονοµικού) πριν από τη σχετική 

ανάληψη δέσµευσης πίστωσης. 

Παράδειγµα:  

-Φορέας: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου.  

-3 ∆/νσεις της Γ.Γ.Ε. ζητούν την προµήθεια 6 laptops, από 2 η καθεµία. 

-Τα αιτήµατα αποστέλλονται στην αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού, η οποία 

θεµελιώνει για λογαριασµό της Γ.Γ.Ε.  πρωτογενές αίτηµα προµήθειας των 6 

laptops.  

-Η ∆/νση ∆ιοικητικού καταχωρίζει το πρωτογενές αίτηµα στο Μητρώο. 

-Ανάληψη ∆έσµευσης Πίστωσης από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 

Παρακαλείσθε να µεριµνήσετε για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών σας και την 

αποστολή των σχετικών στοιχείων κατά τα ως άνω. 

 

 

  

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

       Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Γραφεία κ.κ. Γενικών & Ειδικών Γραµµατέων όλων των Υπουργείων  

πλην του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο κ. Υφυπουργού 

-Γραφείο κ. Γ. Γ. Εµπορίου 

-Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών 

-Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

-Όλες οι διευθύνσεις της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών 

-∆/νσή µας (2) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Γραφείο κ. Προέδρου Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 
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