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Πληρ: Α. Θεοδωρακάκου 
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Θέµα: «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθµιση των 
Ειδικότερων Θεµάτων Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
 
Σας γνωρίζουµε ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 2012 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (3400 Β΄) η προβλεπόµενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του 
νόµου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18.12.2012 
για τη ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου). 
 
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), η σύσταση του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής: Μητρώο) σκοπό έχει τη 
συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δηµόσιες 
συµβάσεις, συναπτόµενες γραπτώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή προφορικώς, µεταξύ των 
φορέων του δηµοσίου τοµέα και τρίτων, µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την 
προµήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και 
εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, µε προϋπολογισµό ύψους ίσου ή µεγαλύτερου 
των χιλίων (1.000) ευρώ. 
 
Εφιστάται η προσοχή των φορέων στο γεγονός ότι για τις πράξεις που 
καταχωρίζονται στο Μητρώο (καταχωριζόµενα στοιχεία: Πρωτογενή Αιτήµατα, 
Εγκεκριµένα Αιτήµατα, Προκήρυξη ή και πρόσκληση, ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων, Εντολές Πληρωµών), 
πλην εκείνων οι οποίες κατά νόµο δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη εάν δεν έχουν προηγηθεί προσηκόντως η σχετική 
καταχώριση σε αυτό και η έκδοση Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης. 
 
Η υποχρέωση καταχώρισης για τα Υπουργεία αρχίζει στις 4-2-2013. 
 



 

 

 Η υποχρέωση καταχώρισης για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς, πλην των ΟΤΑ, 
αρχίζει στις 2-4-2013. 
 
Η υποχρέωση καταχώρισης για τους ΟΤΑ αρχίζει στις 2-5-2013. 
 
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα 
www.eprocurement.gov.gr. 
 
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις αρµόδιες 
υπηρεσίες τους, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και τους οργανισµούς που 
εποπτεύουν. 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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