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ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρθρο 11

Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

«1.  Συνιστάται  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  (Γενική  Γραμματεία

Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και

δημοσιοποίηση στοιχείων,  που αφορούν στις  δημόσιες  συμβάσεις  οι  οποίες  συνάπτονται  γραπτώς,  με

ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β

του ν.2362/1995 (Α' 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την

παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. «Η

σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α'

50). Για την εφαρμογή του παρόντος ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν

ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια

των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α'63) και 60/2007 (Α'64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ

αντίστοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να μειώνεται με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον

παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες - πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς

και τα δυναμικά συστήματα αγορών. «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α' 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το

νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει

του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συμπεριλαμβανομένων

και των συμβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

και  από  την  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  και  χαρακτηρίζονται  ως  απόρρητες  ή  η

σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας. Με κοινή απόφαση

των  Υπουργών  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  και  του  καθ'  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού

ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος σύμφωνα με τα

ανωτέρω.» [10]

Κατά παρέκκλιση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, καθώς και κάθε

άλλο στοιχείο οριζόμενο από την κ.υ.α. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, που αφορούν στις ένοπλες

δυνάμεις,  καταχωρίζονται  σε  εσωτερικό διαβαθμισμένο στρατιωτικό δίκτυο  και  γνωστοποιούνται  στην

αρμόδια, για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου, υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου της

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Αρχή του άρθρου 1 του παρόντος

νόμου.  Με κοινή  απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας  και  Εθνικής

Αμυνας, ρυθμίζονται ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.» [1]

2.Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής: Μητρώο) αποτελείται από δύο επι

μέρους υποσυστήματα, ήτοι:

α. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων, στο οποίο καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικής-

διαδι-  κτυακής φόρμας,  όλα τα αιτήματα των φορέων του δημοσίου τομέα,  όπως αυτός ορίζεται  στο
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άρθρο  1Β  του  ν.  2362/1995,  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  που  υπάγονται  στον  παρόντα  νόμο.  Η

καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) το όνομα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του,

(3) το είδος της προμήθειας,  υπηρεσίας ή δημοσίου έργου,  (4) τον  προϋπολογισμό,  (5) τις  τεχνικές

προδιαγραφές, (6) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του

π.δ. 113/2010 (Α' 194), (7) την ένταξη, ειδικά για τις προμήθειες, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Συμπληρωματικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, τον

εκτιμώμενο προϋπολογισμό και την προκήρυξη ή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

β. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά

όλες οι δημόσιες συμβάσεις, με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, μετά τη υπογραφή τους

και πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης. Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον

τα ακόλουθα στοιχεία: 1) τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της

σύμβασης, 4) το αντικείμενό της, με αναφορά της ποσότητας και του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες

συμβάσεις  (Common  Procurement  Vocabulary  -  CPV)  ανά  είδος,  5)  τον  προϋπολογισμό  της,  6)  τα

στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010, 7) τον τρόπο εκτέλεσης δαπανών και το

ύψος της κάθε καταβολής.

3.Το Μητρώο διασυνδέεται:

α)  Με  το  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»,  προκειμένου,  με  την  καταχώριση  των  στοιχείων,  σύμφωνα  με  τη

διαδικασία  του  άρθρου  6  του  ν.  3861/2010  (Α'112),  να  ενημερώνεται  ταυτόχρονα  με  τις  βάσεις

δεδομένων του «Διαύγεια» και  το  Μητρώο,  σύμφωνα με  τον  τεχνικό σχεδιασμό του πληροφοριακού

συστήματος που θα υποστηρίζει το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυα- κής Ανάρτησης

(ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο και με βάση αυτούς θα συνδέονται

οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις και

β)  με  το  Μητρώο  Δεσμεύσεων  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους,  για  την  παρακολούθηση  της

εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα,  ως προς το σκέλος  της

έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων

συμβάσεων.

4.Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  του  κατά

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,  που εκδίδεται  ύστερα  από γνώμη της Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων

Προσωπικού  Χαρακτήρα,  ρυθμίζονται  θέματα  που  αφορούν  τη  διασύνδεση  των  αναφερομένων  στην

προηγούμενη παράγραφο μητρώων, καθώς και τη διασύνδεση του Μητρώου με κάθε άλλο μητρώο που

τηρείται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης

των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς.

5.Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη

λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την

πρόσβαση σε  αυτό,  τη  διαδικασία  έκδοσης  κωδικών ηλεκτρονικής  καταχώρησης,  τα  κατά περίπτωση

καταχωρούμενα  στοιχεία  σε  κάθε  υποσύστημα,  τον  χρόνο  καταχώρισης  αυτών,  τα  κατά  περίπτωση

υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης

του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. [2]

6.Η  καταχώριση  αιτημάτων  και  δημοσίων  συμβάσεων  στο  Μητρώο,  καθώς και  η  αναφορά του  ΑΔΑ
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αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26

του ν. 2362/1995.

7.Η πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν

κρατικών  απορρήτων  που  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία,  των  κανόνων  πνευματικής  και

βιομηχανικής  ιδιοκτησίας,  καθώς  και  εταιρικού  ή  άλλου  απορρήτου  που  προβλέπεται  σε  ειδικότερες

διατάξεις.

8.Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά και κατά

προτεραιότητα  όλες  οι  εκκρεμείς  συμβάσεις  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  μέσα  σε

διάστημα  τριών  (3)  μηνών  από  την  έναρξη  λειτουργίας  του.  Με  κοινή  απόφαση  των  υπουργών

Οικονομικών,  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων

ρυθμίζονται  τα  σχετικά  τεχνικά  και  λειτουργικά  θέματα,  ιδίως  ως  προς  τα  στοιχεία  και  τον  χρόνο

καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση.» [1] [10] [12] [13] [14]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1]  Το  παρόν  άρθρο,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  παρ.  1  του  άρθρου  10  του  Ν.  4038/12  (ΦΕΚ

14/02.02.2012 τεύχος Α') και την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/29.05.2013 τεύχος

Α'), καταργήθηκε εκτός από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 από  την περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 199

του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α') από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139. Σύμφωνα με

την παρ. 4 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «4. Η ισχύς του άρθρου

139  αρχίζει  δώδεκα  (12)  μήνες  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου  στην  Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως.» Όμως, το άρθρο 199 του Ν.4281/14 καταργήθηκε από 01.07.2016 από το άρθρο 57 του

Ν. 4403/16, επαναφέροντας σε ισχύ τις κατηργημένες από αυτό διατάξεις.

[2] ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β') "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας

και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

[3] Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Π1/ 89/11.01.2013 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων θεμάτων Λειτουργίας και  Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων.

[4] Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ.,  Μεταφ. & Δικτύων Π1/151/18.01.2013 Διευκρινίσεις για Ειδικότερα θέματα

Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

[5] Ενημερωτικό Σημείωμα ΚΕΔΕ 21.01.2013.

[6] Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 Δημοσίευση

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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[7] Υπ. Ανάπτυξης,  Ανταγ.,  Υποδ.,  Μεταφ. & Δικτύων εγκ.  1/ Π1/ 678/26.03.2013 Λειτουργία του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).

[8] Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. Ε17/Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17.04.2013 Λειτουργία του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).

[9] ΚΕΔΕ 1598/24.05.2013 Εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

[10]  Υπ.  Ανάπτυξης  &  Ανταγωνιστικότητας  Π1/  1548/28.06.2013  Διευκρινίσεις  σχετικά  με  τις  εκκρεμείς

συμβάσεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του Νόμου 4013/2011 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

[11] Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΙ.Π/Φ705/22/14.11.2013 Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων.

[12]  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  749/17.02.2015  (Οδηγία  7):  Υποχρέωση  ανάρτησης  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

[13] Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 78226/22.07.2015 Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων

Συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007).

[14] Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 78239/22.07.2015 Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων

Συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ 60/2007).

[15]  Απόφαση  Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ  1781/23.05.2017  τεύχος  Β'):  Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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