
1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                      Κοµοτηνή   18/12/2014     
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. :  56281                   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1  
ΤΚ 69100                                   
Πληροφορίες Γκουρτσιλίδης Ιωάννης 
Τηλ: 25313 52448-98 
Fax: 25310 81659 
e-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
   

 

 

ΘΕΜΑ :   Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων - ΕΣΗ∆ΗΣ  

           

Σχετ.: Η αρ. Πρωτ.  Π1/542/4-3-14 (Α∆Α:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος της Γενικής  Γραµµατείας Εµπορίου.  

 

Στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 

Υποδοµών και ∆ικτύων εγκαταστάθηκε κεντρικά το ( ΕΣΗ∆ΗΣ ) το οποίο αποτελεί ένα Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα που περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον 

προγραµµατισµό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4155/2013. 

Στο διαδίκτυο λειτουργεί  µε την ονοµασία « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ » και µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMITHEUS »  και 

µε ηλεκτρονική δ/νση www.promitheus.gov.gr.   

Χρήστες είναι  οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ 60/2007 (Α’  64) και του άρθρου 2 παρ.7 του 

π.δ. 59/2007 (Α’ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δηµοσίου τοµέα , όπως ορίζεται στην παρ. 1 

του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 (Α’ 247) που χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων 

τους. 

Καλούµε όλους τους προµηθευτές του ∆ήµου µας, να ενηµερωθούν από την ηλεκτρονική σελίδα 

www.promitheus.gov.gr  για  τις αλλαγές  στη διαδικασία συµµετοχής τους στους διαγωνισµούς, άνω των  60.000 

ευρώ µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ από 1-10-2014.  

Από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αντλήσετε πληροφορίες για το πώς θα εγγραφείτε ως 

προµηθευτής στο ΕΣΗ∆ΗΣ  στο σηµείο που αναφέρει <<εγγραφείτε ως Οικονοµικός Φορέας>>. Από τις << συχνές 

ερωτήσεις >> µπορείτε να έχετε απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

 Πληροφοριακά µπορείτε  να έρχεστε  σε επαφή µε την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου στα τηλ. 2131514175 & 

2131514446  ώστε να σας καθοδηγήσουν σχετικά. 
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Αναφέρουµε ότι ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να έχει µεριµνήσει για την 

δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής  (επικοινωνία µε ΚΕΠ) και κωδικό χρήστη ώστε να 

συµµετάσχει στο διαγωνισµό ηλεκτρονικά και µόνο . 

 
           Νοµικό πλαίσιο 

 Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-

5-2013), όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014) 

 Υπ. Απόφαση Π1/2390 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) 

 Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων ..» (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 10 του Ν. 

4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) 

 ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων…» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) 

  
Πεδίο Εφαρµογής ΕΣΗ∆ΗΣ ( Άρθρο 3 Ν.4155/13 ) 

 
Οι αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται , να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗ∆ΗΣ, σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων , δηλαδή από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή και την 

εκτέλεση των συµβάσεων αυτών, για τους διαγωνισµούς  µε προϋπολογισµό άνω του ορίου των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ , µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που κατά περίπτωση ορίζεται για τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. 

 

Χρόνος Έναρξης Ισχύος 
  

Σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ. 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014),  η έναρξη ισχύος  όσον αφορά: 

Α. στην Κεντρική ∆ιοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01.07.2014. 

Β. στη Γενική Κυβέρνηση*, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 

01.10.2014. 

Γ. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, η εφαρµογή του ν. 4155/2013 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

 

*Γενική Κυβέρνηση: περιλαµβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κλπ. 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

                                ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  


