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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
 

 

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) αποτελεί πληροφοριακό σύστημα 

καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία 

και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι δημόσιες προμήθειες, 

υπηρεσίες και έργα ανεξαρτήτως αξίας.  

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), από την 08.08.2015 έχει τεθεί σε ισχύ το 

άρθρο 139 του ίδιου νόμου, που αφορά στο αναμορφωμένο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 139, επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 

ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με τους υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώριση 

συμβάσεων. Ειδικότερα, υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θεωρούνται πλέον οι αναθέτουσες 

αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών. 

 

Η καταχώρηση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και η αναφορά τους Αριθμού 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας δαπάνης. Η μη καταχώρηση 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, έχει ως 

συνέπεια η δαπάνη να μη θεωρείται κανονική και να μη δύναται να πληρωθεί, είτε αυτό αποτελεί αντικείμενο 

ελέγχου της ΥΔΕ, είτε άλλου αρμοδίου οργάνου (βλ. παρ. 6 αρ. 11 του Ν. 4013/2011, για την έννοια της 

κανονικότητας παρ. 2 του αρ. 26 του Ν. 2362/1995 και ήδη παρ. 2 του αρ. 91 του Ν. 4270/2014). 

 

Παρακαλούμε για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 11 του Ν. 4013/2011 και του αρ. 

139 του Ν. 4281/2014 για το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η από αυτό το λόγο κανονικότητα των 

δαπανών που στη συνέχεια δηλώνονται στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ. 

http://www.edulll.gr/
http://www.epanad.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερέστερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-khmdhs).  
 

 
 

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ 
 
 
 

Σοφοκλής Γώγος 
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