Αριθ. Π1-1893
Μητρώο Προµηθευτών
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
137/Α΄/85).
1.2. Του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη» (ΦΕΚ 75/Α΄/1986).
1.3. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95).
Του

1.4.

Ν.

2469/1997

«Περιορισµός

και

βελτίωση

της

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
38/Α΄/97).
1.5. Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί
Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο και ειδικότερα προς τις
διατάξεις της οδηγίας 93/36/Ε.Ε. της 14.6.1993 «Περί συντονισµού των
διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών» (ΦΕΚ
199/Α΄/95).
1.6. Του Π.∆. 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» (ΦΕΚ
185/Α΄/88).
1.7.

Του

Βιοµηχανίας,

Π.∆.

27/96

Ενέργειας

και

των

«Συγχώνευση
Τεχνολογίας

και

Υπουργείων

Εµπορίου

στο

Τουρισµού,
Υπουργείο

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄/96).
1.8. Του Π.∆. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α΄/96).
1.9. Την απόφαση 239/14.2.1996 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
92/Β΄/96).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της Επιτροπής Πολιτικής και
Προγραµµατισµού Προµηθειών, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε ως εξής τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάρτισης και
τήρησης του Μητρώου Προµηθευτών του ∆ηµοσίου.
1) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπόχρεοι φορείς τήρησης Μητρώου είναι:
1.1. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/95.
∆ύνανται οι εν λόγω φορείς να τηρούν Μητρώο κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή

κατά Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας, εκτός των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Αθηνών-Πειραιά και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπου τα εν λόγω µητρώα
θα τηρούνται κατά Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα.
1.2. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης για το Γενικό – Κεντρικό Μητρώο Προµηθευτών του
∆ηµοσίου.
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
∆ικαίωµα εγγραφής στα Μητρώα Προµηθευτών έχουν όλα τα φυσικά ή
Νοµικά πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών και Κοινοπραξίες, που
έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.
3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή στα Μητρώα Προµηθευτών απαιτούντα τα εξής
δικαιολογητικά:
3.1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου χαρτοσηµασµένη.
3.2. Καταστατικό της εταιρείας για τα Νοµικά Πρόσωπα.
3.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι:
∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της
επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί ή δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή.
Επίσης ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, συµβιβασµού µε
τους πιστωτές ή δεν υπόκειται σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες που
προβλέπονται από τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του προµηθευτή.
3.4. Αποσπάσµατα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
εφ’ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3.5. Πιστοποιητικά πρόσφατης έκδοσης από τις αρµόδιες κατά περίπτωση
Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους, που αφορούν τις εισφορές κοινοτικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.

3.6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, περί
εγγραφής

στα

µητρώα

του

οικείου

επιµελητηρίου,

ή

σε

ισοδύναµες

επαγγελµατικές οργανώσεις.
3.7. Αντίγραφα των ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών ή σε
περίπτωση µη κατάρτισής τους αντίγραφα φορολογικών εντύπων από τα οποία
να προκύπτει τα αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας.
3.8. Κατάλληλες βεβαιώσεις Τραπεζών από τις οποίες να φαίνεται η
χρηµατοπιστωτική δυνατότητα των προµηθευτών.
3.9. Κατάλογοι µε τις κυριότερες παραδόσεις τους των τριών τελευταίων
ετών µε τα αντίστοιχα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους ∆ηµόσιους ή ιδιωτικούς
αποδέκτες.
3.10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν
κατηγορείται ως ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος ή για ψευδείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών.
3.11. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησής του να ισχύει ή απαλλακτικό
αδείας ή ύπαρξη ασκήσεως που έχει υποβληθεί για ανανέωσή της.
3.12. Κατάσταση τεχνικού – παραγωγικού εξοπλισµού καθώς και τυχόν
ύπαρξη εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων της
καθώς και τυχόν πιστοποίησή τους.
3.13. Κατάσταση απασχολούµενου προσωπικού ∆ιοικητικού και Τεχνικού.
Οι συνεταιρισµοί υποχρεούνται στην κατάθεση των δικαιολογητικών 3.1, 3.2, 3.3,
3.5, καθώς και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
Οι ενώσεις προµηθευτών ή οι κοινοπραξίες υποβάλλουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Εάν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκδίδονται τα
παραπάνω υπό στοιχεία 3.3 και 3.4 δικαιολογητικά, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου προσώπου ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής
του κράτους – µέλους.
Σε κράτη – µέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να
αντικατασταθεί

αυτή

από

υπεύθυνη

δήλωση.

Η

αρµόδια

αρχή

ή

ο

συµβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της
ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.
4. Αρµόδιες Αρχές – Κριτήρια Αξιολόγησης.

4.1. Οι αρµόδιες αρχές τήρησης µητρώων προµηθευτών και η αξιολόγηση
των δικαιολογητικών εγγραφής σ’ αυτά καθορίζονται από τους υπόχρεους
φορείς.
4.2. Κριτήρια αξιολόγησης για την εγγραφή προµηθευτών στα Μητρώα
Προµηθευτών είναι:
4.2.1. Η νοµιµότητα και η ισχύς των δικαιολογητικών.
4.2.2. Η επαγγελµατική συµπεριφορά των προµηθευτών.
4.2.3. Η χρηµατοπιστωτική δυνατότητα και η τεχνική ικανότητά τους.
4.2.4. Οι νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
4.2.5. Ο αποκλεισµός του από συµµετοχή σε διαγωνισµούς.
4.2.6. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συµβατικών της
υποχρεώσεων.
4.2.7. Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.
4.2.8. Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της
δραστηριότητας και το κύρος της.
4.2.9. Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
4.2.10. Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η
επιχείρηση.
4.2.11. Η παραγωγική δυνατότητά της.
4.2.12. Η ποιότητα των προϊόντων της.
5. ∆ιαδικασία εγγραφής.
Οι φορείς της παραγράφου 1 της παρούσας µεριµνούν για την όσο το
δυνατόν

ευρύτερη

δηµοσιότητα

της

έναρξης

τήρησης

των

Μητρώων

Προµηθευτών.
5.1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά στην αρµόδια αρχή της προηγούµενης παραγράφου. (1)
5.2. Η εγγραφή στα Μητρώα Προµηθευτών γίνεται µε απόφαση της
αρµόδιας αρχής, ύστερα από αξιολόγηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που
ορίζονται παραπάνω.
5.3. Οι διαδικασίες αξιολόγησης-εγγραφής η απόρριψης αίτησης εγγραφής
ολοκληρώνεται µε έκδοση σχετικής απόφασης το αργότερο εντός δύο (2) µηνών
από της υποβολής της αίτησης µε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
5.4. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους.
5.5. Η απόρριψη αίτησης εγγραφής γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αρµόδιας αρχής.

5.6. Ο προµηθευτής του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί µπορεί να
επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την ίδια µόνο αρχή, που έχει απορρίψει
προηγούµενη αίτησή του.
5.7. Η εγγραφή των Προµηθευτών στα Μητρώα πιστοποιούµενη από την
αρµόδια αρχή δεν συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών –
µελών τεκµήριο καταλληλότητας για προµήθειες παρά µόνο όσον αφορά την
παράγραφο 3 στοιχεία 3.3, 3.4, 3.6., 3.7, 3.8, 3.10 και 3.11.
6. Στοιχεία Μητρώων Προµηθευτών.
6.1

Τα

µητρώα

τηρούνται

κατά

κατηγορίες

ειδών

όπως

αυτές

περιλαµβάνονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. Στην οικεία µερίδα
καταγράφονται

όλοι

οι

προµηθευτές

που

παράγουν,

κατασκευάζουν

ή

εµπορεύονται τα είδη της συγκεκριµένης κατηγορίας.
Περιλαµβάνει δε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία κατά προµηθευτή.
6.2. Το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή την πλήρη επωνυµία
του Νοµικού Προσώπου µε την ταχυδροµική διεύθυνση και τους αριθµούς
τηλεφώνων, TELEX, FAX, αριθµούς Φορολογικού Μητρώου Ανωνύµων
Εταιρειών (προκειµένου για Α.Ε.).
6.3. Το ειδικό επάγγελµα και τα είδη για τα οποία εγγράφεται.
6.4. Τις κυρώσεις που τυχόν επιβάλλονται στον προµηθευτή όπως
πρόστιµα, εκπτώσεις επί συµβατικής αξίας, κήρυξη εκπτώτου, αποκλεισµός κ.λπ.
6.5. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιµο από το φορέα
τήρησης του Μητρώου. Η ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών και το Τµήµα Μητρώου
Προµηθευτών και Τεκµηρίωσης Τιµών και Κόστους της Γ.∆.Κ.Π. είναι οι αρµόδιες
Υπηρεσίας για την παροχή οδηγιών στους επί µέρους φορείς σχετικά µε την
κατάρτιση, τήρηση και χρήση του Κεντρικού Μητρώου καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία ή οδηγία.
7. Γενικό-Κεντρικό Μητρώο.
7.1. Ο αρµόδιος Φορέας τήρησης του Γενικού Μητρώου Προµηθευτών,
υποχρεούται σε συγκέντρωση των στοιχείων των Μητρώων Προµηθευτών όλων
των επί µέρους φορέων.
7.2. Οι εγγεγραµµένοι προµηθευτές στο Γενικό – Κεντρικό Μητρώο της Γεν.
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης δύναται να λαµβάνουν
βεβαίωση εγγραφής τους σ’ αυτό.
7.3.

Κυρώσεις

που

επιβάλλονται

σε

προµηθευτές

του

∆ηµοσίου

κοινοποιούνται στο φορέα τήρησης του Γενικού Μητρώου Προµηθευτών του
∆ηµοσίου και αντίστροφα.
8. ∆ιαδικασία ∆ιαγραφής Προµηθευτών.

8.1. Η διαδικασία διαγραφής προµηθευτή από τα οικεία µητρώα
διενεργείται, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παύσουν να ισχύουν οι
προϋποθέσεις εγγραφής ή υπάρχει νοµικός περιορισµός κ.λπ. ως εξής:
α) Από το Γενικό – Κεντρικό Μητρώο µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Ε.Π.Π.Π.
β) Από τα µητρώα των λοιπών φορέων µε απόφαση του αρµόδιου κατά
περίπτωση Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνώµη της αρµόδιας αρχής.
Στις παραπάνω αναφερθείσες περιπτώσεις κατά τη σχετική συζήτηση
καλείται υποχρεωτικά ο ενδιαφερόµενος, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη σχετική συνεδρίαση κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος, να παραστεί
προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του.
8.2. Η διαγραφή, σύµφωνα µε τις παραπάνω αποφάσεις, διενεργείται από
τον φορέα ύστερα από την λήξη απράκτου του χρόνου άσκησης ενδίκων µέσων
από τον ενδιαφερόµενο ή από την έκδοση οριστικής και αµετάκλητης απόφασης.
8.3. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά τον ενδιαφερόµενο
προµηθευτή και στο Γενικό – Κεντρικό Μητρώο της Γ.Γ. Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι Φορείς της παραγράφου 1 της παρούσας υποχρεούνται στην κατάρτιση
των µητρώων τους σε εννέα (9) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 1998
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ

Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

