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‣  Δυνατότητα καταχώρησης όλου του τεχνικού προγράμματος και των ερευνητικών 
έργων σε μητρώο με πλήρη δενδροειδή ανάπτυξη, σε μέτρα, δράσεις, στόχους, 
δημόσιες επενδύσεις κλπ,  σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται: Σε σχεδι-
ασμό, σε πρόταση, σε ωρίμανση, σε ανάθεση, σε υλοποίηση, σε αποπεράτωση 
κοκ. 

‣  Καταχώρηση Προτάσεων έργων με διοικητικά στοιχεία και στοιχεία Έγκρισης, 
σύνδεση προτάσεων με πηγές χρηματοδότησης, καθώς και σύνδεση προτάσεων 
με καταχωρημένο έργο.

‣  Καταχώρηση Μελετών έργων με διοικητικά και οικονομικά στοιχεία, σύνδεση με-
λετών με μελετητές, σύνδεση μελετών με καταχωρημένο έργο, καθώς και στοι-
χεία Έγκρισης, Ανάθεσης και Παράδοσης.

‣  Καταχώρηση και παρακολούθηση στοιχείων επιστημονικών υπευθύνων έργων, 
διαχειριστών και αναδόχων, έργων στα οποία συμμετέχουν, καθώς και αξιολό-
γηση αναδόχων.

‣  Καταχώρηση Νέου Έργου και Νέου Υποέργου και των διοικητικών στοιχείων του.

‣  Ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου και υπαλλήλου – διαχειριστή έργου με δυνατό-
τητες παρακολούθησης ιστορικότητας.

‣  Καταχώρηση Οικονομικών Στοιχείων όπως Συγκεντρωτικά στοιχεία, Στοιχεία 
Έτους, Στοιχεία Έτους Έναρξης Χρήσης. Επίσης, καταχώρηση και παρακολούθηση 
επιλέξιμων δαπανών.

‣  Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων έργων ανά έτος αλλά και 
συγκεντρωτικά ανεξαρτήτως οικονομικής χρήσης. Και δυνατότητα αναζήτησής 
τους ανά οικονομική χρήση καθώς και ομαδοποίηση τους ανά επιλέξιμη δαπάνη.

‣  Παρακολούθηση τεχνικών στοιχείων έργων με στοιχεία διακηρύξεων,  δημοπρα-
τήσεων, συμβάσεων, ενστάσεων, εγγυητικών επιστολών, και παρατάσεων. 

‣  Παρακολούθηση επιλέξιμων δαπανών σε έργο και διασύνδεση των στοιχείων 
τους  ανά επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος.

Λειτουργίες / Χαρακτηριστικά 
Παράλληλη λειτουργία με το σύστημα της Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης  

και πλήρη, αυτόματη on line αλληλοενημέρωση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου.  
Ενημέρωση από τις Αποφάσεις Δέσμευση, τα παραστατικά δαπανών, τα εντάλματα,  

τις πληρωμές, τα γραμμάτια είσπραξης, τις αποδόσεις κρατήσεων κλπ.

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση φυσικού  
και οικονομικού αντικειμένου των τεχνικών και ερευνητικών Έργων



‣  Δυνατότητα καταχώρησης δεικτών για στοιχεία, εκτιμήσεις και πραγματοποιήσεις 
ανά χρονική περίοδο και συνολικά.

‣  Δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και εισαγωγής τους στη βάση δεδομένων 
για κοινή χρήση από τους χρήστες της εφαρμογής. Ομαδοποίηση των ψηφιοποι-
ημένων εγγράφων ανά κωδικό έργου.

‣  Διαχείριση υπενθυμίσεων προς τους χρήστες με δυνατότητα επανάληψης σε συ-
γκεκριμένες χρονικές περιόδους.

‣  Καταχώρηση Πιστώσεων από ίδια έσοδα και τροποποιήσεων προϋπολογισμού ή 
αναμορφώσεων.

‣  Καταχώρηση διαχείριση και παρακολούθηση εισερχομένων ποσών από κατανο-
μές, καθώς και εξερχόμενων κατανομών σε άλλα έργα.

‣  Καταχώρηση διακηρύξεων με στοιχεία όπως: Αναλυτικά Στοιχεία διακήρυξης, Κα-
τηγορίες Εργοληπτών, Δημοσιεύσεις κοκ.

‣  Διαχείριση και παρακολούθηση αναδόχων και σύνδεσή τους με τα έργα.

‣  Καταχώρηση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

‣  Καταχώρηση Λογαριασμών με αναλυτικά στοιχεία, κρατήσεις και εγγυητικές.

‣  Καταχώρηση Παρατάσεων, Αποζημιώσεων Βλαβών, Έκτακτων Επεμβάσεων και 
Αναλυτικών Επιμετρήσεων, καθώς και Καταγγελίες Συμβάσεων.

‣  Καταχώρηση και Παρακολούθηση Φάσεων και Χρονοδιαγράμματος των Έργων.

‣  Καταχώρηση και Παρακολούθηση Εγγυητικών Καλής Εκτέλεσης και Πρόσθετων 
Εγγυητικών.

‣  Δυνατότητα αξιολόγησης του Αναδόχου.

‣  Εκτύπωση Δελτίων Παρακολούθησης και Λογιστικών Καταστάσεων.

‣  Πρόσβαση μέσω WEB

 Προβολή οικονομικών και διοικητικών στοιχείων έργων στο internet για ενη-
μέρωση των επιστημονικά υπεύθυνων και των συνεργατών τους (προαιρετικά).

 Δυνατότητα καταχώρησης αίτησης δαπάνης στο Web και ενημέρωση της 
εφαρμογής όταν γίνει νομική δέσμευση.



από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
γιατί  ξεχωρίζουμε…

‣  Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορι-
κής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.

‣  Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με από-
λυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.

‣  Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της τεχνολο-
γίας, στοχεύουμε στη συνέπεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.

‣  Διαθέτουμε το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή διάρθρωση, 
ώστε να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα.

‣  Συνθέτουμε τις λύσεις μας με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουρ-
γιών των Φορέων και την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.

‣  Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

‣  Παρακολουθούμε διαρκώς τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και προβλέπουμε τις μελλοντικές.

‣  Πιστεύουμε στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης και τον υποστηρίζουμε με λύσεις πληροφορικής που τον ενισχύουν.

‣  Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι η πληροφορική είναι εργαλείο του 
Φορέα για το αποτέλεσμα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και επίτευξης στόχων και δεν 
αρκούμαστε στο ελάχιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου.

‣  Για εμάς τα εργαλεία και οι εφαρμογές Πληροφορικής δεν ολοκληρώνουν το ρόλο τους όταν 
ο Φορέας έχει απλά αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις πράξεις του  και μπορεί να αξιοποιήσει την 
πληροφορία. Αρχίζουν από εκεί και αποτελούν βασικό αρωγό στην προσπάθεια επιχειρησιακής 
ανάπτυξης και στην επίτευξη απτών και μετρήσιμων στόχων.

‣  Θεωρούμε όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απαιτούμε κάθε καλόπιστη κριτική που θα συμβάλει 
στη βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

‣  Επιμένουμε στις συνεχείς προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής προοπτικής ακόμη και σε 
δύσκολες περιόδους.

ΘεσσαΛονίκη 
Μοναστηρίου 125, TK 54627 
T 2310 590100 F 2310 518757

sales@ots.gr

αΘηνα 
Πάτμου 12, TK 15123 Μαρούσι 
T 210 6872900 F 210 6872929

www.ots.gr 


