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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού 

 
 

Ανακοινώνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια της 
παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, 
προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή 
εταιρεία), με σκοπό την αναβάθμιση και την ετήσια πλήρη τεχνική υποστήριξη της 
λειτουργίας συστημάτων λογισμικού που διαθέτει. 

 
H γενική περιγραφή των εν λόγω συστημάτων περιέχεται στην ενότητα που ακολουθεί. 

Να σημειωθεί ότι το κόστος των προτάσεων-προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
συνολικό ύψος τον 10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις-προσφορές τους 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) internet@geotee.gr, το 
αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Απριλίου 2014. 

Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω της διεύθυνσης email 
internet@geotee.gr ή μέσω του κόμβου www.geotee.gr. 

 
 
 
 
 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Τεχνικές προδιαγραφές Συστημάτων 
 
Η αναβάθμιση με πλήρη μεταφορά των σημερινών δεδομένων στα καινούργια συστήματα, 
καθώς και η πλήρης τεχνική υποστήριξη, αφορά τα παρακάτω 3 συστήματα λογισμικού που 
λειτουργούν στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συγκεκριμένα του 
Μητρώου Μελών, του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Λογιστικής. Ακολουθεί 
συνοπτική περιγραφή των 3 συστημάτων καθώς και οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που θα 
πρέπει να ικανοποιούνται για καθένα από αυτά. Επιπλέον για όλα τα συστήματα θα πρέπει να 
ικανοποιούνται τα παρακάτω: 

1.  Να υπάρχει η δυνατότητα επιλεγμένες «οθόνες» τους να είναι προσβάσιμες (και 
λειτουργικές) μέσω διαδικτύου έπειτα από πιστοποίηση χρήστη 

2.  Κάθε προσφορά να περιέχει πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναβάθμισης 
καθώς και εκπαίδευσης των χρηστών των νέων συστημάτων (υπάλληλοι ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

 
Σύστημα Μητρώου Μελών 

Το σύστημα ασχολείται με τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή 
/ διαγραφή / προβολή στοιχείων μέλους καθώς και την παρακολούθηση των συνδρομών 
(υπολοίπου), η οποία περιλαμβάνει την καταχώρηση / μεταβολή / διαγραφή / προβολή 
υποχρεώσεων (πληρωμών) των μελών προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των εξοφλήσεων (εισπράξεων) 
αυτών. Οι κινήσεις εισπράξεων ενημερώνουν το σύστημα της Γενικής Λογιστικής μέσω 
άρθρου σύνδεσης.  
Οι πληροφορίες σχετικές με τα μέλη αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ ‘Όνομα’, 
‘Επώνυμο’ κ.α.) και από πινακοποιημένα πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς 
πίνακες πληροφοριών (όπως η ‘Απασχόληση’, ‘Κατηγορία’ κ.α.). Επιπλέον υπάρχουν 
δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τις γραμματικές γνώσεις και την άσκηση 
επαγγέλματος. 
Το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία / μεταβολή / διαγραφή οικονομικών χρήσεων. Η 
κάθε κίνηση (υποχρέωση πληρωμής / εξόφληση πληρωμής) σχετίζεται με κάποια οικονομική 
χρήση. Η οικονομική χρήση δημιουργείται στην αρχή κάθε έτους. 
Καταχωρούνται επίσης οι υποχρεώσεις πληρωμών συνδρομής των μελών η οποία γίνεται 
αυτόματα από το σύστημα με το άνοιγμα της νέας χρήσης αλλά και χειροκίνητα από χρήστη. 
Οι υποχρεώσεις πληρωμών εξοφλούνται εντός της οικονομικής χρήσης, διαφορετικά 
μεταφέρονται σε επόμενη χρήση. Εκτός από τις συνδρομές, ορισμένα μέλη πληρώνουν και 
άλλα ποσά. 
Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων πληρωμών από τα μέλη εντός και εκτός 
οικ/κής χρήσης. Η εξόφληση μίας πληρωμής μπορεί να είναι ολική ή μερική. 
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών (λίστες 
και ετικέτες) σχετικά με τα προσωπικά, οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία των μελών. 
Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και 
προσφέρει ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες.. 
 
Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Μητρώου Μελών 

1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων 
της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε 
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οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος 
προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 

2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (όπως MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και 
βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 

3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο  
4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης 

του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις 
υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Πρωτόκολλο, 
Λογιστική, Μισθοδοσία). 

5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) 
σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου.  

6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε 
οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 
8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε 

θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν 
του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο 
Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση. 

9. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και 
να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις 
όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 

10. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα 
μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους 
από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας. 

11. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με 
ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 

12. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποιήσεων πεδίων του συστήματος.. 
13. Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής φορμών/εκτυπώσεων (π.χ. βεβαιώσεων) μέσω 

του συστήματος και σε συνεργασία με τις εφαρμογές του MsOffice ή OpenOffice. 
14. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε 

να υπάρχει ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους). 
15. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, 

Δ.Ο.Υ. κ.α. 
16. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα 

πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η 
«Απασχόληση», «Υπηρεσία», «Τμήμα» κ.α. 

17. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων. 
18. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης εισαγωγής και αξιοποίησης από το σύστημα Μητρώου 

Μελών, δεδομένων τραπεζικών συναλλαγών των μελών. 
19. Δυνατότητα για φόρμα εκτύπωσης πληρωμής συνδρομής των μελών. 
20. Δυνατότητα δημιουργίας βεβαιώσεων προς εκτύπωση, βάσει των καταχωρημένων 

στοιχείων των μελών. 
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Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

Το σύστημα ασχολείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων για τα εισερχόμενα 
και εξερχόμενα έγγραφα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και επιτρέπει την καταχώρηση / μεταβολή / 
διαγραφή / προβολή στοιχείων. 
Οι πληροφορίες σχετικές με το κάθε πρωτόκολλο αποτελούνται από σταθερά πεδία (π.χ 
‘Αριθμός Πρωτοκόλλου’, ‘Ημερομηνία’ κ.α.) και από πινακοποιημένα πεδία τα οποία 
συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών (όπως ‘Αποστολέας/Παραλήπτης’, 
‘Θέμα’ κ.α.).  
Επιτρέπεται ο αυτόματος διπλασιασμός υφιστάμενου πρωτοκόλλου ενός εγγράφου, που 
επιτρέπει τη ταχύτερη καταχώρηση και τη μείωση του χρόνου παραγωγής. 
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πρωτοκόλλων με βάση την εισαγωγή κριτηρίων 
σε κάποια πεδία από τον χρήστη. 
Δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων πληροφοριών του συστήματος. 
Η βάση δεδομένων με την οποία συνεργάζεται το σύστημα, είναι σε περιβάλλον Oracle 8 και 
δεν προσφέρει ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω username/password στους χρήστες. 
 
Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων 
της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε 
οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος 
προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 

2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και 
βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 

3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο. 
4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης 

του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις 
υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, 
Λογιστική, Μισθοδοσία). 

5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) 
σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου.  

6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε 
οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 
8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε 

θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν 
του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο 
Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση. 

9. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password. 
10. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και 

να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις 
όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 

11. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα 
μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους 
από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας. 
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12. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με 
ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 

13. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποίησεων πεδίων της εφαρμογής. 
14. Δυνατότητα ηλεκτρονικής σάρωσης, αποθήκευσης και αποστολής εγγράφων μέσω του 

συστήματος και σε συνεργασία με MsOffice ή OpenOffice. 
15. Χρήση πίνακα για καταχώρηση σχολίων που θα περιλαμβάνει κατάλληλα πεδία ώστε 

να υπάρχει ιστορικό καταγραφής, αντί ενός απλού πεδίου κειμένου (μεγάλου μήκους). 
16. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, 

Δ.Ο.Υ. κ.α. 
17. Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης μοναδικών εγγραφών σε πινακοποιημένα 

πεδία τα οποία συνδέονται με παραμετρικούς πίνακες πληροφοριών όπως η 
«Αποστολέας», «Παραλήπτης» κ.α. 

18. Δυνατότητα δημιουργίας μαζικών εισερχομένων ή εξερχομένων πρωτοκόλλων με 
σταθερές ή μεταβλητές τιμές που θα καθορίζονται. 

19. Δυνατότητες εκτύπωσης περιοδικών στατιστικών στοιχείων της βάσης δεδομένων. 
 

 
Σύστημα Λογιστικής 

Το σύστημα λογιστικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. βασίζεται στην υποχρεωτική τήρηση του Δημοσίου 
Λογιστικού  των Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 496/74) σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/98) μελλοντικά. Το σύστημα προήλθε από την 
τροποποίηση κατά παραγγελία της εφαρμογής Control της εταιρείας Singular. Χρησιμοποιεί 
το ίδιο σύστημα βάσεων δεδομένων με τα παραπάνω 2 συστήματα. 
 
Βασικές τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Λογιστικής 

1. Πλήρης μετάβαση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (back-end) και των δεδομένων 
της, όπως και της εφαρμογής χρηστών (front-end) με όλες τις δυνατότητες της, σε 
οποιαδήποτε νέο περιβάλλον διαχείρισης βάσης δεδομένων και χρήσης του συστήματος 
προταθεί ως λύση αναβάθμισης-συντήρησης. 

2. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από αρχεία (MsOffice, OpenOffice, αscii κ.α.) και 
βάσεων δεδομένων (MsSql, MySql κ.α.). 

3. Το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο. 
4. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης 

του περιβάλλοντος εργασίας από τον τελικό χρήστη, όπως και να συνεργάζεται με τις 
υπόλοιπες εφαρμογές του MsOffice, OpenOffice και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Μητρώο Μελών, 
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Μισθοδοσία). 

5. Θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του Ν.3979 του 2011 (ΦΕΚ 138, Τεύχος Α) 
σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για φορείς του δημοσίου. 

6. Θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η διαδικασία επαναφοράς τους σε 
οποιαδήποτε αστοχία λογισμικού ή/και υλικού σε υπαλλήλους Πληροφορικής του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

7. Να παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για κάθε νέα έκδοση του λογισμικού. 
8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι και ο κατασκευαστής του προγράμματος, τότε 

θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζεται από δίκτυο συνεργατών πέραν 
του αναδόχου/υλοποιητή, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του ή να δεσμευθεί ο 
Ανάδοχος ότι θα καλύπτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χωρίς επί πλέον επιβάρυνση. 
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9. Προσθήκη πιστοποίησης χρηστών στο σύστημα με χρήση username/password. 
10. Να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα των εγγραφών στους πίνακες του συστήματος, και 

να είναι δυνατό να αναζητηθούν και να προβληθούν όλες οι εγγραφές/τροποποιήσεις 
όλων των πινάκων κατά όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 

11. Διευκόλυνση των αυτόματων καταχωρήσεων και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που θα 
μειώνουν την χειροκίνητη εργασία και αφ' ετέρου θα μειώνουν την πιθανότητα λάθους 
από τους καταχωρητές και τους χρόνους εργασίας. 

12. Δημιουργία εκτυπώσεων (συγκεντρωτικών ή αναλυτικών) και αναζήτηση εγγραφών με 
ή χωρίς επιλογή απεριορίστων κριτηρίων από τον χρήστη. 

13. Δυνατότητα προσθήκης και μορφοποιήσεων πεδίων της εφαρμογής. 
14. Προσθήκη λιστών ανάπτυξης αποτελεσμάτων για πεδία διευθύνσεων, πόλεων, νομών, 

Δ.Ο.Υ. κ.α. 
15. Καταχώρηση και εκτύπωση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των 10 

Παραρτημάτων και όλων των τροποποιήσεών τους. 
16. Καταχώρηση των δεσμεύσεων πιστώσεων και των αποφάσεων Ανάληψης Δαπάνης, 

αυτόματη έκδοση των Αποφάσεων αυτών (Π.Δ 113/2010) και αυτόματη ενημέρωση 
του Μητρώου Δεσμεύσεων και των στοιχείων για ανάρτηση στη Διαύγεια. 

17. Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών και δαπανών και αυτόματη έκδοση 
του Πρακτικού Παραλαβής Υλικών ή εργασίας. 

18. Υπολογισμός των πάσης φύσεως κρατήσεων, του Φόρου Εισοδήματος, του 
καταβλητέου στον δικαιούχο ποσό και εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων, 
αναλυτικού υπολογισμού των κρατήσεων (ανά χρηματικό ένταλμα πληρωμής). 

19. Δημιουργία Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, Επιτροπικών Ενταλμάτων και  
Ενταλμάτων Προπληρωμών χωρίς άλλες εισαγωγές στοιχείων παρά μόνο με αναφορά 
στις αντίστοιχες συνοδευτικές καταστάσεις πληρωμής. 

20. Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης για την υποβολή των ενταλμάτων προς έγκριση-
θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και εκτύπωση κατάστασης των ενταλμάτων 
που δεν υποβάλλονται για θεώρηση. 

21. Διαδικασία επικύρωσης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που περιλαμβάνει την 
καταχώρηση της έγκρισης-θεώρησης του καθώς και της αντίστοιχης ημερομηνίας 
θεώρησης και των αθεώρητων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Π.Δ. 
136/2011). 

22. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης για την καταχώρηση των κρατήσεων (αυτόματη 
δημιουργία με βάση τα θεωρημένα εντάλματα) και ταυτόχρονα ενημέρωση των 
κινήσεων των εσόδων.  

23. Δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής επιταγής. 
24. Απόδοση κρατήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα ή δίμηνο) με τη 

δημιουργία καταστάσεων κρατήσεων που πρόκειται να αποδοθούν (με διαχωρισμό 
εκείνων που καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και εκείνων που 
καταβάλλονται άμεσα από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και την αυτόματη έκδοση Ενταλμάτων 
Απόδοσης των κρατήσεων. 

25. Διαδικασία εμφάνισης και ελέγχου αποδοθέντων και μη κρατήσεων. 
26. Εκτύπωση καταστάσεων φόρων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για υποβολή στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
27. Προβολή και εκτύπωση καταστάσεων τιμολογίων καθώς και δημιουργία  ενιαίας 

συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Παραρτημάτων για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
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28. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Παραρτημάτων σύμφωνα με τους κωδικούς του Δημόσιου Λογιστικού. 

29. Εκτύπωση απολογισμού και συνοδευτικών πινάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Παραρτημάτων για υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

30. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους προμηθευτές και των 
απαιτήσεων του από τους πελάτες (μέλη). 

31. Αυτόματος υπολογισμός των κωδικών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς και 
αυτόματη δημιουργία των σχετικών εγγραφών Γενικής Λογιστικής στο Λογαριασμό 
του Φ.Π.Α.. 

32. Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων 
και εξόδων του τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπολογαριασμούς 
Γενικής Λογιστικής και τήρηση των προβλεπόμενων Λογαριασμών Τάξεως. Στους 
Λογαριασμούς Τάξεως περιλαμβάνεται και η διαδικασία ανάληψης δαπανών και 
δέσμευσης πιστώσεων.  

33. Αναλυτική τήρηση Μητρώου Παγίων και αυτόματη διενέργεια των αποσβέσεων. 
34. Πρέπει να παρέχεται πλήρες υποσύστημα παρακολούθησης αρχείων παγίων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων.  
35. Να υπάρχει ολοκλήρωση του υποσυστήματος παγίων με τα υποσυστήματα των αγορών 

και των πωλήσεων και εκτύπωση του δελτίου εγγραφής του μονίμου υλικού. 
36. Ακίνητη περιουσία. Διαχείριση αρχείου ακινήτων (μεταβολές, κτηματολόγιο, 

αντικειμενικές αξίες, υποστήριξη υπολογισμού φόρου ακίνητης περιουσίας κτλ) 
37. Να παρέχονται εργαλεία τραπεζικών συμφωνιών με βάση τα extrait. 
38. Να υπάρχει παρακολούθηση τόσο του λογιστικού όσο και του τραπεζικού υπολοίπου.  
39. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης οικονομικού προϋπολογισμού. 
40. Να υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστων προϋπολογισμών και σεναρίων για το ίδιο 

χρονικό διάστημα πέραν του επίσημου προϋπολογισμού. 
41. Να παρέχονται εργαλεία που διευκολύνουν την κατάρτιση νέου προϋπολογισμού με 

αντιγραφή παλαιότερου προϋπολογισμού ή αντιγραφή παλαιότερων απολογιστικών 
στοιχείων και διαμόρφωσή τους. 

 
 
Πληροφορίες υλικού 

Η σημερινή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων βασίζεται σε εξυπηρετητή (server) με 
λειτουργικό σύστημα  Windows 2000 Server SP4. Οι εφαρμογές πελάτες (client) των 
παραπάνω συστημάτων λειτουργούν σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows XP 
SP3. Τα αναβαθμισμένα συστήματα θα εγκατασταθούν σε τοπικό εξυπηρετητή (server), οι 
προδιαγραφές του οποίου θα τεθούν από τον εξωτερικό συνεργάτη που θα υλοποιήσει το 
έργο και το κόστος του οποίου δεν θα περιλαμβάνεται στις προτάσεις-προσφορές.  


