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Ολοκληρωμένο Σύστημα ΗλεκτρονικήςΟλοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής

Διαχείρισης Δημοσίων ΣυμβάσεωνΔιαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων

για την κάλυψη των απαιτήσεων που εισάγουν ο Ν.4412/2016 έως και τον Ν.4782/2021
για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων 

σε ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου

Ενδεικτικοί
Φορείς - Πελάτες

Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Δήμος Αθηναίων, 

Δήμος Πειραιά,
  Δήμος Νέας Σμύρνης, 

Δήμος Αργυρούπολης - Ελληνικού,
 Δήμος Νάξου,

Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Δήμος Σίφνου,

Δήμος Δάφνης - Υμηττού,
 Δήμος Παλλήνης, 

Δήμος Ραφήνας, Δήμος Φυλής,
 Α’ ΥΠΕ Αττικής, Γ.Ν. Λευκάδας, 

Γ.Ν. Νάξου, Ψ.Ν.Α., 
Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου

Παιγνίων, ΟΠΑΝΔΑ κλπ



Διασφάλιση των υπηρεσιών ως προς την ορθότητα των
διαδικασιών
Αύξηση παραγωγικότητας
Απλοποίηση σύνταξης προϋπολογισμού, με τη συνεχή
πραγματική αποτύπωση των συνεχιζόμενων συμβάσεων
(χρονική και οικονομική πληροφορία)
Απλοποίηση σύνταξης τεχνικού προγράμματος
Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης
Έλεγχος Διαδρομής της Σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΓΛΚ
Ομογενοποίηση και δυνατότητα παρακολούθησης της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε όλα τα στάδια της με
συγκεκριμένη ροή

Ενδεικτικές αναφορές που παράγει
το “PublicPro”:

Αναφορές σχετικές με την πορεία εκτέλεσης
συμβάσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες, σε
καθυστέρηση, σε ποιο στάδιο βρίσκονται κ.λπ.),

Εκτυπώσεις σχετικές με τα υπόλοιπα
συμβάσεων
Κατάσταση υπολοίπων δεσμεύσεων ανά ΚΑΕ και
πρόβλεψη για νέα έτη (συνεχιζόμενα) 

Αποκλίσεις ποσών μεταξύ προκήρυξης και
σύμβασης
Στατιστικά στοιχεία
Αναφορά με φίλτρα για ελέγχους κατατμήσεων

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α  μ έ σω  τ ο υ  λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ
" P u b l i c P r o "  ε π ι τ υ γ χ ά ν ο ν τ α ι :

Η παρακολούθηση της προσυμβατικής και της διαδικασίας σύναψης
συμβάσεων
Ο καθορισμός βημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την
υποβοήθηση των αντίστοιχων τμημάτων/διευθύνσεων (προμηθειών,
τεχνική κλπ) και την αποφυγή λαθών
Ο έλεγχος ροής των βημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
Η αποθήκευση εγγράφων για τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου 
Η παραγωγή ειδοποιήσεων σχετικά με προθεσμίες (ανατρεπτικές,
λήξη συμβάσεων, λήξη ισχύος προσφορών κ.λπ.),
Η οικονομική παρακολούθηση της σύμβασης &της πληρωμής αυτής
Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όπως
και των πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής εκτέλεσης.
Η διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα όπως Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ. ΣΗΔΕ για την αυτόματη άντληση εγγράφων

Η διασύνδεση με τα Οικονομικά Προγράμματα για την
αυτόματη άντληση οικονομικών δεδομένων
Ο έλεγχος για τυχόν κατατμήσεις
Ο έλεγχος προθεσμιών δημοσιεύσεων, προσκλήσεων
Ο έλεγχος ανά διαδικασία απαραίτητων συνθηκών
όπως λόγοι αποκλεισμού, δημοσιεύσεις, εγγράφων 
Η αυτόματη παραγωγή εγγράφων (πχ. πρωτογενών,
τεκμηριωμένων, προσκλήσεων, πρακτικών κλπ)
Η εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική αναζήτηση
συμβάσεων, απαλλάσσοντας τα αντίστοιχα γραφεία
από επιπλέον φόρτο εργασίας,
Η καταγραφή προτάσεων / αιτημάτων από τα
επιμέρους τμήματα (πρωτογενή αιτήματα)
Ο έλεγχος προτάσεων & απόρριψη ή έγκριση τους
Η διευκόλυνση στη σύνταξη του προγράμματος
προμηθειών/υπηρεσιών/ εκτελεστέων έργων
Ο απαιτούμενος προγραμματισμός για τη σύνταξη
προϋπολογισμού

Αναμενόμενα Οφέλη:
Κεντρική παρακολούθηση πορείας των συμβάσεων
Δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των
συμβάσεων από τα επιτελικά στελέχη
Έλεγχος αποδοτικότητας και παραγωγικότητας
υπηρεσιών
Άμεση συγκέντρωση πληροφοριών και αναφορών
Ομοιομορφία δεδομένων
Διευκόλυνση των υπηρεσιών στα βήματα και στις
διαδικασίες
Μείωση του χρόνου υλοποίησης μέσω της
αυτόματης παραγωγής εγγράφων
Αποφυγή λαθών στις διοικητικές διαδικασίες που
έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα των                 
 πράξεων ή τη μη θεώρηση από  τους Επιτρόπους


