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ΘΕΜΑ :  “Συμμετοχή του Δήμου σε υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF).    

 

    

H εταιρεία UniSystems A.E. μάς απέστειλε πρόσκληση για τη συμμετοχή του 

Δήμου Διονύσου σε υποβολή πρότασης με τίτλο “e-Invoicing for the Regional 

Authorities in Greece” στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής χρηματοδοτούμενης 

δράσης Connecting Europe Facility (CEF) – eInvoicing, με σκοπό τη πιλοτική 

εφαρμογή τεχνολογιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

   

Στο συγκεκριμένο έργο θα μελετηθεί η δυνατότητα υλοποίησης της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing) στους Οργανισμούς  Τοπικούς 

Αυτοδιοίκησης και η προσαρμογή του γενικού μορφότυπου που αφορά  την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση στις ανάγκες ενός Δήμου. Επιπρόσθετα θα 

προσαρμοστεί το πληροφοριακό σύστημα (ERP) του Δήμου, έτσι ώστε να 

δέχεται αυτόματα τα τιμολόγια των προμηθευτών-εργολάβων δια μέσου 

access point και θα γίνει και η σχετική πιλοτική εφαρμογή. 

 

Η συμμετοχή δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. 

Οι υποχρεώσεις  μας για το έργο αυτό υπολογίζονται σε πέντε (5) περίπου 

ανθρωπομήνες και γι'αυτό το ποσό θα χρηματοδοτηθούμε από το 

πρόγραμμα απ' ευθείας, εφ' όσον φυσικά η πρόταση εγκριθεί από τις 

αρμόδιες αρχές της ΕΕ. Η ανθρωποπροσπάθεια αυτή αφορά στην εμπλοκή 

κάποιου υπαλλήλου μας, κατά την διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, έτσι 

ώστε να συμμετέχει στον έλεγχο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής 



τιμολόγησης, να υποδεικνύει πιθανές βελτιώσεις και γενικότερα να 

παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος.  

Με τα δεδομένα αυτά ο Δήμος όχι μόνον δεν θα επιβαρυνθεί αλλά θα 

επωφεληθεί πολλαπλώς από την εμπλοκή του στο πρόγραμμα αυτό, αφού θα 

αποτελέσει πιλοτικό πρόγραμμα σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα συμμετέχουν η εταιρεία  UniSystems A.E.(Leader), 

η πάροχος εταιρεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης Impact A.E., το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΟΠΑ) και ένας ακόμη Δήμος. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την: Συμμετοχή του Δήμου σε υποβολή πρότασης με τίτλο “e-

Invoicing for the Regional Authorities in Greece” στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Δράσης Connecting Europe Facility(CEF) – eInvoicing  

 

 

                            

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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