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Αγορά Εφαρμογής Λογισμικού Μελέτη για την Αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών του MODULE  Διασύνδεσης με 
ΚΕΔΕ Govhub για Δηλώσεις τ.μ. ΤΑΠ του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων  
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4. Συγγραφή Υποχρεωσεων 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

Ψαχνά, 20.05.2021 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ 

Τίτλος: « Αγορά Εφαρμογής Λογισμικού  MODULE  

Διασύνδεσης με ΚΕΔΕ/Govhub για Δηλώσεις τ.μ. ΤΑΠ  του 

Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων » 

Αρ. Μελέτης  :18  /2021 

Προϋπολογισμός : 6.200,00 € 

CPV : 72267000-4 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή  

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων  αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχονται από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, θέλει να προχωρήσει στην αυτοματοποιημένη εισαγωγή των Δηλώσεων διόρθωσης της επιφάνειας 

των ακινήτων ιδιοκτησίας τους οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Πολίτες στην πλατφόρμα η οποία αναπτύχθηκε 

από την ΚΕΔΕ  αγοράζοντας το κατάλληλο για τις ανάγκες του Δήμου Λογισμικό με σκοπό την  αποτελεσματική 

Διαχείριση των παραπάνω δηλώσεων καθώς και την αποφυγή λαθών κατά την εισαγωγή τους στην Εφαρμογή ΤΑΠ 

που διαθέτει ο Δήμος. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και θα 

καλυφθεί από τον Κ.Α. 10-7134.007 με τίτλο « Προμήθεια νέων προγραμμάτων εφαρμογών (μηχανοργάνωσης)» 

του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων  . 

Oι υπηρεσίες θα εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

2. Του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06.12.2016) «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016».  

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

4. Της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 

5. Του Ν. 3852/2010 

6. Του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

7. Του Ν.4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του 

περιγραφόμενου έργου, αντικείμενο του οποίου είναι η αυτοματοποιημένη εισαγωγή των Δηλώσεων διόρθωσης 

της επιφάνειας των ακινήτων ιδιοκτησίας τους οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Πολίτες στην πλατφόρμα η οποία 

αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ  

Τα οφέλη για τον Δήμου θα είναι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

Ψαχνά, 20.05.2021 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ  

Τίτλος: « Αγορά Εφαρμογής Λογισμικού  MODULE  

Διασύνδεσης με ΚΕΔΕ/Govhub για Δηλώσεις τ.μ. ΤΑΠ  του 

Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων » 

Αρ. Μελέτης  :.18/2021 

Προϋπολογισμός : 6.200,00 € 

CPV : 72267000-4 
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 Δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να ελέγχονται τόσο οι Αρχικές Δηλώσεις των Πολιτών στον Δήμο όσο και 

οι Δηλώσεις οι οποίες εισήχθηκαν μέσω της Πλατφόρμας της ΚΕΔΕ 

 Την παραπάνω δυνατότητα θα μπορεί να την έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την Εφαρμογή του ΤΑΠ με 

σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των παραπάνω δηλώσεων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Oι λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται είναι: 

1. Ζητούμενο είναι  ένα αυτοτελές και ολοκληρωμένο module, το οποίο να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα 

στην σημερινή εφαρμογή του Τ.Α.Π. του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων  . 

2. Δυνατότητα για  on-line επικοινωνία με την Πλατφόρμα Govhub της ΚΕΔΕ.   Τα "χτυπήματα" ΠΡΟΣ την ΚΕΔΕ, 

αλλά και οι απαντήσεις ΑΠΟ αυτήν να γίνονται σε πραγματικό χρόνο. 

3. Δυνατότητα για ορισμό , ενός ή περισσοτέρων χρηστών της εφαρμογής «ΤΑΠ», οι οποίοι θα έχουν το 

Δικαίωμα να επικοινωνούν με την ΚΕΔΕ. Φυσικά με μοναδικά credencials (Username & Password), 

διαφορετικά από αυτά της εισόδου του στην εφαρμογή. 

4. Δυνατότητα να ζητηθούν και αντληθούν δεδομένα  με διάφορα κριτήρια, πχ  για Μία Συγκεκριμένη Παροχή ή 

για μία ολόκληρη Κατηγορία Δηλώσεων ή ακόμα και για το Σύνολο όλων των Δηλώσεων που έχουν 

υποβληθεί και αφορούν τον συγκεκριμένο Δήμο. 

5. Όλες οι πληροφορίες  που στέλνει η ΚΕΔΕ (Ανάμεσα στο οποία και τα Διορθωμένα τ.μ. Δήλωσης), να 

αποθηκεύονται μόνιμα σε Ξεχωριστούς Πίνακες. Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή τιμών, 

χωρίς τον έλεγχο και την επιβεβαίωση από τον Χρήστη της εφαρμογής. 

6. Πρακτικά  ο χρήστης θα πρέπει να βλέπει, για οποιαδήποτε Παροχή,  παράλληλα : α)  τα δεδομένα από την 

Βάση του Δήμου και β) τα δεδομένα που του στέλνει η ΚΕΔΕ, που αναφέρονται σε αυτήν την Παροχή. 

7. Υπάρχει η δυνατότητα από τον Χρήστη της εφαρμογής (εάν βέβαια είναι σε αυτούς που έχουν Δικαίωμα 

Επικοινωνίας με την ΚΕΔΕ),  για  ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ , είτε μίας, είτε περισσότερων  Δηλώσεων, που είναι "Σε 

Επεξεργασία" χωρίς  να χρειαστεί να  συνδεθεί στην web πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και να κάνει τις 

οριστικοποιήσεις μία - μία με το χέρι.  Στην πράξη η εξοικονόμηση του χρόνου για τον χρήστη της εφαρμογής 

είναι τεράστια. 

8. Αντίστοιχα υπάρχει η δυνατότητα για ΑΠΟΡΡΙΨΗ, είτε μίας, είτε περισσοτέρων δηλώσεων, που είναι «Σε 

Επεξεργασία». 

9. Πλήθος Εκτυπώσεων Ελέγχου και Ασυνεπειών (πχ  ποιοί Αριθμοί Παροχών δηλώθηκαν από τον Πολίτη, αλλά 

δεν εντοπίζονται στην Βάση του Δήμου κλπ) 

10. Εμφάνιση  Συγκεντρωτικών και Αναλυτικών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ δεδομένων (ανά Κατηγορία Δήλωσης, ανά Πλήθος 

Ακινήτων στην Δήλωση κλπ) 

11. Δυνατότητα  ΜΑΖΙΚΗΣ ενημέρωσης των πεδίων των τ.μ. ΤΑΠ της Βάσης του Δήμου,  από αυτά που 

αντλήθηκαν από την ΚΕΔΕ. Ταυτόχρονα γίνεται  αποθήκευση σε Ιστορικό  Αρχείο, ΟΛΩΝ των μεταβολών στα 

τ.μ., που έγιναν στην Βάση του Δήμου. 
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12. Δυνατότητα  για Μαζικό Υπολογισμό Αναδρομικών από 1/1/2020 μέχρι και την ακριβή Ημερομηνία, που θα 

δηλώσει ο Χρήστης.   

13. Δυνατότητα για Μαζική Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων με τα ποσά των Αναδρομικών της Χρήσης 2020, 

καθώς και κατανομή τους στον προβλεπόμενο Αριθμό Μηνιαίων  Δόσεων. 

14. Δυνατότητα  για Μαζική ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ για τις ΝΕΕΣ τιμές των τ.μ,, ώστε οι επόμενες χρεώσεις στους 

Λογαριασμούς προς τον Καταναλωτή, να  αναπροσαρμοστούν με βάση τα Νέα Δηλωθέντα Τετραγωνικά 

Μέτρα (τ.μ.). 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θ.Ε. Αξία Εφαρμογής 

MODULE  Διασύνδεσης με ΚΕΔΕ/Govhub για Δηλώσεις τ.μ. ΤΑΠ Απεριόριστες 3.500,00 € 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εφ άπαξ τιμή Αξία Υπηρεσίας 

Επί τόπου Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Εκπαίδευση  Εφ άπαξ τιμή 1.500,00 € 

Σύνολο Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών (Χωρίς ΦΠΑ)  5.000,00 € 

ΦΠΑ 24%   1.200,00 € 

Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ 24%   6.200,00 € 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη βαρύνει τον K.A.E.: 10-7134.007 με τίτλο «Προμήθεια νέων προγραμμάτων εφαρμογών 

μηχανοργάνωσης ». 

 

 

 

 

Ο/Η  
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 –   Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για  την αυτοματοποιημένη εισαγωγή των 

Δηλώσεων διόρθωσης της επιφάνειας των ακινήτων ιδιοκτησίας τους οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Πολίτες 

στην πλατφόρμα η οποία αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ 

 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά: 

α) Την επί τόπου παρουσία και συναντήσεις με αρμοδίους του Δήμου με σκοπό την Παραμετροποίηση της 

Εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

β) Εκπαίδευση χρηστών. 

γ) Υποστήριξη λειτουργίας έως το τέλος του έτους. 

Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις 

Oι υπηρεσίες θα εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις: 

8. Του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

9. Του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06.12.2016) «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016».  

10. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

11. Της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 

12. Του Ν. 3852/2010 

13. Του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

14. Του Ν.4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

Άρθρο 3 – Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Τεχνική Έκθεση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

Ψαχνά, 20.05.2021 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΠ 

Τίτλος: « Αγορά Εφαρμογής Λογισμικού  MODULE  

Διασύνδεσης με ΚΕΔΕ/Govhub για Δηλώσεις τ.μ. ΤΑΠ  του 

Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων » 

Αρ. Μελέτης  :18  /2021 

Προϋπολογισμός : 6.200,00 € 

CPV : 72267000-4 
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2. Οι Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Οικονομική Προσφορά θα καταθέσουν και  Τεχνική Προσφορά η οποία 

πρέπει να επαληθεύει τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητούνται. 

 

Άρθρο 5 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Νόμου 4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

Άρθρο 6 –  Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00€  ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.007 με τίτλο «Προμήθεια νέων προγραμμάτων εφαρμογών 

μηχανοργάνωσης ». Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση . 

Άρθρο 7 – Ποινικές ρήτρες– έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά, μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Ο 

προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:  

(α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό ή η Υπηρεσία δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα. 

(β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 8 –Παραλαβή  

Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Διρφύων Μεσσαπίων  σύμφωνα με τον τρόπο 

και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου. Εφόσον 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. 

Η παραλαβή του λογισμικού και των συναφών υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη 

σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 9 – Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ κατόπιν προσκόμισης του τιμολογίου από τον προμηθευτή με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος αφού έχει ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και 

τον έλεγχο καλής λειτουργίας. 

Άρθρο 10 – Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων  . 
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Άρθρο 11 – Άλλα ουσιώδη στοιχεία – Λοιποί  Όροι 

1. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται:  

α) Επι τόπου παρουσία και συναντήσεις με αρμοδίους του Δήμου με σκοπό την Παραμετροποίηση της 

Εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

β) Εκπαίδευση χρηστών. 

γ) Υποστήριξη λειτουργίας έως το τέλος του έτους.(31/12/2021) 

καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή. 

2. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για: 

 Την τήρηση των τιμών προσφοράς για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 

 Την εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας για χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 

 Την δέσμευση του για τις αναβαθμίσεις και τυχόν παραμετροποιήσεις που θα προκύψουν στο χρονικό διάστημα 

καλής λειτουργίας που προβλέπεται από τη σύμβαση. 
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ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

   

   


