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“Επεξεπγασία και κατασώπηση στο ππόγπαμμα Διασείπισηρ  Ακίνητηρ Πεπιοςσίαρ   

Ηλεκτπονικών Δηλώσεων Διόπθωσηρ Τ.Μ.  σύμυωνα με το Ν.4647/2019 άπθπο 51 

παπ.2. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 72.416,00 € 

ΚΑΔ : 10.6117.0001 

CPV: 79553000-5 Τπηπεζίερ εκδόζεων με ηη βοήθεια Η/Τ 
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     3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Επεξεπγασία και κατασώπηση στο ππόγπαμμα 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ             Δηαρείξηζεο  Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο   κτλ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  

 2 

 

 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παξνύζα εξγαζία, αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαρώξεζε  ησλ ειεθηξνληθώλ 

αηηήζεσλ γηα ηελ δηόξζσζε ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ή ηελ δήισζε λέσλ 

ειεθηξνδνηνύκελσλ ή  κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ   ζην πξόγξακκα δηαρείξηζεο 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο σύμυωνα με το Ν.4647/2019 άπθπο 51 παπ.2. 

Ο Δήκνο Μπηηιήλεο απνηειείηαη από έμη Δεκνηηθέο Ελόηεηεο  θαη  νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα δήισζεο ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ αθίλεησλ πξνο ηνπο 

ΟΣΑ αλέξρνληαη ζε 14.600. 

Η εθαξκνγή αλαπηύρζεθε από ηελ ΚΕΔΕ, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη κέζσ  ηεο 

εθαξκνγήο παξέρεηαη ε πιεξνθόξεζε γηα ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ, όπσο είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηελ εθαξκνγή Πεξηνπζηνινγίνπ (Ε9) ηεο ΑΑΔΕ.  

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ησλ πνιηηώλ, ε εθαξκνγή: 

 επηθνηλσλεί κε ηελ εθαξκνγή Πεξηνπζηνινγίνπ (Ε9) ηεο ΑΑΔΕ απ' όπνπ παξέρεηαη ε 

πιεξνθόξεζε γηα ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ θαη 

 επηθνηλσλεί κε ηνλ ΔΕΔΔΗΕ γηα ηα ειεθηξνδνηνύκελα, απ' όπνπ αληιεί πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηνλ αξ. παξνρήο ηνπ αθηλήηνπ 

Γηα ηα ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα πξαγκαηνπνηείηαη δηαζηαύξσζε ησλ η.κ. ηνπ ΣΑΠ κε ην 

ζύζηεκα ηνπ ΔΕΔΔΗΕ . 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ είλαη 

ε παξαθάησ: 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθόξκαο από ηνλ δήκν κε πξνζσπηθνύο ηνπ θσδηθνύο θάλεη 

εηζαγσγή ζηελ ελ ιόγσ πιαηθόξκα αλαδεηά ηελ αίηεζε θαη αθνύ ηελ εθηππώζεη ζπλδέεηαη 

ζην Πξόγξακκα Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο όπνπ : 

Εηζάγεη λέα θαξηέια νθεηιέηε  αλ απαηηείηαη ζην πξόγξακκα Q-Prime Οηθνλνκηθή 

Δηαρείξηζε. 

ΔΗΛΧΗ ΝΕΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

ε πεξίπησζε λένπ αθηλήηνπ θαηαρσξεί ζηνηρεία λένπ νηθνπέδνπ θαη αληίζηνηρα λένπ 

θηίζκαηνο ζην πξόγξακκα Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζπκθώλα κε ηελ αίηεζε ηνπ 

(ρσξίο άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία) . Καηαρσξεί ηνλ ηδηνθηήηε πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε 

θαη ηαπηόρξνλα θαηόπηλ  επηθνηλσλίαο καδί ηνπ αλαδεηά θαη εληνπίδεη πηζαλνύο 
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ζπληδηνθηήηεο. Τπνινγίδεη κέζα από ην πξόγξακκα ηελ νθεηιή ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ηελ 

πεξίνδν από 01-01-2020 έσο θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ επεμεξγάδεηαη ηελ 

αίηεζε.  

ΔΙΟΡΘΧΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

ε πεξίπησζε αθηλήηνπ πνπ ππάξρεη, πξνβαίλεη  ζε δηόξζσζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ησλ 

θηηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ζπκθώλα κε ηελ αίηεζε ηνπ (ρσξίο άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία), θαηαρσξεί ηνλ ηδηνθηήηε πνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε , αλαδεηά  ηπρόλ 

ζπληδηνθηήηεο κέζσ επηθνηλσλίαο κε απηόλ θαη κέζα από ην πξόγξακκα ππνινγίδεη ηηο 

νθεηιέο από ηελ 01-01-2020 έσο  θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ επεμεξγάδεηαη ηελ 

αίηεζε. 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε ζην πξόγξακκα Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

θαη έρνπλ ππνινγηζηεί νη νθεηιέο αλά ηέινο, δεκηνπξγνύληαη ρξεκαηηθνί θαηάινγνη γηα ηα 

ηέιε ΣΑΠ, Δεκνηηθά Σέιε θαη Δεκνηηθό θόξν. 

Αθνινπζεί ε θαηαρώξεζε ησλ νθεηιώλ αλά ηδηνθηήηε- νθεηιέηε ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο .  

Σέινο αθνύ κπεη εθ λένπ ζηελ πιαηθόξκα δηόξζσζεο ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πξνβαίλεη 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο    κε ηαπηόρξνλε εηδνπνίεζε κέζσ e-mail ή ηειεθσληθώο 

γηα ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο θαη ην ύςνο ηεο νθεηιήο ,  παξαδίλνληαο ζηελ Τπεξεζία ηηο 

αληίζηνηρεο εθηππώζεηο (αηηήζεηο, ππνινγηζκνύο θηι) ησλ νινθιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα 

θπζηθό αξρείν .  

Έρνληαο επεμεξγαζηεί νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο 

δηεθπεξαίσζεο (κεηαβηβάζεηο-ειεθηξνδνηήζεηο θηι αθηλήησλ )   δηαπηζηώζεθε  όηη απαηηείηαη    

γηα ηε   δηάξθεηα νινθιήξσζεο  κίαο αίηεζεο  θαηά κέζν όξν ηξηάληα  ιεπηά ηεο ώξαο  (30 

ιεπηά) νπόηε  ζύκθσλα κε ηνλ όγθν ησλ αηηήζεσλ γηα όιε ηελ αλσηέξσ εξγαζία ζα 

απαηηεζνύλ 7.300  εξγαηνώξεο.  

 

Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα έηνο . 

 

 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. κε πξόρεηξν 

δηαγσληζκό. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη αποδεδειγμένα (βεβαίσζε από αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηξηεηήο 

πξνϋπεξεζίαο  εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζε αλάινγεο εξγαζίεο  ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα )   
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λα έρνπλ άξηζηε γλώζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δήκνπ (Δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, 

θαη Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο, Q-Prime) λα έρνπλ εκπεηξία  ζηελ δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ 

πξνγξακκάησλ,  θαη λα εηδηθεύνληαη ζε αλάινγεο εξγαζίεο .   

Η επηβιέπνπζα ππεξεζία  ηεο εξγαζίαο ζα ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο  αλαιπηηθά κε ηηο 

αηηήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Οη εξγαζίεο ζα πινπνηνύληαη από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο  ηνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν πιηθνηερληθό 

εμνπιηζκό , θαη ε ζπλεξγαζία ζα γίλεηαη  κε πξόγξακκα απνκαθξπζκέλεο ζύλδεζεο (πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ν ίδηνο).  

Επεηδή ε παξαπάλσ εξγαζία είλαη  εμεηδηθεπκέλε κελ αιιά ηππνπνηεκέλε , νξίδνληαη σο 

σξηαία απνδεκίσζε ην πνζό ησλ  € 8 .  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζίαο  αλέξρεηαη ζε 58.400,00 € (ρσξίο  ηνλ Φ.Π.Α.). 

Η ζπλνιηθή πίζησζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη – ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο – 

ζε εβδομήνηα δςο   σιλιάδερ ηεηπακόζια  δέκα έξι  εςπώ με ΦΠΑ  . (72.416,00  €).  

Η πίζησζε πξνέξρεηαη από ηαθηηθά έζνδα ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο. 

 

                                                                                                               

Μπηηιήλε, 15 Οθησβξίνπ 2020 

 

 
 

 

 

Ο ζςνηάξαρ 

 

Ο Αναπληπ. Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Δζόδων 

Α.Α. 

ΜΟΤΣΟΤΓΙΑΝΝΗ     

ΓΔΩΡΓΙΟ  

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 

Η  Αναπληπ. Πποϊζηαμένη 

Οικονομικών Τπηπεζιών 

 

 

ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

 

Απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηε Επεξεπγασία και κατασώπηση στο ππόγπαμμα Διασείπισηρ  

Ακίνητηρ Πεπιοςσίαρ   Ηλεκτπονικών Δηλώσεων Διόπθωσηρ Τ.Μ. 

 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥ 
€/ώρα ΩΡΕ ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Ηλεκτπονικέρ Δηλώσειρ Διόπθωσηρ 

Τ.Μ.  (14.600 ηεκ.) 

 

8 7.300 
58.400,00 € 

 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ  58.400,00 € 
Φ.Π.Α. 24%       14.016 € 

ΥΝΟΛΟ 72.416,00 € 
 

 

 

    

Μπηηιήλε, 15 Οθηώβξηνπ  2020 

 

 
 

 

 

Ο ζςνηάξαρ 

 

Ο Αναπληπ. Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Δζόδων 

Α.Α. 

ΜΟΤΣΟΤΓΙΑΝΝΗ     

ΓΔΩΡΓΙΟ  

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 

Η  Αναπληπ. Πποϊζηαμένη 

Οικονομικών Τπηπεζιών 

 

 

ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο  1ο 

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ  

Η παξνύζα εξγαζία, αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαρώξεζε  ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ 

γηα ηελ δηόξζσζε ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ή ηελ δήισζε λέσλ ειεθηξνδνηνύκελσλ ή  κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ   ζην πξόγξακκα δηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ 

Δήκνπ Μπηηιήλεο, όπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Άπθπο  2ο 

Πποϋπολογιζμόρ ηηρ επγαζίαρ 

   Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εβδομήνηα δύο   χιλιάδων  

ηεηπακόζια δέκα έξι   ευπώ  (72.416,00 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα 

θαιπθζεί από ηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ.   

Άπθπο  3ο 

                                             Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

      Η Εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) 

άξζξν 209. 

β) Σνπ Νόκνπ 3852/2010 

γ) Σνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη  ηζρύεη   

δ) Σελ εηήζηα εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο  

ζην Κ.Α 10.6117.0001. 

ε) Σν Π.Δ 80/2016 "Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο " (ΦΕΚ 145/η.Α 

2016) θαη ηνπ Ν 4555/2018. 

. 

                             Άπθπο  4ο 

ςμβαηικά  ηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  

β  Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  ηεο  κειέηεο  

γ. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

Άπθπο 5
ο
 

                                             

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 
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Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο . 

 

 

Άπθπο 6
ο
 

Γιαδικαζία Παπαλαβήρ 

 

Όιεο νη εξγαζίεο  ζα παξαιακβάλνληαη  από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γεληθώλ  

εξγαζηώλ  ηνπ  Δήκνπ Μπηηιήλεο  . Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζε 

ζπλελλόεζε κε ηελ Τπεξεζία  .   

 

Άπθπο 7
ο
 

Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ ππνγξαθή  ηεο ζύκβαζεο   λα πξνβεί άκεζα ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δειώζεσλ   . 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηελ  εκπεηξία  ζηελ δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Δήκνπ ,  θαη λα εηδηθεύεηαη ζε αλάινγεο εξγαζίεο (όπσο ξεηά 

αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή πεξηγξαθή) θαζόηη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα εθκάζεζε-

εθπαίδεπζε από ηνλ εληνιέα .  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο 

εξγαζίαο θαη επζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο . 

Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε  ηελ ηαηξηθή  πεξίζαιςε  ηνπ  ελ γέλεη πξνζσπηθνύ ηνπ θαη 

πάζεο θύζεσο απνδεκηώζεηο πξνο ηξίηνπο .   

 

Άπθπο 8
ο
 

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 

 

Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο (πξόζβαζε ζηε 

πιαηθόξκα ηεο ΚΕΔΕ  , ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δήκνπ θ.η.ι.)  

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Επεξεπγασία και κατασώπηση στο ππόγπαμμα 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ             Δηαρείξηζεο  Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο   κτλ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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Άπθπο 9ο :  

 

Σπόπορ πληπωμήρ 
 

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

εβδομήνηα δύο   χιλιάδων  ηεηπακόζια δέκα έξι   ευπώ  (72.416,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο . Η θαηαβνιή 

ηνπ σο άλσ πνζνύ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Τπεξεζία ύζηεξα    από 

έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ 

παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ , θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο. ην πνζό ηεο 

ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε . 

 

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Οη εληνινδόρνη  επηβαξύλνληαη κε όινπο ηνπο θόξνπο , ηέιε θαη θξαηήζεηο , πνπ 

ηζρύνπλ θαηά ηα λόκηκα . 

 

Μπηηιήλε, 15 Οθηώβξηνπ  2020 

 

 
 

 

 

Ο ζςνηάξαρ 

 

Ο Αναπληπ. Πποϊζηάμενορ 

Σμήμαηορ Δζόδων 

Α.Α. 

ΜΟΤΣΟΤΓΙΑΝΝΗ     

ΓΔΩΡΓΙΟ  

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 

Η  Αναπληπ. Πποϊζηαμένη 

Οικονομικών Τπηπεζιών 

 

 

ΚΙΟΤΒΡΔΚΗ ΟΤΡΑΝΙΑ 

 

 

 

 
 

 


