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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Σπάτα, 15/12/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 36388 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου   

Τηλ.: 213 2007395  

Fax.: 210 6630163  

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία κατασκευής module 

για διασύνδεση εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ για άντληση δηλώσεων πολιτών τ.μ. προς 

επεξεργασία και ολοκλήρωση»   

ΑΠΟΦΑΣΗ 651 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016), 

5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018),  

6. Την αναγκαιότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία κατασκευής module για 

διασύνδεση εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ για άντληση δηλώσεων πολιτών τ.μ. προς 

επεξεργασία και ολοκλήρωση», όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αρ. 138/2020 Τεχνική 

Περιγραφή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου,  

7. Το με αρ. πρωτ. 33945/18-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, για την έγκριση της 

δαπάνης και την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 

€ σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 10-6266.003 του προϋπολογισμού έτους 2020,  

8. Τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Β-659/35081/02-12-2020 (ΑΔΑ: 

Ω236Ω1Χ-4ΓΞ), 
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9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου ΑΔΑΜ: 20REQ007667511 / 

2020-11-18, 

10. Τη με αρ. 623/35295/03-12-2020 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της με αριθ. 138/2020 

μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Πληροφορικής & Διαφάνειας με τίτλο «Τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 35198/03-12-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 36001/11-12-2020 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Sofland Μ. Ε.Π.Ε., 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΡΧΕΙΑΣ, ΚΟΡΩΠΙ, Τ.Κ. 19441, ΑΦΜ 998044816, 

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, τηλ. 2106640161, fax 2106643919 email: sofland@sofland.gr, η οποία 

προσέφερε για την εν λόγω υπηρεσία το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α., συνολικά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία, Sofland Μ. Ε.Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΕΡΧΕΙΑΣ, ΚΟΡΩΠΙ, Τ.Κ. 19441, ΑΦΜ 998044816, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, τηλ. 2106640161, fax 2106643919 

email: sofland@sofland.gr, την υπηρεσία με τίτλο «Εργασία κατασκευής module για διασύνδεση 

εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ για άντληση δηλώσεων πολιτών τ.μ. προς επεξεργασία και 

ολοκλήρωση» έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι τεσσάρων 

χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟ 

Εργασία κατασκευής module για διασύνδεση εφαρμογής 

ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ για άντληση δηλώσεων 

πολιτών τ.μ. προς επεξεργασία και ολοκλήρωση 
 

Αναλυτικά: 

 Πρόκειται για την κατασκευή ενός αυτοτελούς και 

ολοκληρωμένου module, το οποίο ενσωματώνεται 

στην εφαρμογή του Τ.Α.Π. της ALFAWARE. 
 Διασφαλίζει την on-line επικοινωνία με την 

Πλατφόρμα Govhub της ΚΕΔΕ. Τα 

"χτυπήματα" ΠΡΟΣ την ΚΕΔΕ, αλλά και οι 

απαντήσεις ΑΠΟ αυτήν, γίνονται σε πραγματικό 
χρόνο. 

 Όλες οι πληροφορίες που στέλνει η ΚΕΔΕ 

(ανάμεσα στα οποία και τα διορθωμένα τ.μ. 

δήλωσης), αποθηκεύονται μόνιμα σε 

ξεχωριστούς πίνακες. Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν 
θα γίνει μικρής ή μεγάλης έκτασης αλλαγή τιμών, 

χωρίς τον έλεγχο και την επιβεβαίωση από τον 

χρήστη της εφαρμογής. 

 Πρακτικά ο χρήστης 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. 

 Υπάρχει η δυνατότητα από τον χρήστη της 
εφαρμογής για ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, είτε μίας, 

1 4.000,00 € 

 

 

4.000,00 € 
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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.  

 Υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν και να 
αντληθούν δεδομένα με διάφορα κριτήρια, 

π.χ. 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 Δήμο. 

 Υπάρχει η δυνατότητα ΜΑΖΙΚΗΣ ενημέρωσης 

των πεδίων των τ.μ. ΤΑΠ της Βάσης 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. 

 Υπάρχει η δυνατότητα για Μαζικό Υπολογισμό 

Αναδρομικών από 1/1/2020 μέχρι και σήμερα.  
Υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή αυτών των 

ποσών αναδρομικών στην ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τον 

προβλεπόμενο αριθμό δόσεων για την είσπραξη 

τους. 
 Υπάρχει η δυνατότητα για μαζική ενημέρωση της 

ΔΕΔΔΗΕ για τις ΝΕΕΣ τιμές των τ.μ., ώστε οι 

επόμενες χρεώσεις να αναπροσαρμοστούν 

ανάλογα. 
 Υπάρχει η δυνατότητα για πλήθος εκτυπώσεων 

ελέγχου και ασυνεπειών (π.χ. ποιοι αριθμοί 

παροχών δηλώθηκαν από τον πολίτη, αλλά δεν 

εντοπίζονται στην βάση του Δήμου κλπ.) 

 Υπάρχει η δυνατότητα για 

πλήθος συγκεντρωτικών και αναλυτικών 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ εκτυπώσεων (Κατηγορίες 

Δήλωσης, Πλήθος Ακινήτων ανά Δήλωση, 

Διαφορές τ.μ. κλπ) 

 Με εργασίες εγκατάστασης – τοποθέτησης στο 

πληροφοριακό σύστημα του Δήμου έτοιμο προς 

χρήση. 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 960,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00 € 

      

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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