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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ) 

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης 1/2016 

Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 15/02/2016 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝ: 18/1/2016 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».  

3. Το καταστατικό της ΑΜΚΕ ΔΕΠΑΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στο 
υπηρεσία  ΓΕΜΗ με αρ 136627903000. 

4. Την διαπιστωμένη ανάγκη των Δήμων μελών της ΔΕΠΑΝ αλλά και των υπόλοιπων 
Δήμων της χώρας για: α) εξορθολογισμό των Δημοτικών Τελών καθόσον έχει 
διαπιστωθεί αναντιστοιχία των δηλούμενων τετραγωνικών μέτρων χρήσης σε σχέση με 
τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα β) διερεύνηση της αγοράς για την ύπαρξη ή όχι της 
(των) κατάλληλης (λων) τεχνικής λύσης και εφαρμοστέας αποτελεσματικής 
μεθοδολογίας,  η οποία να είναι μια ολοκληρωμένη λύση από την αρχή μέχρι το τέλος 
(End-to-End διαδικασία) καλύπτοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την διαπίστωση 
των πραγματικών εμβαδών των προς χρέωση επιφανειών, την σύγκρισή τους με τις 
ισχύουσες εγγραφές επιφανειών στη βάση χρεώσεων για τα Δημοτικά Τέλη των 
Δημοτικών Υπηρεσιών έως την παραγωγή των νέων οριστικών πινάκων χρέωσης χωρίς 
καμία αμφισβήτηση από τους δημότες, αφού θα έχουν εφαρμοστεί και οριστικοποιηθεί 
όλες οι προβλεπόμενες πιθανές ενστάσεις των υπόχρεων Δημοτών.  

5. α) την παρ 4.2, του καταστατικού της ΔΕΠΑΝ όπου αναφέρεται ότι σκοπός της είναι 
μεταξύ άλλων  «η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη   για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών» β) την παρ 4.21 όπου αναφέρεται 
ότι σκοπός της μεταξύ άλλων είναι «η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών»  
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6. Το άρθρο 5 του καταστατικού της ΔΕΠΑΝ όπου αναφέρεται ότι ως μέσα  επίτευξης του 
σκοπού της είναι να α) «αναπτύσσει τη μεθοδολογία για την κατασκευή σχεδίων δράσης 
για την Ανάπτυξη των Μελών της και να τα υποβοηθά στην εκτέλεση των αντίστοιχων 
δράσεων (σημείο 5.3)» β) «διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται 
από ΟΤΑ …… (σημείο 5.7)»  γ) «προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή και 
διάδοση πληροφοριών με όλα τα δυνατά μέσα…….. (σημείο 5.8)»   

7. Την υπ. αριθμ. 2/16-01-2016 Απόφαση πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΠΑΝ για τη διενέργεια από την ΔΕΠΑΝ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
Διερεύνηση και Αξιολόγηση Υπαρχόντων Λύσεων Παροχής Υπηρεσιών Εξορθολογισμού 
των Εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δημοτικά Τέλη) και 
ορισμού του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΠΑΝ να αξιολογήσει τους φακέλους εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και να εισηγηθεί σχετικά στο ΔΣ. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν προκαλεί καμία οικονομική 
επιβάρυνση στην ΔΕΠΑΝ, αλλά στόχο έχει να διερευνήσει, αξιολογήσει και ιεραρχήσει 
υπάρχουσες στην αγορά λύσεις παροχής υπηρεσιών εξορθολογισμού των εσόδων των 
Δήμων (Δημοτικών τελών), με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών της 
και των Δήμων της χώρας στο σύνολό τους. 

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους έχοντας το δικαίωμα υποβολής προτάσεων με βάση τα αναφερόμενα παρακάτω στην   
παρ 2 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και 4 (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), όπως 
υποβάλλουν: α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω 
στην παρ 3 (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) και β) τον φάκελο με την μεθοδολογία και την τεχνική λύση για 
την κάλυψη του αντικειμένου όπως αυτό προσδιορίζεται και περιγράφεται στην παρ. 1 
παρακάτω (ΦΑΚΕΛΟΣ Β). Η υποβολή των φακέλων Α και Β μαζί με την αντίστοιχη ΑΙΤΗΣΗ 
υποβάλλεται στη γραμματεία της ΔΕΠΑΝ (Αλωπεκής 47 Αθήνα, τηλ 210 7297272) έως και 
τις 15/2/2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων 
θα γίνει με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ 5 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ). 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Προοίμιο 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των Δημοτικών Υπηρεσιών, σημειώνονται σημαντικές 
διαφορές στα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα χρήσης, είτε λόγω προσθηκών και μεταβολών 
από την αρχική άδεια κατασκευής, είτε λόγω της ηλεκτροδότησης βοηθητικών κατασκευών 
ή επί μέρους κτισμάτων, που όμως χρησιμοποιούνται και στην κύρια εγκατάσταση και δεν 
έχουν επικαιροποιηθεί στη βάση των στοιχείων. Επιπλέον, λόγω της χρήσης των 
συγκεκριμένων παροχών, ο μέσος όρος των επιφανειών αντιστοιχεί σε μη πραγματικά 
τετραγωνικά μέτρα, ενώ το ποσοστό απαλλαγών και μηδενικών χρεώσεων ανέρχεται σε 
σημαντικό ποσοστό, γεγονός που καθιστά άμεση την ανάγκη για τον ακριβή 
επαναπροσδιορισμό και σύγκριση με τα πραγματικά μεγέθη. 
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Λόγω της εδαφικής έκτασης των Νέων Καλλικρατικών Δήμων και των αυξημένων αναγκών 
εξυπηρέτησής τους, επιβάλλεται η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων με την 
εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων απέναντι στους Δημότες αλλά και στους 
Επαγγελματίες, των οποίων η δραστηριότητα φιλοξενείται στους Δήμους.  

Ο ακριβής και αντικειμενικός προσδιορισμός των επιφανειών είναι αναγκαίο να βασίζεται 
σε σύγχρονα, επικαιροποιημένα δεδομένα, επομένως είναι αναγκαία η ύπαρξη 
επικαιροποιημένου μητρώου κτιρίων βάσει του οποίου θα υπολογίζονται εφ’ εξής τα 
Ανταποδοτικά Τέλη. 

 

1.2 Απαιτήσεις της προτεινόμενης  λύσης 

1.2.1. Η λύση πρέπει να είναι μια άμεσα εφαρμοστέα αποτελεσματική μεθοδολογία,  η 
οποία ως διαδικασία να καλύπτει όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την διαπίστωση των 
πραγματικών εμβαδών των προς χρέωση επιφανειών, την σύγκρισή τους με τις ισχύουσες 
εγγραφές επιφανειών στη βάση χρεώσεων για τα Δημοτικά Τέλη των Δημοτικών 
Υπηρεσιών, έως την παραγωγή των νέων οριστικών πινάκων χρέωσης και αφού θα έχουν 
εξεταστεί και οριστικοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες πιθανές ενστάσεις των υπόχρεων 
Δημοτών. Απαιτείται δηλαδή μια ολοκληρωμένη λύση από την αρχή μέχρι το τέλος (End-to-
End διαδικασία).  

1.2.2. Στο τεχνικό επίπεδο της προτεινόμενης μεθοδολογίας κύριο ζητούμενο, είναι η με 
σύγχρονα μέσα αποτύπωση, καταγραφή  και τεκμηρίωση των μετρικών στοιχείων όλων  
των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου που χαρακτηρίζονται προς επαγγελματική και 
οικιακή χρήση, σε μία βάση δεδομένων, ως ένα ενιαίο παραδοτέο.   

Μέσω της αποτύπωσης αυτής πρέπει να είναι δυνατός ο αυτόματος υπολογισμός του 
εμβαδού  της επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλες οι κατασκευές καθώς επίσης και του 
υψομέτρου και του συνολικού τους εμβαδού. Η ακρίβεια μέτρησης και η αποτύπωση,  
πρέπει να είναι καλλίτερη των 20 εκατοστών του μέτρου για μέτρηση αποστάσεων μήκους 
και καλλίτερη των 5 τετρ. μέτρων για τις επιφάνειες ενός κτίσματος. Στην αποτύπωση 
πρέπει κάθε κτίσμα να αντιστοιχεί σε ένα αριθμό λογαριασμού ηλεκτροδότησης, ώστε να 
οδηγεί στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της 
βάσης των Δημοτικών Τελών.  

Το παραδοτέο αυτό θα μπορεί να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα 
συμπεριλαμβάνει τα επικαιροποιημένα μετρητικά αποτελέσματα, όλων των επιφανειών για 
τον υπολογισμό των χρεώσεων  που αφορούν στα Δημοτικά Τέλη.  

1.2.3. Η ακολουθητέα μεθοδολογία για τον εξορθολογισμό της χρέωσης των δημοτικών 

τελών θα πρέπει να δίνει απαντήσεις τουλάχιστον στα παρακάτω:  

1. Καταγραφή - Αποτύπωση της  υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου αναφορικά με 

Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) και Δημοτικό Φόρο (ΔΦ). Εντοπισμός προβλημάτων, 

διαπιστώσεις, κλπ 
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2. Προσδιορισμός των εσόδων του τρέχοντος έτους του Δήμου για ΔΤ και  ΔΦ  

3. Εκτίμηση των εσόδων του επόμενου έτους, του Δήμου για ΔΤ και  ΔΦ με βάση τα 

εξορθολογισμένα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων. Κατηγοριοποίηση. 

4. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης στο οποίο θα προσδιορίζονται: 

 Η λίστα των παροχών από την Βάση Δεδομένων που χρίζουν περαιτέρω 

διερεύνησης και τρόπος επικοινωνίας της με τους καταναλωτές – αποδέκτες για 

τις αποφάσεις, τις χρεώσεις, τα πρόστιμα και όλη την σχετική αλληλογραφία που 

πιθανόν να χρειαστεί. 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου με βάση την 

αντίστοιχη νομοθεσία. 

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών με βάση το πλήθος των παροχών προς διερεύνηση 

και το διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό των Υπηρεσιών του Δήμου.   

 Επανέλεγχος Στοιχείων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.  

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος έχουν νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
νομικών προσώπων που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 
– μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
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 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.  

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς 
δεν βρέθηκε. 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι 
υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα 
Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
Πρόσκλησης και στις οποίες ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

 δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους 
στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται: 

1. Για Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 

2. Για Α.Ε από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

3. Για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές 

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις 
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 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα 
στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους)  

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
της Πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα 

 δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει 
αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα 

 

Β. Τα δικαιολογητικά σύστασης των Νομικών Προσώπων, και συγκεκριμένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε. : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), από το οποίο να προκύπτει 
και η κάλυψη του Δικαιώματος Συμμετοχής ως προς τη δραστηριότητά τους 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. : 

Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

Σε περίπτωση Ένωσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για κάθε μέλος χωριστά. 

 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1) Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ικανότητα και τεχνογνωσία σε έργα παροχής υπηρεσιών προσδιορισμού επιφανειών 
στο χώρο, μέσω κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής. Συγκεκριμένα απαιτείται, κατά το 
διάστημα της προηγούμενης τριετίας από την ημερομηνία της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον Έργα της 
απαιτούμενης ολοκληρωμένης λύσης και μεθοδολογίας όπως αυτή περιγράφεται στην 
παράγραφο 1.2 «Απαιτήσεις της προτεινόμενης  λύσης», με επαναπροσδιορισμό των 
επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών και επικαιροποίησής των για τουλάχιστον 
10.000 παροχές ηλεκτροδότησης, οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης. 
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2) Να διαθέτει εμπειρία, κάλυψης αναγκών παρακολούθησης και είσπραξης του 
Δημοτικών Τελών με τη χρήση ανάλογου πληροφορικού συστήματος σε ΟΤΑ. 

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την πρότασή του, (εντός του Φακέλου Α), ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή 
καθώς και τις αντίστοιχες συμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή. 

3) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, μέσα και επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε 
να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του αντικειμένου του Έργου. Ο υποψήφιος 
οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την πρότασή του, (εντός του Φακέλου Α), αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι 
χαρακτηριστικών του υποψήφιου: 

 επιχειρηματική δομή 

 οργανωτική δομή 

 τομείς δραστηριότητας 

 προϊόντα και υπηρεσίες 

 εγκαταστάσεις και υποδομές 

Σε περίπτωση Ένωσης οι ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται 
αθροιστικά. 

Σημείωση:  

Στην περίπτωση που κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις, μετά από εισήγηση της ΔΕΠΑΝ, 
επιλεγεί από κάποιον Δήμο για εξορθολογισμό των Δημοτικών Τελών, η αμοιβή του 
προσφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρ. 1: Αντικείμενο 
του έργου, θα γίνει με την μέθοδο της ανταποδοτικότητας των δημοτικών τελών επί των 
βεβαιωθέντων μέσω της μεθοδολογίας τελικών ποσών.  

Ο προσφέρων  οφείλει να δεσμευτεί με την πρότασή του, για την προσφορά του, η οποία 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 10% επί των βεβαιωθέντων τελικών 
ποσών. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΑΝ. Σε πρώτη 
φάση θα αξιολογηθεί ο φάκελος Α για τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών 
συμμετοχής και η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων. Η αξιολόγηση του φακέλου Α θα 
αποτυπωθεί σε αντίστοιχο πρακτικό (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α).  Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το 
περιεχόμενο του φακέλου Β. Το περιεχόμενο του φακέλου Β πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνει: 
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 Ένα περιγραφικό διαπιστωτικό κείμενο της υπάρχουσας κατάστασης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων στη χρέωση 
των δημοτικών τελών με βάση την μέχρι τώρα ακολουθητέα διαδικασία και να 
εντοπίζονται οι σχετικές αδυναμίες. Στο κείμενο αυτό πρέπει να καταγράφεται το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κυρίως να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της 
ακολουθητέας διαδικασίας.   

 Περιγραφή προτεινόμενης μεθοδολογίας (λύσης) - Χαρακτηριστικά με βάση τις 
απαιτήσεις της παρ 1.2 

 Οφέλη 

 Αποτελέσματα - Παραδοτέα 

 Υποστηρικτική Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Διαχείρισης – χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών αποτύπωσης. 

Τρία  είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που διατρέχουν όλες τις ενότητες του φακέλου 
Β:  

Το 1ο  κριτήριο είναι κατά πόσο η προτεινόμενη λύση είναι μια ολοκληρωμένη λύση από 
την αρχή μέχρι το τέλος καλύπτοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την διαπίστωση των 
πραγματικών εμβαδών των προς χρέωση επιφανειών, την σύγκρισή τους με τις ισχύουσες 
εγγραφές επιφανειών στη βάση χρεώσεων για τα Δημοτικά Τέλη των Δημοτικών Υπηρεσιών 
έως την παραγωγή των νέων οριστικών πινάκων χρέωσης.  

Το 2ο κριτήριο είναι ο βαθμός αυτοματοποίησης της μεθοδολογίας αυτής με την χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών αποτύπωσης και την υποστήριξη από κατάλληλο πληροφοριακό 
σύστημα, ώστε να τεκμηριώνεται άμεσα η οποιαδήποτε αμφισβήτηση εκ μέρους 
οπουδήποτε ενδιαφερομένου και επιπλέον να μειωθεί στο απολύτως αναγκαίο η 
απαιτούμενη εργασία από τις υπηρεσίες του Δήμου.   

Το 3ο κριτήριο είναι η υπαρκτότητα της προτεινόμενης λύσης και η πραγματική απόδειξη 
επίτευξης των αποτελεσμάτων που προβλέπει, με την αναλυτική παρουσίασή  της ενώπιον 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΑΝ με βάση συγκεκριμένους  Δήμους στους οποίους η 
υποψήφια   εταιρεία έχει εφαρμόσει τη προτεινόμενη μεθοδολογία. Η αξιολόγηση του 
φακέλου Β θα αποτυπωθεί σε σχετικό πρακτικό (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β).  

Τα δύο πρακτικά Α και Β μαζί με την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΠΑΝ, 
υποβάλλονται για ενημέρωση στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑΝ και την λήψη των 
σχετικών αποφάσεων.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 


