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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΝΑΞΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ :                                        3.000,00€  

 
Φ.Π.Α.  24 0/0  :                                                                          720,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                 3.720,00€ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

ΝΑΞΟΣ            /           /2021 

 

Νάξος 08/04/2021
Αριθµός πρωτοκόλλου 903/2021
Κανονικό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΝΑΞΟΥ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια ενός αυτοτελές και ολοκληρωμένου module το οποίο πρέπει 

να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Τ.Α.Π. που χρησιμοποιεί η 

Διοικητική – Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΛΤΝάξου. 

 Οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να καλύπτει το module είναι: 

- Να είναι ένα αυτοτελές και ολοκληρωμένο module, πλήρως ενσωματωμένο μέσα στην σημερινή 

εφαρμογή του Τ.Α.Π. της ALFAWARE (ηλεκτρονική εφαρμογή της Οικονομικής – Διοικητικής και 

Ταμειακής Υπηρεσίας του ΔΛΤΝάξου). 

- Να διασφαλίζει την online επικοινωνία με την Πλατφόρμα GovHub της ΚΕΔΕ. Τα 

¨χτυπήματα¨προς ΚΕΔΕ, αλλά και οι απαντήσεις από αυτήν, να γίνονται σε πραγματικό χρόνο.  

- Να υπάρχει δυνατότητα να ζητηθούν και να αντληθούν δεδομένα με διάφορα κριτήρια, π.χ. για Μία 

συγκεκριμένη Παροχή ή για ολόκληρη Κατηγορία Δηλώσεων ή ακόμα και για το Σύνολο όλων 

των Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και αφορούν το ΔΛΤΝάξου. 

- Να αποθηκεύονται μόνιμα σε ξεχωριστούς Πίνακες όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται από 

την ΚΕΔΕ (ανάμεσα στις οποίες και τα Διορθωμένα τ.μ. Δήλωσης). Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν θα 

γίνει μικρής ή μεγάλης έκταση ς αλλαγή τιμών, χωρίς τον έλεγχο και την επιβεβαίωση από τον 

Χρήστη της Εφαρμογής. 

- Να δύναται πρακτικά η ευχέρεια στον χρήστη να δει, για οποιαδήποτε παροχή, παράλληλα: α) τα 

δεδομένα από την βάση του ΔΛΤΝάξου και β) τα δεδομένα που στέλνει η ΚΕΔΕ, που 

αναφέρονται σε αυτήν. 

- Να υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη της εφαρμογής για «οριστικοποίηση», είτε μίας, είτε 

περισσότερων Δηλώσεων, που βρίσκονται στο στάδιο «Σε επεξεργασία»., χωρίς να χρειαστεί να 

συνδεθεί στην web πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και να κάνει τις οριστικοποιήσεις μία – μία, 

εξυπηρετώντας στην πράξη την εξοικονόμηση του χρόνου για τον χρήστη της εφαρμογής. 

- Να υπάρχει δυνατότητα Πλήθος Εκτυπώσεων Ελέγχου και Ασυνεπειών (π.χ. ποιοι αριθμοί 

δηλώθηκαν αλλά δεν εντοπίζονται στην βάση του ΔΛΤΝάξου). 

- Να υπάρχει δυνατότητα πλήθος συγκεντρωτικών και αναλυτικών στατιστικών εκτυπώσεων 

(κατηγορίες Δήλωσης, πλήθος ακινήτων ανά δήλωση, Διαφορές τ.μ. κτλ.). 

- Να υπάρχει η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των πεδίων των τ.μ. ΤΑΠ της βάσης, από 

αυτά που αντλήθηκαν από την ΚΕΔΕ. Ταυτόχρονα να γίνεται αποθήκευση σε ιστορικό αρχείο, 

όλων των μεταβολών στα τ.μ., που έγιναν στην Βάση του ΔΛΤΝάξου. 
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-  Να υπάρχει η δυνατότητα για μαζικό υπολογισμό αναδρομικών από 1/1/2020 μέχρι και 

σήμερα. Να παρέχεται η δυνατότητα για αποστολή αυτών των ποσών αναδρομικών στην 

ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τον προβλεπόμενο Αριθμό Δόσεων για την είσπραξη τους.   

- Δυνατότητα για μαζική ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ για τις νέες τιμές των τ.μ., ώστε οι επόμενες 

χρεώσεις να αναπροσαρμοστούν ανάλογα.  

   

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται 

από τις παρακάτω διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του  ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.». 

• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

• Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

• Του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Tης με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
 

   
 

  
                                  Νάξος,     /     /2021 

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ           Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                               κ.α.α 

   
               

      ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΟΣ                     ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.720,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.000,00 € καθαρή αξία - Φ.Π.Α. 24% 720,00 €) και θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους του ΔΛΤ Νάξου. Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, με ΚΑ 10-7134. 

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Module ΚΕΔΕ/GovHub  3.000,00 1 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ €: 3.000,00 

Φ.Π.Α. 24% € :         720,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : 3.720,00  

  

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην αποθήκη του 

ΔΛΤΝάξου. 

 
  
  

                                  Νάξος,     /     /2021 

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ           Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                               κ.α.α 

   
               

      ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΟΣ                     ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             
 
  
  
  
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΝΑΞΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΝΑΞΟΥ 

 

 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

 

Α/Α 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1     1  

ΣΥΝΟΛΟ €:  

Φ.Π.Α. 24% € :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

 

 

  

 

  
  
  

                                  Νάξος,     /     /2021 

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ           Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                               κ.α.α 
   

               
      ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΟΣ                     ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             
 
 
 
  

Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια ενός αυτοτελές και 

ολοκληρωμένου module το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή του Τ.Α.Π. που χρησιμοποιεί η Διοικητική – Οικονομική και 

Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΛΤΝάξου, όπως αυτή αναλυτικότερα περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις 

Στην παρούσα προμήθεια, ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες 

ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. 

     

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 

προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

8. Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του  ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 

και την υγεία.». 

9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

10. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

11. Του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

12. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΝΑΞΟΥ 



 7  

ΑΡΘΡΟ 30 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν απόφασης 

του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Για την εκτέλεση της σύμβασης θα 

τηρηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με βάση τις διατάξεις του άρ.118, του 

ν.4412/16 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτού που 

αφορούν τις προμήθειες, καθώς η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 3.000,00 €, χωρίς τον ΦΠΑ. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατόπιν αξιολόγησης 

των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης, με απόφαση του Προέδρου του ΔΛΤ Νάξου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.000,00 € καθαρή αξία - Φ.Π.Α. 24% 720,00 €) και 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ΔΛΤ Νάξου. Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί 

στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, 

με ΚΑ 10-7134. 

 

ΑΡΘΡΟ 50: Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από 

την επομένη υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 

- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 

- την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16.Μετά από κάθε 

προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 

σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα, επιβάλλεται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση 

κυρώσεις και πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 60 : Πληρωμή – παράδοση υλικών 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται ως εξής: το 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 200 

παρ.1 του Ν.4412/16. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16, είναι : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα µε το άρθρο 208 

του Ν.4412/16. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του Προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, µπορθούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύβασης, σύμφωνα με το άρθρο 200 

παρ.6 του Ν.4412/16. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την 

προμήθεια υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων. 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126658
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ΑΡΘΡΟ 80 : Γενικά 

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης.  

 
 

  
                 Νάξος,     /     /2021 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ          Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                κ.α.α 

   
               

   ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΟΣ                ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια ενός αυτοτελές και 

ολοκληρωμένου module το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή του Τ.Α.Π. που χρησιμοποιεί η Διοικητική – Οικονομική και 

Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΛΤΝάξου, όπως αυτή αναλυτικότερα περιγράφεται στην Τεχνική 

Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ. της εν λόγω προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 : Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

- ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου, 

- η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

- η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

- τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 40 : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της εν λόγω 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 50 : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός των δεκαπέντε (15) ημερών 

από την σχετική έγγραφη πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 60 : Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας 

ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 70 : Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν κακή ποιότητα, 

ελαττώματα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει ή να τα 

βελτιώσει εάν αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODULE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΕΔΕ/GOVHUB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΝΑΞΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 80 : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 

κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 90 : Πληρωμή 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός, θα γίνεται μετά την διενέργεια της παραλαβής με τρόπο που θα 

καθορίζεται στο συμφωνητικό και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. της 

εν λόγω προμήθειας 

 

ΑΡΘΡΟ 100 : Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σύμφωνα με το άρθρο 

208 παρ.1 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη 

σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.2 

του Ν.4412/16. 

Για την παρούσα σύμβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει με μακροσκοπική 

εξέταση και εφόσον η επιτροπή ή ο προϊστάμενος κρίνει δύναται να γίνει και με χημική ή 

μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) ή/και πρακτική δοκιμασία. 

Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/166. 

Κατά παρέκκλιση για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμήθειων με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται 

συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 

βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα 

αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης. 

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4412/16. 
 

  
                 Νάξος,     /     /2021 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ          Ο ΕΛΕΓΞΑΣ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                κ.α.α 
   

               

   ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΟΣ                ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             
 
 

 

 
 
 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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