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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει Ανοικτό, 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  ΠΡΟΣ 

ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΚΟΝΟΥ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016,  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «παροχή οικονομικών υπηρεσιών» προς τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Μυκόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκτέλεση λογιστικών, φορολογικών και λοιπών 

υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά παρατίθενται: συμφωνία λογιστικού κυκλώματος, λογαριασμών 

Ισοζυγίου, ενημέρωση Βιβλίου Παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων, έλεγχος τελικού 

Ισοζυγίου, σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ισολογισμός, 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κ.λπ.), συμφωνία, σύνταξη και υποβολή περιοδικών, 

εκκαθαριστικών (οριστικών) δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, ΚΕΠΥΟ, προετοιμασία μηνιαίων αποτελεσμάτων, πινάκων 

ταμειακών ροών (cash flow), μηνιαίων υποχρεώσεων, προετοιμασία προϋπολογισμού και 

τυχόν αναμορφώσεις αυτού, απολογιστικών αναφορών, στατιστικών στοιχείων, παροχή 

γνωμοδοτήσεων, κ.λπ.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-6,  79221000-9, 75120000-3, 66171000-9 

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης 

της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α.ΜΥΚΟΝΟΥ 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/4/2022 και ώρα 15:00. 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ1Ζ3ΟΡΦΧ-1Ν4



 

 

του ως άνω συστήματος, (α/α 156917) όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - 

στοιχεία του διαγωνισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.676,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 94.900,00 € ΦΠΑ : 22.776,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

που ανέρχεται στο ποσό των χίλιων οχτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (1.898,00€) που 

αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου 

ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16 

 

Μύκονος, 16 / 3 /  2022 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου  

 

ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
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