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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας
Τμήμα Έργων Δράσεων & Συμφωνιών – Πλαίσιο
Ταχ. Δ.νση: Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης
Ταχ. Κώδικας: 182 33
Πληροφορίες: Α. Λάμπρου
E-mail: a.lambrou@migration.gov.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
       Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 16.03.2022

 
Αρ. πρωτ.: 153653

ΑΔΑ: 9ΛΑ946ΜΔΨΟ-Ι0Φ 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου 
διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών 
Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:
Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων για την επιτυχή 
υλοποίηση παρεμβάσεων, δράσεων και Έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, μέσω της εκπόνησης οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που 
αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων 
δράσεων κλπ
Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση 
παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και 
στη σύναψη συμβάσεων
Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή 
έργων 
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Θεματική Περιοχή 4 : Οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης 
των παρεμβάσεων, δράσεων και έργων με την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης 
(PMO) και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης τους.
Θεματική Περιοχή 5: Υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε όλο 
τον κύκλο ζωής των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και 
προμήθειας αγαθών.
Θεματική Περιοχή 6: Παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου, για έργα που υλοποιεί 
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο σχετικών Συμβάσεων 
χρηματοδότησης (Grant Agreements).

1. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω 
ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα εξειδικεύεται 
κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

• 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

• 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης

3. Η συμφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει τετραετή διάρκεια, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.

4. Η ανάθεση της σύμβασης θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 
27 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των έξι 
εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ 
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(6.331.260,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων 
πενήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (7.850.762,40€) με 
ΦΠΑ, ΦΠΑ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και 
σαράντα λεπτά (€1.519.502,40) και αναλύεται ως εξής:
• Εκτιμώμενη Αξία Αρχικού Έργου, στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων 

διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€4.220.840,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών με ΦΠΑ 
(€5.233.841,60), ΦΠΑ ενός εκατομμυρίου δεκατριών χιλιάδων ενός ευρώ και εξήντα 
λεπτών (€1.013.001,60).

• Εκτιμώμενη αξία Δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 50% της εκτιμώμενης 
αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων 
εκατό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (€2.110.420,00), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών με ΦΠΑ (€2.616.920,80), ΦΠΑ 
πεντακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€506.500,80).

Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Αναθέτουσας 
Αρχής, για την αύξηση έως 50% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, δυνάμενο να ασκηθεί, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, με μία ή 
περισσότερες αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, για την αντιμετώπιση των αναγκών που 
προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών. Το δικαίωμα προαίρεσης 
ασκείται με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο προ της λήξης της 
διάρκειας της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

7. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ενώ κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένο αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Διακήρυξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού, 
να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, να 
πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τις απαιτήσεις 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

10. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 
15/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική.

11. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λ.ΘΗΒΩΝ 196 – 198, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ.: 18233, e-mail: aepp@aepp-
procurement.gr, Τηλ.: 2132141216, Φαξ: 2132141229, Site: www.aepp-
procurement.gr). Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η σχετική 
διαδικασία αναφέρονται στην διακήρυξη.

12.  Η έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
141276/10-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΔΦ46ΜΔΨΟ-ΞΡ5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
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ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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