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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 161563) 

 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και αναβάθμισης του υφιστάμενου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΥΜΑ, 
με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του φορέα, μέσω ενεργοποίησης πρόσθετων συστημάτων για την 
κάλυψη νέων επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου και την αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών 
μέσω της παροχής νέων εκδόσεων. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες μεταφοράς της υποδομής σε εικονικό 
περιβάλλον και ελέγχου αντιγράφων ασφαλείας. 

 

1. Το συμβατικό αντικείμενο αποτελείται από τέσσερις διακριτούς άξονες:  
i.Συντήρηση και υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών 

ii.Ενεργοποίηση Υποσυστημάτων της υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης 
iii.Ενεργοποίηση Υποσυστημάτων της υφιστάμενης εφαρμογής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
iv.Πρόσθετες υπηρεσίες πληροφορικής   

2. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΜΑ. Συγκεκριμένα, από τον Ειδικό 
Φορέα 1055-501 «Λοιπές μονάδες / αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες 
υπάγονται στον Υπουργό, Αναπληρωτές Υπουργούς / Υφυπουργούς / Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο 
Υπουργείο». Θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», του προϋπολογισμού 
των οικονομικών ετών 2022 και 2023, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.295850/25.05.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010639744, 
ΑΔΑ Ρ44Ψ46ΜΔΨΟ-ΦΛΓ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), ποσού  125.860,00 €  και την με 
αρ.πρωτ.302207/27.05.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010641643, ΑΔΑ Ψ3ΓΛ46ΜΔΨΟ-ΑΙΣ) προέγκριση ανάληψης 
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υποχρέωσης, ποσού   47.740,00 €, συνολικού ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ #140.000,00# μη 
συμπεριλαμαβανομένου Φ.Π.Α. και εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #173.600,00#, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η τιμολόγηση της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 125.860,00 
ευρώ για το έτος 2022 και το ποσό των 47.740,00 ευρώ για το έτος 2023. 

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 72261000-2 (υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού). 

4. Η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) του 
τόπου εκτέλεσης της σύμβασης είναι: EL307 – Πειραιάς, Νήσοι. 
5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

6. Η ανάθεση της σύμβασης θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και με τις προθεσμίες που προβλέπονται ρητά στην παρ.1, περ.α) του άρ.121 του ίδιου 
νόμου, για την παραλαβή των προσφορών, ήτοι προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. 

7. Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των 
υπηρεσιών που περιγράφονται. 

8. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που αναφέρονται στην οικεία 
Διακήρυξη και στα συνημμένα σε αυτή έγγραφα. 

9. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. όπου η διαδικασία έλαβε Συστημικό Αριθμό: 161563. Περαιτέρω πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

10. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), 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. 

11. 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. 

12. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 13:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. 

13. 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. 

 

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  Δρ. Φωτεινή Τιμ. Κουλούρη 
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