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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586,  asylo@asylo.gov.gr,  www.asylo.gov.gr   

Τμήμα Οικονομικού,  Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570   

 

Αθήνα,  23 - 10 - 2015 
Αριθ. Πρωτ.: 12319 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Υποβολής προσφορών για  συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, μέσω απευθείας ανάθεσης, 

διάρκειας δεκαοκτώ μηνών.  
 

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

προτίθεται να προβεί στην δημιουργία δεκαεπτά (17) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, για την 

εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών των δύο Διευθυντριών και Προϊσταμένων της 

Υπηρεσίας Ασύλου με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.  

Οι υπηρεσίες των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το από 22-10-2015 

αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ:15REQ003213046 2015-10-23) περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο 

πίνακα: 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

1  Μια (1) σύνδεση διάρκειας δεκαοκτώ μηνών(18) με απεριόριστο χρόνο ομιλίας για εθνικές 

ενδοεταιρικές κλήσεις φωνής. 

 1.500 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας προς συνδέσεις του δικτύου του  παρόχου και εθνικά 

δίκτυα  σταθερής τηλεφωνίας. 

 400 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας  προς άλλα δίκτυα κινητής  τηλεφωνίας. 

 75 λεπτά δωρεάν χρόνος  ομιλίας κατά την περιαγωγή σε χώρες της ευρωζώνης και διεθνείς 

κλήσεις προς χώρες της ευρωζώνης. 

 500 ΜΒ δωρεάν για πλοήγηση στο διαδίκτυο εντός Ελλάδος. 

 75 ΜΒ δωρεάν για πλοήγηση κατά την περιαγωγή. 

 70 δωρεάν μηνύματα.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2  Μια (1) σύνδεση διάρκειας δεκαοκτώ μηνών(18) με απεριόριστο χρόνο ομιλίας για εθνικές 

ενδοεταιρικές κλήσεις φωνής. 

 1.500 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας προς συνδέσεις του δικτύου του  παρόχου και εθνικά 

δίκτυα  σταθερής τηλεφωνίας. 

 200 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας  προς άλλα δίκτυα κινητής  τηλεφωνίας. 

 50 λεπτά δωρεάν χρόνος  ομιλίας κατά την περιαγωγή σε χώρες της ευρωζώνης και διεθνείς 
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κλήσεις προς χώρες της ευρωζώνης. 

 300 ΜΒ δωρεάν για πλοήγηση στο διαδίκτυο εντός Ελλάδος. 

 50 ΜΒ δωρεάν για πλοήγηση κατά την περιαγωγή. 

 70 δωρεάν μηνύματα. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΣΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

3  Δεκαπέντε (15) συνδέσεις διάρκειας δεκαοκτώ μηνών(18) με απεριόριστο χρόνο ομιλίας για 

εθνικές ενδοεταιρικές κλήσεις φωνής.  

 1.500 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας προς συνδέσεις του δικτύου του  παρόχου και εθνικά 

δίκτυα  σταθερής τηλεφωνίας. 

 250 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας  προς άλλα δίκτυα κινητής  τηλεφωνίας. 

 300 ΜΒ δωρεάν για πλοήγηση στο διαδίκτυο εντός Ελλάδος. 

 70 δωρεάν μηνύματα. 

 

Το μέγιστο μηνιαίο κόστος ανά πρόγραμμα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το μηνιαίο πάγιο 

κινητής τηλεφωνίας το οποίο έχει ορισθεί με την αριθ. πρωτ. 11779/12-10-2015 Απόφαση της 

Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 6Ρ3Γ465ΦΘΕ-Μ2Λ) και το οποίο ορίζεται ως εξής: 

 

Α/Α ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΠΑΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και τελών κινητής 

τηλεφωνίας) 

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 1 85,00 € 

2 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 60,00 € 

3 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ. 

15 50,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 895,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ 16.110,00 € 

 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος κάθε προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 

εγκεκριμένο βάσει της αριθ. πρωτ. 11779/12-10-2015 Απόφαση της Διευθύντριας της 

Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 6Ρ3Γ465ΦΘΕ-Μ2Λ). Προσφορές των οποίων το συνολικό κόστος, 

υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες καθώς δεν μπορούν να 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  
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Επιπλέον, λόγω της αυξημένης ροής των μεταναστών, ο αριθμός των Περιφερειακών 

Γραφείων Ασύλου, ανά την επικράτεια, δύναται να αυξηθεί. Κατά συνέπεια, προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί η άμεση απρόσκοπτη και κατεπείγουσα ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία μεταξύ της 

Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών, των 

Προϊσταμένων των Τμημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και των Προϊσταμένων των νέων 

Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (ή των νέων Αυτοτελών Κλιμακίων), ο αριθμός των 

συνδέσεων δύναται να αυξηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ακριβής αριθμός των 

συνδέσεων και το ακριβές ανώτατο μηνιαίο όριο κινητής τηλεφωνίας θα καθορισθεί με 

τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 11779/12-10-2015 Απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου. 

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που θα επιλεχθεί, για την ενεργοποίηση των δεκαεπτά 

(17) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (αλλά και των νέων που θα προέλθουν λόγω αύξησης των 

Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου ανά την Επικράτεια), θα πρέπει να έχει πλήρη πανελλαδική 

κάλυψη, ιδιαίτερα σε περιοχές, γειτονικές, με τα ελληνικά σύνορα.   

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, 

Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 26-11-2015 μέχρι και 

09-11-2015 και ώρα 15:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των 

Προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρούσα Ποτήρη (Στοιχεία επικοινωνίας για 

πληροφορίες: 210-6988521, φαξ: 210-6988586, e-mail: m.potiri@asylo.gov.gr). Κατά το 

άνοιγμα των προσφορών στις 10-11-2015 και ώρα 12:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι 

ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην 

Απευθείας Ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν όσο το δυνατόν πιο 

πιστά  τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος 

τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) 

μήνες από την παραλαβή τους  (προσφορές) στην Υπηρεσία Ασύλου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 

προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν 

εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

είναι η Απευθείας Ανάθεση βάσει της αριθ. 35130/739/9-8-2010 ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία και ορίζεται ως ανώτατο όριο σύναψης 

δημοσίων μέσω Απευθείας Ανάθεσης σε 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24.600,00 ευρώ με 

ΦΠΑ). 

Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ 

υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία 
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υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με 

νεότερη πρόσκλησή της. 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των παρεχόμενων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα 

πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης 

Απευθείας Ανάθεσης από την Αναπλ. Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας 

Ασύλου.  

Η πληρωμή των μηνιαίων αναλυτικών, για κάθε λογαριασμό, παραστατικών 

(τιμολογίων) θα πραγματοποιείται δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. μετά την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από την Υ.Δ.Ε./τέως Υ.Δ.Τ.&Π.Τ.Π., εφόσον υποβληθούν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 

43-630 Υπηρεσία Ασύλου και συγκεκριμένα των ΚΑΕ 0826 του οικονομικού έτους 2015. Τον 

Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.asylo.gov.gr.  

 
 
       Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
            ΜΑΡΟΥΣΑ ΠΟΤΗΡΗ 

Εσωτερική διαμονή: 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
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