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ΘΕΜΑ:  Επανάληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 

∆ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και 

πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των 

προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε 

τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων 

Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την 

ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και 

των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των 

φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του 

Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157. 
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Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα  
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Τηλέφωνο : 213 1501 466  

Fax : 213 150 14 91 

E-mail : spilispi@mou.gr  

Websites : www.eyeisotita.gr, www.isotita.gr 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/22-03-1994) σχετικά µε την «Παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και 
ειδικότερα του άρθρου 24. 

3. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α’ 247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

6. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρµογή 
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη- µέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Νοµισµατικό Ταµείο».  

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 
και Ευθύνη».  

9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.9.2010): «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 
µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)». 

10. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 157. 

13. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», καθώς και την 
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Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  και 2009/81/ΕΚ από τον  ΕΚ αριθ. 
1177/30.11.2009 

14. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου», εφαρµοζόµενου αναλογικά. 

15. Το Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ Α’ 17/08-02-2008) «Οργανισµός της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων». 

16. Tο Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 

17. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/27-6-2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα 
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και 
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 

18. Το Π∆ 119/2013  (ΦΕΚ Α΄153/25-06-2013) ∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.   

19. Την Υπ. Αριθµ 131/18.4.2008 Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 
2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων 
επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β’ 887/ /14.05.2008), όπως διορθώθηκε 
(ΦΕΚ Β’ 1179/2008) και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 653/4.5.10), σε 
συνδυασµό µε τη µε αρ. 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ Β/1024/25-4-2013) ΚΥΑ 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 του ν. 3614/2007». Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων συστήθηκε στη ΓΓΙΦ µε την υπ’ αριθµ. 
131/18.4.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 887/ 14.05.08), σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως διορθώθηκε 
(ΦΕΚ 1179/Β’/26-11-2008), και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 653/14-05-
2010). Με την αρ. 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ Β/1024/25-4-2013) ΚΥΑ 
αναδιαρθρώθηκε και µετονοµάστηκε σε "Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών" (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) και υπάχθηκε στο Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

20. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ Β’ 540//27-3-2008) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και 
τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 
Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

21. Την υπ’ αρ. 35130/739/10 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-8-2010) απόφαση υπουργού 
Οικονοµικών: Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 
Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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22. Τη µε αριθµ. πρωτ.15331/17.4.2013 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆/ 184/ 25-4-2013) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
για το διορισµό της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων. 

23. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). 

24. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο  µε 
θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

25. Την µε Α.Π. 3940/2010/11-02-2011 (Α∆Α: 4ΑΛΘΚ-Κ) Απόφαση Ένταξης 
της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.», της κατηγορίας 
πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 
παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των 
συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας 
των φύλων», του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε κωδικό ΟΠΣ 302157, συνολικού 
προϋπολογισµού 1.000.000 Ευρώ, την µε Α.Π. 722/σχετ.444/23.02.2012 
(Α∆Α:ΒΟΖΖΧ-ΨΧ4) και την  1η τροποποίηση αυτής. 

26. Το υπ’ αριθµ.4410/24.12.2013 διαβιβαστικό εγγράφων για τον έλεγχο 
προέγκρισης δηµοπράτησης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της κατηγορίας 
πράξης 3.1.4, µε κωδικό ΟΠΣ 302157. 

27. Το υπ’ αριθµ. 13/24.1.2014 έγγραφο της ΕΥ∆ Ε.Π. «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» (αριθµ. εισερχ. ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ 378/28.1.2014) περί 
διατύπωση σύµφωνης γνώµης για τη διαδικασία δηµοπράτησης του 
Υποέργου 4 της κατηγορίας πράξης 3.1.4, µε κωδικό ΟΠΣ 302157. 

28. Το υπ’ αριθµ.902/4.3.2014 διαβιβαστικό εγγράφων διενέργειας ανοιχτού 
δηµόσιου διαγωνισµού στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της κατηγορίας 
πράξης 3.1.4, µε κωδικό ΟΠΣ 302157. 

29. Την υπ’ αριθµ. 990/10.3.2014 ανάκληση της απόφασης προκήρυξης 
Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου 
στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του 
ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων 
υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες». 

30. Το υπ’ αριθµ. 2723/18.7.2014 ενηµερωτικό σηµείωµα προς την ΕΥ∆ Ε.Π. 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την επανάληψη της προκήρυξης στο 
πλαίσιο του Υποέργου 4 της κατηγορίας πράξης 3.1.4, µε κωδικό ΟΠΣ 
302157. 

31. Το υπ’ αριθµ. 2277/24.7.2014 έγγραφο της ΕΥ∆ Ε.Π.«∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση» (αριθµ. εισερχ. ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ 2771/24.7.2014) περί µη 
απαίτησης εκ νέου έκδοσης προέγκρισης για την επανάληψη της 
προκήρυξης του διαγωνισµού για το Υποέργο 4 της κατηγορίας πράξης 
3.1.4, µε κωδικό ΟΠΣ 302157. 

32. Τη ΣΑΕ 455/8, στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη µε ενάριθµο 
κωδικό έργου 2012ΣΕ45580005, συνολικού προϋπολογισµού ενός 

εκατοµµυρίου Ευρώ (1.000.000€). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την επανάληψη προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου 

∆ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: 

«Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς 

και των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της 

πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 

Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 

«Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών 

ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών 

ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών 

µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

(Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  

Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων εξήντα ευρώ  (360.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ  292.682,93 € + ΦΠΑ 67.317,07 €). 
 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο 

αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (Παράρτηµα Α’), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης. 

 

3. Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς πόρους. Το έργο χρηµατοδοτείται από το E.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007 - 2013» και η δαπάνη του θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑΕ 455/8 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

της πράξη µε ενάριθµο κωδικό έργου 2012ΣΕ45580005.  

 

4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, µέχρι τις 

3/11/2014  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα  15:00.                       

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός τριών εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή ήτοι 6/11/2014, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 

15:00, στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Κοραή 4, 105 64, 

Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά 

την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
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5. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η/11 

/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00µµ. 

 

6. Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί  

• στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

• στο Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων και Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης και  

 

• στον Ελληνικό τύπο και ειδικότερα σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 

εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και σε µία ηµερήσια 

και µία εβδοµαδιαία τοπικές εφηµερίδες. 

 

• Θα σταλεί στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος. 

 

• Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr. 

Η παρούσα απόφαση και το συνηµµένο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης θα 

αναρτηθούν επίσης στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr, 

www.eyeisotita.gr, και www.epdm.gr. 

 

8. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις 

διατάξεις της υπ’ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (Ε.Ε L 134/30-4-2004) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», του Π.∆. 60/2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 

(ΦΕΚ Α’ 64/16-03-07), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.∆. 

118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/ 10-07-2007) "Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου". 

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 
ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ 

Συνηµµένα:  

1. Ορθή Επανάληψη-Αναλυτικό Τεύχος 
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Προκήρυξης (σελ. 121). 

2. Ορθή Επανάληψη-Περίληψη  Προκήρυξης 

(σελ. 5). 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΕΥ∆ Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013», Μεναίχµου και Θεοφιλοπούλου 18, 
Τ.Κ. 117 43, Αθήνα  

 
2. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, 

Ακαδηµίας 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα 

 

  

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

� Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των 

Φύλων 

� ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ, Προϊσταµένη υπηρεσίας 

� ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ, Μονάδα Γ’, Φάκελο έργου 

� Ο∆Ε (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα  

∆ιαύγεια¨) 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

(ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 

Μονάδα Γ΄ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

 

Ορθή Επανάληψη 

 

Α∆Α: Ω07ΧΝ-Π6Λ 

 

Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου 

Tηλ.: 213 1501 466 

Fax:  213 1501 491 

Εmail: spilispi@mou.gr 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  11/2014 

   

Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού   

 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική 
λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των 
προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες»  της πράξης µε 
τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών ισότητας για την 
ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και 
των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των 
φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του 
Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
2007-2013», µε Κωδικό ΟΠΣ 302157. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

     Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής  

     Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών  

     (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ) 

∆ιεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος  

Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου  

Τηλέφωνο: 213 1501466,  Fax : 213 1501 491 

E-mail: spilispi@mou.gr 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   
360.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ  
292.682,93 € + ΦΠΑ 67.317,07 €) 

 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:  

12 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 
 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :  

Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην Οδηγία 2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο 
µε το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και το Π∆ 118/2007. 

 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

     Πακέτα Λογισµικού και Συστήµατα Πληροφορικής  (Aριθµός    Αναφοράς: CPV 

48000000-8) 

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και στην πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού 
θεµατικού αποθετηρίου (Repository) ερευνητικού, διδακτικού και 
επιστηµονικού υλικού σε θέµατα φύλου και ισότητας καθώς και της νέας 
διαδικτυακής πύλης της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της 
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Ειδική σηµασία δίνεται στην 
ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες 
µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος καλείται να: 

α) ∆ηµιουργήσει και να λειτουργήσει πιλοτικά αποθετήριο, µε προδιαγραφές 

ανοικτής πρόσβασης, στο οποίο θα συλλέγεται, διαφυλάσσεται, ευρετηριάζεται, 

τεκµηριώνεται και διαχέεται η πνευµατική παραγωγή των ερευνητικών, 

εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυµάτων. 

β) ∆ιασφαλίσει τη δυνατότητα στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα που καταθέτει στο αποθετήριο βάζοντας ψηφιακή 

υπογραφή η οποία να προέρχεται από πιστοποιηµένη αρχή. 

ΑΔΑ: Ω07ΧΝ-Π6Λ



 
 

 

 

 

 

10 από 13 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

γ) Ολοκληρώσει, µέσω κοινού περιβάλλοντος αναζήτησης το ως άνω αποθετήριο 

µε το υπάρχον λογισµικό της βιβλιοθήκης και το Ιστορικό αρχείο. 

δ) Σχεδιάσει εκ νέου τον Ιστότοπο της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου 

ώστε: 

δ1) Να δηµιουργηθεί ένας αυτόνοµος χώρος πληροφόρησης του κοινού για τις 

υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης µε διευρυµένες δυνατότητες 

παροχής πληροφοριών για θέµατα ισότητας  

δ2) Να δηµιουργηθεί µία ενιαία πλατφόρµα ταυτόχρονης αναζήτησης και 

πλοήγησης σε όλες τις «εν λειτουργία» βάσεις της Βιβλιοθήκης και του 

Αποθετηρίου (νέα). 

ε) Αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά τις νέες υπηρεσίες του Αποθετηρίου και 

της ∆ικτυακής Πύλης καθώς τις νέες δοµές για ΑµεΑ.  

στ) Εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης στη διαχείριση και χρήση των 

νέων συστηµάτων. 

 

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα-Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81, Αθήνα 

 

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν τα επαγγελµατικά προσόντα του 

Υπεύθυνου Έργου και των µελών της Οµάδας Έργου, σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης. 

 
9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 12 µήνες από την 

υπογραφή της Σύµβασης. 

 
11. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
H απόφαση της Προκήρυξης και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα 
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr, 
www.eyeisotita.gr,  www.epdm.gr, καθώς και στην δικτυακή πύλη του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr. 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία χορήγησης διευκρινίσεων επί της προκήρυξης του 
έργου είναι η 27η/10/2014. 
 
12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
α)  Η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εκπνέει την 3η/11    
/2014, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 15:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, 
σε έντυπη µορφή εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή ήτοι 6/11/2014, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 15:00. 
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β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό 

φάκελο. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση και την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 

προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

  

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

µέσω της δικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr. Εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, κατά περίπτωση τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατατίθενται ή αποστέλλονται 

ταχυδροµικά (συστηµένα) στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου  και ώρες 09:00 

πµ-15:00 µµ, µε τη µορφή ενός σφραγισµένου φακέλου. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε τον φάκελο αυτό διαβιβαστικό (που θα 

βρίσκεται έξω από τον σφραγισµένο φάκελο για πρωτοκόλλησή του), στο οποίο 

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών γίνεται  από την 
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, την 
7η/11/2014, ηµέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  
 
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% της προεκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύµβασης. 
 
15. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) 

και από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη του έργου χρηµατοδοτείται από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8 του 

Υπουργείου Εσωτερικών ( ενάριθµος κωδικός έργου 2012ΣΕ45580005) 

 
16. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες  αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους 
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-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό 

των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του ΠΟΕ. 

Για την δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

 

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 
του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και να συνοδεύουν την 
προσφορά τους µε τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 
είναι νόµιµης ισχύος. 

18. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Έξι (6) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών. 
 
19. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   
∆εν υπήρξε δηµοσίευση προκαταρκτικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
Η προκήρυξη του διαγωνισµού απεστάλη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις 10/9/2014. 
 
22. ΣΥΜΒΑΣΗ   
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύµβαση ανάθεσης συντάσσεται 
σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, την προσφορά του Αναδόχου, την 
κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις.  
 
 
23. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν 
σχετικό έγγραφο µε τηλεοµοιοτυπία στο 2131501491 ή ταχυδροµικώς στην 
ανωτέρω αναφερόµενη διεύθυνση ή να απευθυνθούν τηλεφωνικά στον αριθµό 
2131501466. 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
 
 
  
 
               ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ 
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