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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού δηµοσίου διαγωνισµού µε κριτήριο επιλογής την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε 
τίτλο «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο» της Πράξης 3.2.1 «Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την 
ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης» για τις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας 
Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) 
του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 
 

 
  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

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 A’98/22-4-
2005) 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όπως ισχύει   

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως 
ισχύει.  

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει. 

5. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 24 όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α 247/27-11-1995) όπως 
ισχύει. 

7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει. 

8. Του Ν.2328/95 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 159/1995) όπως ισχύει, 

9. Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5,όπως ισχύει 

10. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 

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

12. To N. 3833/2010(ΦΕΚ 40 Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα 
µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

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

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/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 τις σχετικές εγκυκλίους. 

15. Το Ν.  3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ 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 (L395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 
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16. Του Π.∆. 261/97 «Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα 
ενηµέρωσης» (ΦΕΚ Α’ 186/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Του Π.∆. 310/1996 (ΦΕΚ 214/Α/29-8-1996) «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον 
ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

18. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07), καθώς και την Τροποποίηση των 
Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ  και 2009/81/ΕΚ από τον  ΕΚ αριθ. 
1177/30.11.2009. 

19. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), 
εφαρµοζόµενου αναλογικά, για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθµίζονται µε το παρόν. 

20. Το Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α/8-2-2008) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας των Φύλων». 

21. Το Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170/28-9-2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και 
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» και ιδίως το άρθρο 2 αυτού. 

22. Το Π.∆ 65/2011 (ΦΕΚ 147/27-6-2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε 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», όπως ισχύει (ΦΕΚ 154/ 5-7-
2011) 

23. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243/11-11-2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

24. Την υπ’ αριθµ. 4089 (ΦΕΚ 1978/Β/6-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον  Προϊστάµενο και στους Προϊσταµένους 
Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, του 

ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

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

26. 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 
887/Β/14.05.2008) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008) και όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’αρθµ.378/10.05.2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ/Β/653/14.05.2010). 

27. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και ειδικότερα τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα , τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν 
δράσεις συγχρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Τ. 
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28. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013».  

29. Το µε αρ,πρωτ. 9.23529/Οικ.3807/08.12.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και 
άλλων πόρων- ΕΥΣΕΚΤ: «Αποστολή Πίνακα Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ(Αnnex XXIII) και 
Οδηγού Εφαρµογής σχετικά µε τη συλλογή και υποβολή δεδοµένων προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους συµµετέχοντες σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις 
του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013»  

30. Την µε αρ.πρωτ. 1377/20-1-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης, ∆ιεύθυνση Εποπτείας 
Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων, για έγκριση της διαφηµιστικής 
δαπάνης του ετησίου προγράµµατος προβολής για το έτος 2011 της  Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 

31. Την υπ’ αριθµ. 479/4-6-2010 και την από 22-6-2010 ορθή επανάληψη της 
πρόσκλησης της Μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων»  στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, 
Κατηγορία Πράξης «3.2.1. Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της 
συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης» για τις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
(Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας 
Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
2007-2013». 

32. Την υπ’ αριθµ. 691/2-8-2010 και της από 30-3-2011 ορθής επανάληψης 
(Α∆Α:4ΑΓ9Κ-2) της  Απόφαση Ένταξης για την Πράξης  µε τίτλο  «Ενθάρρυνση και 
ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), 
τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 
3.2. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

33. Το υπ’ αριθµ 1585/20-9-2011 έγγραφο του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης - 
Μονάδας Β: «∆ιαχείρισης και Επαληθεύσεων» της ΕΥΕ /ΓΓΙΦ, µε το οποίο εκφράζει 
σύµφωνη γνώµη στο πλαίσιο της προέγκρισης της διαδικασίας δηµοπράτησης.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
1. Την προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε 

κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την 
επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο: «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο» της Πράξης 3.2.1 
«Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε 
θέσεις πολιτικής ευθύνης» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), 
τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες 
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Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 
 

 
2. Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριακόσιες πενήντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (355.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
(288.617,89 Ευρώ +ΦΠΑ 66.382,11 ευρώ), ως εξής: 

 
o ∆ιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (218.467,00 ευρώ) 

(177.615,45 € + ΦΠΑ 40.851,55 €) για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 (8 
Περιφέρειες Σύγκλισης) 

 
o Ογδόντα µία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (81.934,00 ευρώ)  

(66.613,01 € + ΦΠΑ 15.320,99 €)  για τον Άξονα Προτεραιότητας 8 (3 
Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 

 
o Πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (54.599,00 ευρώ) 

ευρώ (44.389,43 + ΦΠΑ 10.209,57) για τον Άξονα Προτεραιότητας 9 (2 
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 

 

3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό 
Τεύχος Προκήρυξης (αρ. προκήρυξης   2/2012), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 

4. Η δαπάνη του έργου  θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑΕ 455/8 (πρώην 15/8)   Έργο ….(πρώην 
2010ΣΕ02080015).  

5. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/4/2012 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 
Φύλων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
Κοραή 4, 105 64,  Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου.   Προσφορές που 
θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες,  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  

 
6. Ηµεροµηνία έναρξης αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/4/2012, ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση. 
 
7. Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί  

 
o στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

 
o στο Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων και Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

και  
 

o στον Ελληνικό τύπο: 
 

 
� Εφηµερίδα  Κέρδος  
 
� Εφηµερίδα   Εξπρες 
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� Εφηµερίδα   Καθηµερινά Νέα 

 
� Εφηµερίδα   Αττικό Βήµα 

 
o θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια»  

 
o στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 

 
 

8. Η παρούσα απόφαση και το συνηµµένο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr, www.eyeisotita.gr, 
www.espa.gr,  και www.epdm.gr. 

 
 
9. 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»(ΦΕΚ64/Α/16-03-07) και όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.∆. 118/2007. 

 
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 
 
 

 ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 
 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :   
       
• Περίληψη Προκήρυξης           
• Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων 

2. ΕΥΕ ΓΓΙΦ - Προϊσταµένη 

3. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και Οργάνωσης της ΓΓΙΦ 

4. Φάκελος Κ. Πράξης 3.2.1-Υποέργο 2 

5. Ο∆Ε (αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την ανάρτηση στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια¨) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. ΕΥΕ ΓΓΙΦ Μονάδα Β΄ (ως ΕΦ∆) 
2. ΕΥ∆ Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 
Μεναίχµου και Θεοφιλοπούλου 18, 117 43, Αθήνα 

3. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» 
Μονάδα Γ’ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού και Οργάνωσης 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Πληροφορίες: Ε. Μαδεράκη 
Tηλ.: 213 1501 476, 451 
Fax:  213 1501 491 
Εmail: emaderaki@mou.gr 

 
 

                                                           
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  2/2012 
   

Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού  
για το έργο µε τίτλο «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο» της Πράξης 3.2.1 «Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την 
ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης» για τις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας 
Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09) 
του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

 
 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του 
ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» 
∆ιεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος  
Πληροφορίες: Ε. Μαδεράκη 
Τηλέφωνο: 213 1501476, 451      Fax : 213 1501 491 
E-mail: emaderaki@mou.gr 

 
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 28 µήνες από την Υπογραφή της Σύµβασης 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 355.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ (288.617,89 Ευρώ +ΦΠΑ 66.382,11 ευρώ)  και συγκεκριµένα: 
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� 218.467,00 ευρώ (177.615,45 € + ΦΠΑ 40.851,55 €)  για τον Άξονα 
Προτεραιότητας 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) 

 
� 81.934,00 ευρώ (66.613,01 € + ΦΠΑ 15.320,99 €)  για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 8 (3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 
 

� 54.599,00 ευρώ (44.389,43 + ΦΠΑ 10.209,57) για τον Άξονα Προτεραιότητας 9 
(2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 

 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :  
Ανοικτός ∆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  
Σύµβαση υπηρεσιών, κατηγορία 13 «∆ιαφηµιστικές Υπηρεσίες» 
(Aριθµός Αναφοράς: CPV 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 
διαφήµισης). 
 

 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Το αντικείµενο του Έργου αφορά στην υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης δέσµης 
συντονισµένων παρεµβάσεων µε την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών µέσων, 
καθώς και στην υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης-ενηµέρωσης της κοινής γνώµης 
και των πολιτικών φορέων µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στη 
διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας, καθώς και την ενθάρρυνση των ψηφοφόρων να 
στηρίξουν τις υποψήφιες αιρετές γυναίκες στις εκλογικές διαδικασίες. Το Έργο θα 
υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, η πρώτη φάση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου των Εθνικών εκλογών και η δεύτερη φάση κατά την διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου των Ευρωεκλογών. 

 

Για το σκοπό αυτό θα διεξαχθεί καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώµης και των πολιτικών φορέων, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των 
γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και την εκλογή τους στα πολιτικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σκοπός της καµπάνιας είναι η προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των γυναικών 
στο πολιτικό πεδίο, µέσω της άρσης των στερεότυπων και κατεστηµένων αντιλήψεων 
και προκαταλήψεων που συνδέονται µε τους «παραδοσιακούς» ρόλους των γυναικών 
και των ανδρών στην κοινωνία.  
Οι οµάδες-στόχοι των εκστρατειών ευαισθητοποίησης είναι οι ψηφοφόροι και οι πολιτικοί 
σχηµατισµοί εκπροσώπησης των πολιτών. 
 
Συνοπτικά, στο πλαίσιο της καµπάνιας ευαισθητοποίησης, για κάθε εκλογική διαδικασία, 
αφού καταρτιστεί Σχέδιο ∆ράσης Ευαισθητοποίησης, θα παραχθεί και θα 
προβληθεί/µεταδοθεί/καταχωρηθεί ή και διανεµηθεί οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό 
και θα πραγµατοποιηθεί κεντρική εκδήλωση έναρξης καµπάνιας ευαισθητοποίησης. 
 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα αξιοποιηθούν µια σειρά µέσων, όπως για παράδειγµα: 
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 Κεντρικές Εκδηλώσεις, ηµερίδες, φόρουµ, περίπτερο ενηµέρωσης.  
 Παραγωγή και διάχυση έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού 

(καταχωρήσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά, αφίσες, σελιδοδείκτες, µπροσούρες, 
φυλλάδια, αυτοκόλλητα, ηµερολόγια, ραδιοφωνική και τηλεοπτική καµπάνια (σπότ 
κ.λπ.), βίντεο, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, Banner σε ιστοσελίδες 
κ.λπ. 

 Άλλες καινοτόµες δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού που θα προταθούν και θα 
συµβάλουν στους στόχους του Έργου ανάλογα µε το συνολικό προγραµµατισµό των 
δράσεων 

 
 
7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος υποδείξει αυτή.  

 
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν τα επαγγελµατικά προσόντα του Υπεύθυνου Έργου 
και των στελεχών της Οµάδας Έργου. 
 
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να 
έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισµού. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις 
ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 
11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 28 µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης.  
 
12. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
α) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης 
και κάθε σχετικό έγγραφο από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων/ Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ 
και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», Κοραή 4, 105 64 
Αθήνα,  Τηλ: 213 1501476, -451, Φαξ:  213 15 01 491,  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
09.30-15:00. 
β) H απόφαση της Προκήρυξης και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr, www.eyeisotita.gr,  
www.epdm.gr.  
γ)  Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι η 
11/4/2012 και χορήγησης διευκρινίσεων επ’ αυτής είναι η 6/4/2012. 
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13. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
α)  Η προθεσµία υποβολής προσφορών εκπνέει την 18/4/2012, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 15: 00. 
β)  Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των 
Φύλων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-
2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», 
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα,2ος όροφος, µε τη µορφή ενός ενιαίου και σφραγισµένου 
φακέλου ή ενιαίου περιβλήµατος. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα 
συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Οι προσφορές 
µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένες. 
Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδροµικώς θα παραληφθούν, µόνο αν 
πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
τους. Απόδειξη γι αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχοµένων της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
γ)  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. 
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Προσφορά και δικαιολογητικά 
που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση. 
 

 
14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
α)  Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος 
των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών. 
β)  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19/4/2012, ηµέρα Πέµπτη και  
ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.  
 
15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του συνολικού τιµήµατος 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (17.750 ευρώ) και να ισχύει τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη ισχύος των 
προσφορών. 
 
16. 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. 
 
 
17. 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 -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. 
 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   
∆εν υπήρξε δηµοσίευση προκαταρκτικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 
22. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
Η προκήρυξη του διαγωνισµού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22/2/2012. 
 
23. 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.  
  
24. 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 2131501476, 451. 
 
 
 
 
 

                                                              
 

 

 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
 
 

 ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 
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