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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    

 

         
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

(Αριθμός Πράξης 5 – 10/02/2020) 

 

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/05.05.2017 Απόφασης ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας της 

Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής.    

 Της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με την ονομασία τεχνική βοήθεια 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για 

το FEAD/TEBA (ΑΔΑ: 62ΞΞ465Χ18-Ε91). 

 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3002/17-10-2029 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με θέμα: «Προμήθεια  400 φορητών 

υπολογιστών (TABLETS) με προδιαγραφές εισαγωγής χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση 

γραφίδας, συνολικού ποσού 59.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των Κοινωνικών Συμπράξεων στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Βοήθεια στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους 

ωφελούμενους του Προγράμματος». 

Αρ.Πρ. : Ε.Ι.Ε.Α.Δ. : 324 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 10/02/2020
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 Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1162/12-1-2019  διακήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε 

στο διαδικτυακό τόπο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ.  

 Την υπ. Αριθμ. 8/4-12-2019 Απόφαση –Πράξη του Προέδρου –Γενικού Διευθυντή του ΕΙΕΑΔ περί 

συγκροτήσεως των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 221 του  Ν.4412/2016. 

 Τα με αριθμούς πρωτ. 1244/24-12-2019 και 1256/31-12-2019 πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης του ΤΕΒΑ για τον έλεγχο των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής καθώς και αξιολόγησης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος 

προμηθευτή του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  400 φορητών υπολογιστών για 

την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας (tablets)». 

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αποδοχή και επικύρωση των με αριθμούς πρωτ. 1244/24-12-2019 και 1256/31-12-2019 

πρακτικών της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης του ΤΕΒΑ για τον έλεγχο  

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, καθώς και αξιολόγησης της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς του συμμετέχοντος προμηθευτή του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  

400 φορητών υπολογιστών για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 

(tablets), προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 59.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ως 

εκ τούτου ανακηρύσσουμε την εταιρεία με την επωνυμία Α. Κιτσάκης – Τ. Άμερ Ο.Ε, και το 

διακριτικό τίτλο IP Εxpert Τotal Νetwork Solutions, που εκπροσωπείται νόμιμα, ως Προσωρινή 

Ανάδοχο για την «Προμήθεια 400 φορητών υπολογιστών για την εισαγωγή χειρόγραφου 

κειμένου με τη χρήση γραφίδας (tablets) προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 59.500,00  ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠA». 

 Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί την Προσωρινή Ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, έως τις 20/02/2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103  του ν.4412/2016.  
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