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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

(Αριθμός Πράξης 6 – 19/02/2020) 

 

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. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 604οικ./26-06-2019 Απόφαση ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας της 
Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής .    

 Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 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. ΕΙΕΑΔ 3002/17-10-2019 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». 

 Την υπ’ αριθμ πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1162/12-01-2019 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 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 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)». 

 Την υπ’ αριθμ. 3/28-02-2020 Απόφαση – Πράξη του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. περί συγκροτήσεως  των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 221 του  Ν.4412/2016. 
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 Την υπ’ αριθμ.  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 324οικ./10-02-2020 Απόφαση – Πράξη του Προέδρου – Γενικού 
Διευθυντή του ΕΙΕΑΔ περί εγκρίσεως – επικυρώσεως των ως άνω αναφερομένων υπ’ αρ. 
πρωτ. 1244/24-12-2019 και 1256/31-12-2019 πρακτικών της Επιτροπής για τον ανωτέρω 
συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε η ομόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία Α. Κιτσάκης – Τ. Άμερ Ο.Ε, και το διακριτικό τίτλο IP Εxpert Τotal Νetwork 
Solutions, που εκπροσωπείται νόμιμα, ως προσωρινή Ανάδοχος 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». 

 Την από 11-02-2020 πρόσκληση προς την ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία Α. Κιτσάκης 
– Τ. Αμερ Ο.Ε, και το διακριτικό τίτλο IP Εxpert Τotal Νetwork Solutions, που στάλθηκε με 
ηλεκτρονικό μέσο (e-mail), που αφορά στην υποβολή όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν.  

 Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 315 οικ./18-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το οποίο, αφού η Επιτροπή προέβη 
σε έλεγχο των περιεχομένων του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του υποψήφιου 
(προσωρινού) Αναδόχου, απεφάνθη ομοφώνως περί της εμπρόθεσμης υποβολής αυτών, και 
επί της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, κατά τρόπο 
σύννομο προς τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, και προτείνει την 
ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία Α. Κιτσάκης – Τ. Άμερ Ο.Ε, και το διακριτικό τίτλο 
IP Εxpert Τotal Νetwork Solutions, σε οριστική Ανάδοχο για την παροχή της εν θέματι 
προμήθειας των 400 φορητών υπολογιστών με δυνατότητα εισαγωγής χειρόγραφου 
κειμένου με τη χρήση γραφίδας (TABLETS).  
 
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Την αποδοχή και επικύρωση του με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΑ ΤΕΒΑ 315 οικ./18-02-2020 
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης του ΤΕΒΑ και 
ανακηρύσσει την εταιρεία με την επωνυμία Α. Κιτσάκης – Τ. Άμερ Ο.Ε, και το διακριτικό τίτλο 
IP Εxpert Τotal Νetwork Solutions, που εκπροσωπείται νόμιμα, σε οριστική  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 τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
που έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής σε αυτόν πρόσκλησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, 
προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού 
ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  
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