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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ                       Αθήνα,   12 Ιανουαρίου 2021 
(Ε.Ε.Π.Α.Α.) 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνάς 2                    Αρ.πρωτ.:   3 /Φ.ΔΙΑΓ.ΠΡΟΜ.ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ 
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 10551 Αθήνα 
10682 - Αθήνα               
Πληροφορίες: Πελέκη Βίκυ                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΛ.: 210 3216550                                   
Fax  :  210 3216549                                                          
mail:   gspap@autismgreece.gr                
site : www.autismgreece.gr                     
           
 
Θέμα:  «Απόφαση έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 
επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού του Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) 
ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα 
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045650, προϋπολογισθείσας δαπάνης #55.500,00€# 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις που διέπουν την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και 

συγκεκριμένα:  

α) το υπ΄αριθμ. 1074/07-05-1993 Καταστατικό σύστασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 

Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) 

β) Η αριθμ. 5389/01-01-1998 τροποποίηση καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 

Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) 

2. Τη με αριθμ. 5723/2-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΠΑ7ΛΛ-Κ27) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» και MIS 5045650 στο Ε.Π. 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε αργότερα με την αριθμ. 

4610/28.8.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΩΖ7ΛΛ-ΒΞ0) Απόφαση. 

3. Την αριθμ.206/23.10.2020 διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε 

(15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή 

λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045650, όπως 

τροποποιήθηκε/παρατάθηκε αργότερα. 
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4. Το υπ΄αριθμ.2/30-3-2020 απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ, περί αρμοδιοτήτων διεξαγωγής 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα 

άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα 

«ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», 

5. Την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. πρακτικού 1/11-12-2020) για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου 

για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή 

λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) 

ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα 

«ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο 

του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», εκτιμώμενης αξίας 55.500,00€ 

(με ΦΠΑ), με το οποίο γνωμοδότησε, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό, ομόφωνα. 

6. Η αριθμ.230/11-12-2020 Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο διακήρυξης για την 

προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.».  

7. Το αριθμ.12/17-12-2020 (θέμα 3.β) απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ της ΕΕΠΑΑ περί επιλογής του 

προσωρινού αναδόχου.  

8. Την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. πρακτικού 2/04-01-2021) για την κατακύρωση 

προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου 

για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή 

λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ»,  στην εταιρεία «ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 

1. Την αποδοχή του Πρακτικού με αριθμ. 2/04-01-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακηρύσσουμε 

την εταιρεία «ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», Ιδιωτική Επιχείρηση Πωλήσεων Αγαθών και Παροχής 

Υπηρεσιών  και  με Α.Φ.Μ.: 065332122, Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, που εδρεύει στην οδό Κασσάνδρου 3, 

Γιαννιτσά, Τ.Κ. 58100, τηλ. 2382021148, φαξ 2382021148, ως οριστική Ανάδοχο που θα αναλάβει την 
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προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», επί της οδού Ελαιώνων 41, 

Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55535, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, καθώς η προσφορά του πληροί τους όρους και απαιτήσεις, όπως έχουν προσδιοριστεί στην με 

αρ. Πρωτ. 206/23.10.2020 Διακήρυξη της Ε.Ε.Π.Α.Α., όπως τροποποιήθηκε/παρατάθηκε αργότερα. 

 

2. Την έγκριση των όρων του σχεδίου Σύμβασης, το οποίο αποτελεί μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

3. Συμβατική Αξία. Η συμβατική αξία του εξοπλισμού που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα 

με την προσφορά του κατά τον προηγηθέντα διαγωνισμό, θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των πενήντα 

πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ #55.490,00€# (καθαρή αξία: # 44.750,00 € #) και Φ.Π.Α 24%: 

# 10.740,00 € #).  

 

4. Η καθαρή αξία της σύμβασης υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

5. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Α.Α. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

6. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Α.Α. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
της Ε.Ε.Π.Α.Α. 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 


