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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ                       Αθήνα, 13   Ιουλίου 2022 
(Ε.Ε.Π.Α.Α.) 
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ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 10551 Αθήνα         ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ 
10682 - Αθήνα               
Πληροφορίες: Πελέκη Βίκυ                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
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Θέμα:  «Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο διακήρυξης για την προμήθεια με αγορά Οχήματος-
λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο πλαίσιο του 
υποέργου 4, 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.» με Κωδικό ΟΠΣ 
5045650  
 
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 τις αριθμ. 

4610/28.8.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΩΖ7ΛΛ-ΒΞ0) και 2577/27-05-2022 (ΑΔΑ: 69ΤΣ7ΛΛ-ΒΘΝ) Αποφάσεις. 

3. Την αριθμ.73/06.06.2022 διακήρυξη για την προμήθεια με αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων 

για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α. στο πλαίσιο του υποέργου 4, 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.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650  

4. Την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. πρακτικού 1/11-07-2022) για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Προμήθεια Οχήματος», 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 
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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 64.000,00€ (με ΦΠΑ), με το οποίο γνωμοδότησε, για τους λόγους που 

αναγράφονται σε αυτό, ομόφωνα. 

5. 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», 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας για την «Προμήθεια με 

αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο 

πλαίσιο του υποέργου 4, 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.» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 1/11-07-2022 πρακτικό της και για τους 

λόγους που αναγράφονται σε αυτό, εγκρίνουμε την προσωρινή κατακύρωση του Διαγωνισμού στον 

οικονομικό φορέα «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για το ποσό των πενήντα ενός 

χιλιάδων, διακοσίων  ευρώ (51.200,00€) πλέον ΦΠΑ δώδεκα χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 

(12.288,00€), ήτοι συνολικού ποσού εξήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 

(63.488,00€). 

Με νεότερη έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας μας, ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος, να κληθεί να 

υποβάλει εντύπως και ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων .pdf και να προσκομίσει κατά περίπτωση σε 

σφραγισμένο φάκελο (έντυπη μορφή), εντός αποκλειστικής προθεσμίας (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
της Ε.Ε.Π.Α.Α. 

 
                              

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 
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