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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  18/2021 

Θέμα 
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
 

 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκεή και ώρα 13:00 η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κοροναϊου COVID-19  και  εφαρμόζοντας την 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ευστράτιου Αντ. Σαραούδα, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  
25-01-2021. 
 Της συνεδρίασης προΐσταται ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας. 
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 13:00 εκφωνούνται τα ονόματα και 
διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 
 
Παρόντες: Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Βασίλειος Καραβάκος, Μιλτιάδης Καρπέτας 
Παναγιώτης Λουσίδης, Στυλιανός Σαριδάκης, Δήμητρα Σκοπελίτη. 
 
Απόντες: Ουδείς.  
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 7 κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου Άννα Μαρία – Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 Η Οικονομική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
 Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, περί «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού 
για το έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”» και θέτει υπόψη του σώματος 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  που έχει ως εξής:  
    Παρακαλούμε για την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ως 
άνω έργου.    
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20. 
3. Το από 08/01/2021 Πρακτικό της Επιτροπής.  
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.     
5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι: «1.Όταν οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής». 

6. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» ανέρχεται σε μέσο ποσοστό  
έκπτωσης 54,17 %. Ο μέσος όρος των ποσοστιαίων εκπτώσεων των λοιπών οικονομικών εκτός του πρώτου 
μειοδότη ανέρχεται σε 24,74% και ότι η διαφορά εκπτώσεως μεταξύ του πρώτου μειοδότη και του μέσου 
όρου των προσφορών των λοιπών διαγωνιζόμενων ανέρχεται σε 29,43% . Από τα ανωτέρω, καθίσταται 
προφανές ότι η προσφορά του πρώτου μειοδότη είναι υπερβολικά χαμηλή.   

7. Τα στοιχεία του φακέλου. 

  
 
                                      
                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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8. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
9. Τις τοποθετήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων. 

 
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

  Να κληθεί ο οικονομικός φορέας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» να παρέχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις όσον αφορά την χαμηλή προσφορά του,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/16.   

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  18 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

                            Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα μέλη 
             Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

           Αναστασόπουλος Δημήτριος  
           Καραβάκος Βασίλειος  
           Καρπέτας Μιλτιάδης  
           Λουσίδης Παναγιώτης 
           Σαριδάκης Στυλιανός 
           Σκοπελίτη Δήμητρα  
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