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Νο 1/12-01-2021 
Αριθ.Αποφ.4/2021    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών- 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}. 

 

            Στους Μολάους, σήμερα την  12-01-2021  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 110/07-01-2021, πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 

11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 

GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των 

εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση 

και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  

(7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 
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7) Παναρίτης Ηλίας 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

   Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 04-01-2021 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία αναφέρονται  

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του 
έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης». 
                                           
        Με την 115/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών 

δημοπρασίας του έργου του θέματος και ανατέθηκε στην LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 14292/09-10-2019 σύμβαση του 

έργου ποσού 1.009.666,88  χωρίς ΦΠΑ.  

 Με την υπ. αρ. 208/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας, 

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.       

     H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου. 

 Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 

976.259,03€ με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου 

σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 

ανάλωση μέρους των απροβλέπτων.  Με την ανάλωση των απροβλέπτων 

καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, όσον αφορά το 

σύστημα του αερισμού, συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν ελλείψεις της 

μελέτης, που αφορούν το γενικό πίνακα και τη δεξαμενή πυρόσβεσης και 

βελτιώσεις της μελέτης που αφορούν τη χρήση ψευδοροφών.  Επομένως 

καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
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καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς 

και σε επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ 

ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 103.988,27€ καλύπτεται 

από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί έλασσον.  

    Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι: 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

     Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 915,96€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στην συνολική ποσότητα δεν 

έχουν προστεθεί 110,00m3 εκσκαφών, που αφορούν την κατασκευή βόθρου που δεν θα 

πραγματοποιηθεί. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

     Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 5.065,59€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στην συνολική ποσότητα δεν 

έχουν προστεθεί 18,30m3 σκυροδέματος C20/25, 3,50m3 σκυροδέματος C12/15 καθώς 

και 50,00m2 ξυλότυπων, που αφορούν την κατασκευή βόθρου που δεν θα 

πραγματοποιηθεί. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

    Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 3.357,74€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ 

     Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 11.137,84€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ  

Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 75.891,86€ και οφείλονται σε 

απαιτήσεις της κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

Οι νέες εργασίες περιλαμβάνουν τη χρήση αεραγωγών ορθογωνικής διατομής με 

μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό τύπου FRELEN καθώς και τη χρήση νέων 

εναλλακτών οι οποίοι κρίθηκαν αναγκαίοι εξαιτίας της τροποποίησης του συστήματος των 

αεραγωγών.  

 

Κατά την εκτέλεση του έργου έγινε αντιληπτό ότι οι αεραγωγοί που περιλαμβάνονταν 

στη μελέτη στο σημείο που βρίσκονταν εμπόδιζαν το φυσικό φως και το νωπό αέρα να 

εισέλθει στο χώρο καθώς διέρχονταν μπροστά από τα παράθυρα. Έτσι κρίθηκε αναγκαία 

η χρήση ορθογωνικών αεραγωγών οι οποίοι θα είχαν μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερο 

ύψος και θα τοποθετούνταν πλησίον της οροφής. Επιπλέον για τους ίδιους λόγους καθώς 

επίσης για θέματα ασφάλειας οι εναλλάκτες (6 τεμάχια) αντί να τοποθετηθούν εξωτερικά 

κρεμαστοί στις όψεις, προτιμήθηκε να τοποθετηθούν στα δώματα του κτηρίου. Τέλος στο 

υπόγειο ένας κλάδος αεραγωγών «αποκόπηκε» από τον εναλλάκτη (ν.1) της μελέτης και 

πλέον αποτελεί αυτοτελές δίκτυο με δικό του εναλλάλτη (ν.7 ) ο οποίος τοποθετήθηκε 

κάτω από το πλατύσκαλο του δευτέρου ισογείου του νότιου κλιμακοστασίου.  

Η αντικατάσταση των αρχικών εναλλακτών θερμότητας έγινε με γνώμονα την 

αντιμετώπιση της επιπλέον πτώσης πίεσης που προέκυψε από το πρόσθετο μήκος των 

αεραγωγών, μιας και σχεδόν όλες οι μονάδες (με εξαίρεση τη μία μοναδα του Υπογείου – 

ν.7) έχουν πλέον εγκατασταθεί στα δώματα και όχι στο επίπεδο όπου γινόταν η ανάκτηση 

θερμότητας και η τελική απόδοση του νωπού αέρα στο χώρο.  

Ακόμα πιο σημαντικό θεωρείται το ότι οι αεραγωγοί πλέον αγκαλιάζουν το δοκάρι, για 

να ενωθούν με το εξωτερικό στόμιο, με συνέπεια να δημιουργούνται τρεις πρόσθετες 
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γωνίες σε πολύ μικρή απόσταση. Ο πρώτος λόγος δημιουργεί μια πτώση πίεσης περίπου 

10Pa/εναλλάκτη (θεωρήθηκε πτώση πίεσης 1Pa/m) ενώ ο δεύτερος 25Pa/γωνία συνεπώς 

75Pa. Για τους δύο ανωτέρω λόγους θεωρήθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση εναλλακτών 

με αυξημένη διαθέσιμη πτώση πίεσης και παροχής. 

Όλες οι αλλαγές που έγιναν αποτυπώνονται στα σχέδια ως κατασκευάσθη του 

συστήματος αερισμού. 

 

Επίσης στις νέες εργασίες περιλαμβάνεται ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας του κτηρίου. Ο 

γενικός πίνακας (πίνακας Α.Π), ο οποίος αναφέρεται στις τεχνικές περιγραφές και τα 

σχέδια της μελέτης και ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του δικτύου των 

ισχυρών ρευμάτων δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Πιο αναλυτικά στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται 7 τεμάχια 

ηλεκτρικού πίνακα με περισσότερες από 20 αναχωρήσεις και 4 τεμάχια έως 20 

αναχωρήσεις. Στα σχέδια των ισχυρών ρευμάτων διακρίνονται οι εξής πίνακες: 

Με περισσότερες από 20 αναχωρήσεις (7 τεμάχια):  

             Β:    πίνακας επιπέδου Υπόγειο – Ισόγειο και όλων των εξωτερικών  

                   διαδρόμων/κλιμακοστ. 

             ΠΛ:  πίνακας εργαστηρίου πληροφορικής, υπογείου 

             Γ:    πίνακας επιπέδου Δευτέρου ισογείου 

             Δ:    πίνακας επιπέδου Ορόφου – βόρεια γραφεία 

             Ε:    πίνακας επιπέδου Ορόφου – νότια γραφεία 

             ΠΑ:  πίνακας εργαστηρίου πληροφορικής 1, 2ου ισογείου (τροφ. από 

πίνακα Γ) 

             ΠΒ:  πίνακας εργαστηρίου πληροφορικής 3, 2ου ισογείου (τροφ. από 

πίνακα Γ) 

 

Έως 20 αναχωρήσεις (4 τεμάχια):  

             Λ:    πίνακας λεβητοστασίου 

             Ν:    πίνακας αντλιοστασίου πυρόσβεσης 

             ΜΚ:  πίνακας μηχανοστασίου ανελκυστήρα 

             ΜΦ:  πίνακας μηχανοστασίου – φώτα 

 

Γενικός πίνακας: Α που τροφοδοτεί τους πίνακας Β, ΠΛ, Γ, Δ, Ε, Λ, Ν, ΜΚ, ΜΦ 

(πλέον 4 εφεδρικών γραμμών) και βρίσκεται στο χώρο του φύλακα. 

Είναι φανερό ότι η λειτουργία του δικτύου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το 

γενικό πίνακα. 

Τέλος στις νέες εργασίες περιλαμβάνεται η δεξαμενή πυρόσβεσης, η οποία 

αναφέρεται στα σχέδια της ενεργητικής πυροπροστασίας αλλά δεν περιλαμβάνεται στον 

αρχικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα στο σχέδιο της ενεργητικής πυροπροστασίας του 

υπογείου αναφέρεται ότι το δίκτυο πυρόσβεσης έχει έναρξη από το χώρο του 

αντλιοστασίου πυρόσβεσης, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται το πυροσβεστικό συγκρότημα 

και η δεξαμενή πυρόσβεσης. Αναγράφονται όμως οι απαιτήσεις για τις διαστάσεις της 

δεξαμενής πυρόσβεσης και αναφέρεται ότι το πυροσβεστικό συγκρότημα και η δεξαμενή 

θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης κατά την κατασκευή του έργου. 

Έτσι η δεξαμενή πυρόσβεσης κρίνεται αναγκαίο να τοποθετηθεί καθώς χωρίς αυτή 

δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει το δίκτυο πυρόσβεσης. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 7.551,35€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

Δεν υπάρχει μεταβολή της ομάδας. 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 10.260,64€ που οφείλονται σε απαιτήσεις 

της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

ΟΜΑΔΑ Ζ1: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  

Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 18.798,45€ και οφείλονται 

σε απαιτήσεις της κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

Στις νέες εργασίες περιλαμβάνονται οι κατασκευή ψευδοροφών από γυψοσανίδα 

και ορυκτή ίνα μετά το μεταλλικό σκελετό αυτών και η διακοσμητική επένδυση των όψεων 

με κεραμικά πλακίδια. 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κρίθηκε απαραίτητο κυρίως για λόγους 

ασφαλείας αλλά και αισθητικής οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις (δίκτυο ισχυρών – 

σχάρες, δίκτυο ασθενών – σχάρες, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο αεραγωγών, κλπ) που 

οδεύουν στις οροφές των αιθουσών και των εξωτερικών διαδρόμων να αποκρυφτούν.  

Έτσι κρίνεται αναγκαία η κατασκευή ψευδοροφών από ορυκτή ίνα, ώστε να είναι 

προσβάσιμες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ τα κατακόρυφα τμήματα «κούτελα» 

από γυψοσανίδα. 

Τέλος στις νέες εργασίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση κεραμικών διακοσμητικών 

πλακιδίων στις όψεις. Η τοποθέτηση των πλακιδίων κρίνεται αναγκαία, καθώς 

περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, ενώ δεν περιλαμβάνεται στον 

αρχικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία σχετικά με την παράλειψη 

της μελέτης και η υπηρεσία με το υπ’ αριθμό 3502/02.04.2020 έγγραφο της απάντησε ότι 

κρίνεται αναγκαία η χρήση των κεραμικών πλακιδίων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

μελέτη και ότι το κόστος θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων. 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και 

«επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των 

εργασιών της σύμβασης. 

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των "επί έλασσον" δαπανών : 

 δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη 

 δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

 δεν καταργείται " ομάδα εργασιών " της αρχικής σύμβασης. 

 δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 

 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη  

 δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 

είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου ( π.χ. για το μητρώο έργου, 

απολογιστικές εργασίες κλπ.) 

Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των " επί έλασσον" 

δαπανών στο εσωτερικό της αυτής " ομάδας εργασιών" γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου 

μεταβολής  των εργασιών αλλά:  
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   με περιορισμό της μεταβολής ( αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της "ομάδας 

εργασιών", έως το  20% του αρχικού προϋπολογισμού της , και ταυτόχρονα 

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά. όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από 

" ομάδα εργασιών" σε " ομάδα εργασιών" έως το 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. 

      Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο 

ποσό των 1.009.666,88€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 

σύμβασης. 

                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του ανωτέρω έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη  

1. Το υπ. αρ. 26/14-12-2020 πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

2. Την υπ. αρ. 4196/29-12-2020 προέγκριση 2ου ΑΠΕ-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

   
   Το  μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι η μελέτη του εν λόγω 

έργου είναι απαράδεκτη και παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, τέτοιες που θέτουν σε 

κίνδυνο την αρτιότητα του έργου ,κακώς λοιπόν  ο Δήμος παρέλαβε την μελέτη του έργου 

με τόσες σημαντικές ελλείψεις. Κατά συνέπεια καταψηφίζει τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό 

πίνακα Εργασιών- 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 

χώρο του Λυκείου Νεάπολης}. 

      Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 04-

01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις 

του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020). 

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία  
(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη Δημήτρη & Παναρίτη Ηλία  

 
Την έγκριση του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου 

με τίτλο  «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης», σύμφωνα με 

την από 04-01-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου 

Μονεμβασίας . 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ               
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