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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
               

        Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Τρίτη  22-3-2016  και ώρα 13:00,  

στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:  

      

1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για  δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικα-

στικών αποφάσεων (υπόθεση εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». 

2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για  δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικα-

στικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (υπόθεση Νικολάου Καπράνου του 

Κωνσταντίνου). 

3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων 

και μηχανημάτων έργων. 

4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης. 

5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχα-

νημάτων έργων του Δήμου. Καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού. 

6. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης κοινόχρηστου χώρου πε-

ζοδρομίου πλησίον πλατείας Καρυτσιώτη Δ.Κ. Άστρους». 

7. Τροποποίηση της αριθμό 383/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α-

φορούσε την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου και τοιχίο αντιστήριξης στην 

Τ.Κ. Ωριάς». 

8.  Έγκριση   Αποφάσεων  Δημάρχου σχετικά με την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών σε 

οχήματα και μηχανήματα έργων του Δήμου μας. 



9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αρδευτικού υλικού. 

10. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια λοιπού υλικού. 

11. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επισκευή – συντήρηση κοινοχρήστων 

χώρων του Δήμου. 

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια εργαλείων. 

13. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κοινοπραξίας Παπαδάκου Ευγενίας – Άσπρος 

Γεώργιος  Ε.Δ.Ε. για εξεύρεση συμβιβασμού σχετικά με το έργο: «Ανακατασκευή στέγης 

Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ανδρέα – Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας 

– Αναβάθμιση σχολικών υποδομών». 

14. Υποβολή σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.  
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