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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

 

 
        Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Tρίτη 8-5-2018  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 φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 

χρήσης. 

2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για δημιουργία θεματικού πάρκου ελιάς στο 

προαύλιο του ΕΠΑΛ Άστρους. 

3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο 

ενέργεια και κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προετοιμασία – καθαρισμό ακτών κολύμβη-

σης. 

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

και μηχανημάτων έργων. 

6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής. 

7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για ανανέωση συνδρομής επίγειων τοπογραφι-

κών αποτυπώσεων.  

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Φωτισμός 

οδών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρ. Άστρους». 



9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών σε ο-

χήματα του Δήμου και μηχανήματα έργων του Δήμου. 

10. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για προμήθεια αρδευτικού υλικού για συντήρη-

ση δικτύων άρδευσης. 

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

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για προμήθεια – τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για καθαρισμό και συντήρηση δρόμων πυρο-

προστασίας. 

14. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για προμήθεια επίπλων και σκευών. 

15. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μελι-

γούς. 

16. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. 
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