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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

 

 
        Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Tρίτη 29-5-2018  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 επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών Σχολικών Μονάδων του Δήμου (Β΄κατανομή 2018). 

2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. 

3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου προς  μίσθωση  χώρου 

για τη στέγαση γραφείου υποδοχής επιχειρηματικότητας στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους. 

4.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εξεύρεση ακινήτου προς μίσθωση χώρου  

για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους. 

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

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

και μηχανημάτων έργων του Δήμου. 

7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών και προμήθεια - εγκατά-

σταση εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Ση-

μαίας. 

8. Δέσμευση διατεθείσας πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσία κομποστοποίησης 

αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι της κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-

νισμού. 



9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού. 

10. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων. 

11. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων. 

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εξοπλισμό ηλεκτρονικής ενημέρωσης μελών 

του Δ.Σ. για εισηγήσεις και αποφάσεις. 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 

14. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια αρδευτικού υλικού. 

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

16. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

17. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή – συντήρηση λοιπών μηχανημά-

των. 

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