
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Άστρος  17 – 1– 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

  

   Αριθμός Πρωτοκόλλου: 511 

Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 ΠΡΟΣ 

Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών     Τον Κον  

 
Ταχ. Δ/νση: 22001  Άστρος 

Πληρ: Αθανασία  Δαφνιά  

   

 

Τηλ: 27553  60102  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
              FAX: 27553  60169   

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

 
        Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Δευτέρα 21-1-2019  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. Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδι-

κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι-

πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) και ορισμός ετήσιας Επιτροπής διε-

ξαγωγής κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών μέσω ΜηΜΕΔ, για το έτος 2019. 

2. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων, για τις ε-

ξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης κλπ) στις οποίες δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής μέσω του ΜηΜΕΔ, 

για το έτος 2019. 

3. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά  βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία σύμβασης ≤ 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (συ-

νοπτικός διαγωνισμός) για το έτος 2019. 

4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση συ-

νοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Δ.Κ. Ά-

στρους». 

5. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου. 

6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου σε τραπεζικό ί-

δρυμα για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ). 



7. Συμπλήρωση της αριθμό 335/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2018. 

8. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019. 

9. Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμό 46/2018 απόφασης 

του Πολ/λούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (αφορά υπόθεση Ραφαήλ Μεταξά στη Τ.Κ.  Άγ. 

Πέτρου. 
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