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Υπηρεσιών 
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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  Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017  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. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δολι-

ανών – Ξηροπηγάδου – Βερβένων και  Παρ. Άστρους», προϋπολογισμού μελέτης 

74.000,00 €.   

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  και κατακύρωση συ-

νοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Τ.Κ. Αγ. Αν-

δρέα – Κορακοβουνίου -  Κουτρούφων και Πραστού». 

3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού  διαγωνισμού για προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού. 

4. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού  διαγωνισμού για την τακτική συντήρηση των μεταφορι-

κών μέσων του Δήμου. 

5. Αποδοχή δικαστικών αποφάσεων. 

6. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης βιντεοσκόπησης – μετάδοσης συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιντεοκάμερας και λοιπού εξο-

πλισμού για τη βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

8. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας και του  «Ιντστιτούτου Prolepsis» για το έργο «Εφαρμογή του Προ-

γράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχο-

λείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 



9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επιθεώρηση και πιστοποίηση δεκαπέντε 

(15) παιδικών χαρών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

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

11. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μη-

χανημάτων. 

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

και μηχανημάτων έργων. 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την  υπηρεσία ζυγίσεων απορριμματοφό-

ρων. 

14. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας. 

15. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για έξοδα δημοσιεύσεων. 

16. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια γάλακτος. 

17. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για διαμόρφωση Αγροτικού Ιατρείου Αγίου Πέ-

τρου. - Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

18. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής. 

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

χήματα του Δήμου και μηχανήματα έργων του Δήμου. 

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

21. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για είδη ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού. 

22. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. 
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