
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
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  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3865 

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 Παρασκευή 05-05-2017 και 

ώρα 12:00, 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. Παροχή εγγύησης εκ μέρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για τη λήψη τραπεζικού 

δανείου ύψους 400.000 ευρώ από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-

σης, για την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης.  

2. Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμό ΠΟΛ1009/18-01-2016 (ΦΕΚ:48/Β/20-01-2016). 

3. Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 

Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Κορακοβουνίου, Κουτρούφων και Ξηροπηγάδου». 

4. Εκκίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για τη διανομή τριών (3) θέσεων στο πανηγύρι της 

Αναλήψεως στη Δ.Κ. Άστρους.  

5. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων. 

6. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση – επισκευή λοιπών μηχανη-

μάτων του Δήμου. 

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

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

9. Καθορισμός των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης, 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορη-

γητών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βόρει-

ας Κυνουρίας  και των Νομικών του Προσώπων. 



10. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και Απόφασης Δημάρχου για υπηρεσία δικα-

στικών επιμελητών. 

11. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών για συντήρηση δρόμων. 

12. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υπηρεσία καθαρισμού δρόμων με ειδικό 

καταστροφέα. 

13. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης εκτάκτων βλαβών οχημάτων του Δήμου. 

14. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια χλοοκοπτικών  και λοιπών 

μηχανημάτων.   

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

συντήρηση δικτύων άρδευσης.  

16. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων.  

17. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσε-

ων.  

18. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια – τοποθέτηση κιγκλιδω-

μάτων. 

19. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής. 

20. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο ασύρματων τηλεφώ-

νων. 

21. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση κτιρίων. 

22. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του λιμένα Παραλίου 

Άστρους.  

23. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης απόδοσης ποσού σε Κληροδότημα Δελη-

γιάννη λόγω συμψηφισμών.  
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