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   Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4580 
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Υπηρεσιών 

 ΠΡΟΣ 
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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 22-5-2017  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. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια λοιπού υλικού. 

2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση κτιρίων του Δή-

μου. 

3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοι-

πού εξοπλισμού. 

5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων, 

(για την υπηρεσία Υποθηκοφύλακα) 

6. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλι-

κών γραφείου.  

7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με-

ταξύ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και  Αναπτυξιακής  Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ για το έργο: «Ωρίμανση έργων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υπο-

βολή και ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα»», ποσού 144.000,00 €. 

8. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημά-

των και μηχανημάτων έργων. 

9. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. 

10. Περί συντάξεως εκθέσεως εκτελέσεως του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Βό-

ρειας Κυνουρίας (Δ΄ τριμήνου 2016). 



11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού για την τακτική συντήρηση 

οχημάτων. 

12. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λι-

παντικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και των Νομικών του Προσώπων 

13. Έγκριση δαπανών που έχουν διενεργηθεί μέσω της πάγιας προκαταβολής. 

14. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μη-

χανημάτων έργων. 

15. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για πετρελαίωμα δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ. 

Παρ. Άστρους. 

16. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του Δή-

μου. 

17. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση αποκατάσταση παιδικών χαρών 

του Δήμου. 

18. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αμοιβή κ. Κολιόπουλου Παναγιώτη, Δικηγό-

ρου για το χειρισμό της υπόθεσης επιβολής προστίμου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 

από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδί-

ας. 

19. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Αγ. Πέτρου- Καστρίου» 

προϋπολογισμού μελέτης 32.500,00 €. 

20. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Ά-

στρους. 

21. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση δαπάνης  υπηρεσίας  παροχής προσωρινής ηλεκτροδότη-

σης στο χώρο τέλεσης του πανηγυριού της Αναλήψεως. Έγκριση εκδόσεως εντάλματος 

προπληρωμής. 

22. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση δαπάνης  για ανανέωση συνδρομής επίγειων τοπογραφικών 

αποτυπώσεων.  
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