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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Παρακαλείσθε  την  Τετάρτη   14-06-2017  και ώρα 9.30 π.μ. να προσέλθετε 
στο Δημοτικό Κατάστημα για συνεδρίαση  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6  με τα παρακάτω θέματα :  
1. Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου  . ( εισηγήτρια  : 

Πατσιούρα Παγώνα  )  .
2. Ανάθεση  παροχής  υπηρεσίας  σε  δικηγόρο  .  (εισηγήτρια   :   Πατσιούρα 

Παγώνα  )  . 
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον 

καθορισμό τιμήματος για  την παραχώρηση χώρου σε ιδιώτη για διεξαγωγή 
πανελλήνιου  διαγωνισμού  ηχοσυστημάτων  αυτοκινήτων  .  (εισηγήτρια   : 
Πατσιούρα Παγώνα  ).

4. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών για την εργασία 
με  τίτλο :  «  Εργασίες  συντήρησης  –  επισκευής  συμπεριλαμβανομένων και 
ανταλλακτικών – αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του 
Δ. Πύδνας Κολινδρού για το έτος 2017» . (εισήγηση  :    Τεχνική Υπηρεσία   ).

5. Έγκριση  ή  μη  του  πρακτικού  αποσφράγισης  δικαιολογητικών  για  την 
προμήθεια  με  τίτλο  :  «  Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  /  μηχανολογικού 
εξοπλισμού αντλιοστασίων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  για το έτος 2017 
» . (εισήγηση  :  Τεχνική Υπηρεσία   ).

6. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια  με τίτλο  :  « Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού  –  συντηρήσεις  και  προμήθεια  εξοπλισμού  »   .  (εισήγηση   : 
Τεχνική Υπηρεσία   ).

7. Έγκριση  ή  μη  πρακτικού  φανερού  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση Πευκώνας Τ.Κ. Καταχά . (εισηγήτρια 
:    Πατσιούρα Παγώνα  ).

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

                                                                           Λαγδάρης Β.  Ευάγγελος
                               
                                                                   Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού 
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