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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ   H  

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 02α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και
από ώρα 13:00΄ μ.μ. έως 13:30΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου),  σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  αριθ.  426/Α.Π.77233/13-11-2020
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο
β΄  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,
στο πιο κάτω θέμα:

1. Πραγματοποίηση της εκδήλωσης, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Λόγος κατεπείγοντος
Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της δράσης και της ανάγκης τήρησης των
προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

2. Διοργάνωση-πραγματοποίηση  εκδήλωσης  (συναυλίας)   στις  12/9/2021,  που  θα
πραγματοποιηθεί στην Πλ. Άρεως.

Λόγος κατεπείγοντος
Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της δράσης και της ανάγκης τήρησης των
προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

3. Πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων στις 10 και 11/9/2021 στον προαύλιο χώρο
του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης,  αφιέρωμα στον
Αρκάδα ποιητή  Νίκο Γκάτσο.
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Λόγος κατεπείγοντος
Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της δράσης και της ανάγκης τήρησης των
προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Πραγματοποίηση  δράσης,  στα  πλαίσια  του  εορτασμού  των  200  χρόνων  από  την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, στις 8/9/2021 στην Κοινότητα του Αγ. Κων/νου Δήμου
Τρίπολης  σε  συνεργασία  με  τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  των  απανταχού
Αγιοκωνσταντινιωτών (Ματζαγριωτών) με τίτλο " Άγιος Κων/νος...........το ΄21 αλλιώς".

Λόγος κατεπείγοντος
Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της δράσης και της ανάγκης τήρησης των
προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

5. Πραγματοποίηση  εκδηλώσεων  εορτασμού  μνήμης  της  μάχης  της  Γράνας  στις
12/9/2021.

Λόγος κατεπείγοντος
Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της δράσης και της ανάγκης τήρησης των
προθεσμιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση
κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
       

 Παρακαλούνται  όπως  τα  μέλη  αποστείλουν  την  ψήφο  τους  επί  των  
εισηγήσεων-προτάσεων  που  έχουν  αποσταλεί  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  στο   e  -  mail  :   oikonomikiepitropitri  @  gmail  .  com  , κατά το διάστημα  
διεξαγωγής της συνεδρίασης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

    
                                               ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                    
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