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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΘΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΘΠΟΛΗ 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
Σειέθσλν: 2713-600420 
E-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com         

                        Σπίπολη 28-7-2022                           
                        Απιθ. Ππυη.: 22271 

  
 ΠΡΟ  

1) Σα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δ. 
Σπίποληρ 

2) Γ.Γ. Δήμος Σπίποληρ 
3) Επικεθαλήρ παπαηάξευν  
4) κ. Ππόεδπο ηηρ Κοινόηηηαρ Σπίποληρ 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  H 

 

αο πξνζθαινύκε εθηάθησο ηελ 29η Θοςλίος 2022, εκέξα Παπαζκεςή θαη από ώξα 
09:00΄ έσο 09:30΄, γηα ιήςε απνθάζεσλ, δια πεπιθοπάρ (μέζυ ηλεκηπονικού 
ηασςδπομείος), ζε καηεπείγοςζα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 75 παξ. 6 εδάθην β΄ ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από  ην άξζξν 77 
ηνπ Ν. 4555/2018, ζηα πην θάησ ζέκαηα: 
 
1. ςμμεηοσή ηος Δήμος ζηην οπγάνυζη-ππαγμαηοποίηζη μοςζικών εκδηλώζευν 

ζηιρ 7,8/8/2022 ζηην Κοινόηηηα Αζέαρ Δήμος Σπίποληρ,  αθιέπυμα ζηον Απκάδα 
ποιηηή  Νίκο Γκάηζο. 

 
Λόγορ καηεπείγονηορ 

Η ιήςε ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα ιόγσ ηεο επηθείκελεο εκεξνκελίαο 
δηεμαγσγήο ηεο  δξάζεο θαη ηεο αλάγθεο ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδεη ε 
ηζρύνπζα λνκνζεζία.   
 

2. Διοπγάνυζη-ππαγμαηοποίηζη μοςζικήρ εκδήλυζηρ  ζηιρ 20/8/2022, πος θα 
ππαγμαηοποιηθεί ζηο σώπο ηηρ Παμπελοποννηζιακήρ Έκθεζηρ Σεγέαρ. 
 

Λόγορ καηεπείγονηορ 
Η ιήςε ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα ιόγσ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο  
εθδήισζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.   

 
3. Διοπγάνυζη-ππαγμαηοποίηζη εκδήλυζηρ για ηον εοπηαζμό  ηηρ Κοιμήζευρ ηηρ   

Θεοηόκος ζηην Κοινόηηηα Αγπιακόναρ Δήμος Σπίποληρ ζηιρ 14/8/2022. 
 

Λόγορ καηεπείγονηορ 

Η ιήςε ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα ιόγσ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο  
εθδήισζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.   

 
4. Διοπγάνυζη-ππαγμαηοποίηζη μοςζικήρ εκδήλυζηρ  ζηιρ 11/8/2022, πος θα 

ππαγμαηοποιηθεί ζηο Απσαίο Θέαηπο Οπσομενού. 
 

Λόγορ καηεπείγονηορ 
Η ιήςε ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα ιόγσ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο  
εθδήισζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 
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5. Διοπγάνυζη-ππαγμαηοποίηζη μοςζικήρ εκδήλυζηρ  ζηιρ 28/8/2022, πος θα 
ππαγμαηοποιηθεί ζηο Απσαίο Θέαηπο Μανηινείαρ. 

 
Λόγορ καηεπείγονηορ 

     Η ιήςε ηεο απόθαζεο ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα ιόγσ ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηεο    
 εθδήισζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 

 
 

 Σα μέλη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ παπακαλούνηαι όπυρ ζε πεπίπηυζη 
κυλύμαηόρ ηοςρ ενημεπώζοςν εγκαίπυρ ηο αναπληπυμαηικό μέλορ.      
 
 
 
 Παπακαλούνηαι όπυρ ηα μέλη αποζηείλοςν ηην τήθο ηοςρ επί ηηρ ειζήγηζηρ-
ππόηαζηρ πος έσει αποζηαλεί μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηο e-mail: 
oikonomikiepitropitri@gmail.com, καηά ηο διάζηημα διεξαγυγήρ ηηρ ζςνεδπίαζηρ.   
                                       
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

 
 
 
                                                       ΣΖΘΟΤΜΗ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ  
                   ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΘΠΟΛΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


