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ΠΡΟΣ:

Τηλ.: 2710-233351   Τα Μέλη του Δ.Σ. 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Δήμου Τρίπολης
Fax: 2710-233241

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

         
Σας καλούμε την  7η  Σεπτεμβρίου   2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ. να 

προσέλθετε στην αίθουσα του  «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου 
Τρίπολης,  για  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου 
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση του κεντρικού ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΔΑΚ Τρίπολης σε ομάδες 
ποδοσφαίρου του Δήμου

2. Παραχώρηση  του  κλειστού  γυμναστηρίου  του  ΔΑΚ  Τρίπολης  σε  ομάδες 
καλαθοσφαίρισης του Δήμου

3. Παραχώρηση  του  κλειστού  γυμναστηρίου  του  ΔΑΚ  Τρίπολης  σε  ομάδες 
πετοσφαίρισης του Δήμου

4. Παραχώρηση  των  γηπέδων  αντισφαίρισης  του  ΔΑΚ  Τρίπολης  σε  ομάδες  του 
Δήμου 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2012  για την διοργάνωση του Ημιμαραθώνειου Κολοκοτρώνειου Δρόμου 
2012

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. 
έτους  2012  για  την  συμμετοχή  στην  πολιτιστική  εκδήλωση  «Συναυλία  ομάδων 
νέων που θα φιλοτεχνήσουν graffiti» στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ.

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και εγγραφή ποσού στον κωδικό του σκέλους των 
εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης» και εγγραφή κωδικού στο 
σκέλος των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής»

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2012 για την «Προμήθεια δεξαμενής νερού και πιεστικού μοτέρ, σωλήνων 
και λοιπών υλικών για την πλήρη λειτουργία αυτών για το Σκοπευτήριο Δήμου 
Τρίπολης»

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2012 για την «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων και αλλαγή φίλτρων 
στο ΔΑΚ Τρίπολης»

10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και εγγραφή ποσού στον κωδικό του σκέλους των 
εξόδων με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση» για την ενίσχυσή του

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΜΠΑΘΑ


