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Κυπαρισσία, 14 -1-2019
Αριθ. Πρωτ.: 89
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Τηλέφωνο : 27610-62130-62132
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∆ιοικητικό Σύµβουλο ∆.Ε.Υ.Α.Τ.
Ενταύθα

ΘΕΜΑ :
«Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Τ.».

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. την 18η του μήνα Ιανουαρίου
έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα
πιο κάτω θέματα :
1. Επί εγκρίσεως Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορούν την προμήθεια
ειδών ατομικής προστασίας με αριθ. πρωτ. 76/11-1-2019.
2. Επί γνωμοδοτήσεως αναγνώρισης προϋπηρεσίας της υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, κας
Αντωνίας Παπαδοπούλου.
3. Επί γνωμοδοτήσεως σχετικά με ερωτήματα της Κουτρουμπή Σωτηρίας για μετάβαση από την
κατηγορία Υ.Ε. σε Δ.Ε.
4. Επί εγκρίσεως απόφασης αναπληρωτή γενικού διευθυντή με αριθ. πρωτ. 3600/31.12.2018 για
επέκταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Ύδρευσης –
Αποχέτευσης ,κατά δύο μήνες δηλαδή έως 28/02/2019.
5. Έγγραφο του Πετρόπουλου Παναγιώτη σχετικά με το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και με
αριθμό πρωτοκόλλου 2705/19-9-2018.
6. Επί εγκρίσεως της μελέτης με αριθμό 3/2018 και με αριθ. Πρωτ. 3505/20-12-2018 που αφορά την
«προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους Νατρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού του
Δήμου Τριφυλίας».
7. Επί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών
«Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, Δήμου Τριφυλίας, με ημερομηνία 412-2018 και με αριθ. Πρωτ. 3376/5-12-2018.
8. Επί εγκρίσεως απόφασης προέδρου 5/2018 για εξουσιοδότηση στη δικηγόρο Χαραλαμπία
Στεργιοπούλου για αντίκρουση της 11.9.2018 αγωγής του Νικολάου Τσελονδρέ.
9. Επί εξετάσεως αιτήματος παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΜΙΧΟΣ Α.Ε. με αριθμό πρωτ.
3458/13-12-2018.
10. Επί συζητήσεως πρότασης σχετικά με τη χρέωση κατανάλωσης ελαιοτριβείων.
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11. Επί αιτήσεως Κορωναίου Παναγιώτας του Χρήστου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
με αριθ. πρωτ. 3266/20-11-2018.
12. Επί εξετάσεως γνωμοδότησης της δικηγόρου Χαραλαμπίας Στεργιοπούλου για την αγωγή
χρέους του Τσελονδρέ Νικολάου του Κωνσταντίνου με αριθμό κατάθεσης 87/2018 και με αριθ.
Πρωτ. 3477/17-12-2018.
13. Γνωστοποίηση αγωγής της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ε &ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.» που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Ευάγγελο Θεοδώρου με αριθ. Πρωτ. 3491/18-12-2018.
14. Γνωστοποίηση αγωγής της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ε &ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.» που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Ευάγγελο Θεοδώρου με αριθ. Πρωτ. 3492/18-12-2018.
15. Γνωστοποίηση αγωγής της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ε &ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.» που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Ευάγγελο Θεοδώρου με αριθ. Πρωτ. 3493/18-12-2018.
16. Γνωστοποίηση απόφασης του Ειρηνοδικείου για τον Φιλιππίδη Φίλιππο του Ιωάννη με αριθμό
διαταγής 29/2018 και με αριθ. Πρωτ. 3444/12-12-2018.
17. Επί εγκρίσεως επιχορήγησης της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. από το Υπουργείο Εσωτερικών και εγγραφή στον
προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019
18. Ανάγνωση προς ενημέρωση του Δ.Σ. εγγράφου του κου Λεβεντάκη Γεωργίου
19. Συγκρότηση 3/μελούς επιτροπής για την συγκρότηση απογραφής οικονομικών στοιχείων της
Δ.ΕΥ.Α.Τ.
20. Εισήγηση για την τροποποίηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που αφορά το προσωπικό
που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018, σύμφωνα με την
21. Επί εγκρίσεως διενέργειας διαδικασιών για την διεξαγωγή πρόσληψης Νομικού Συμβούλου στη
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
22. Συζήτηση για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ΑΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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