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Αριθ. Αποφ. 43/2020 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 02/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για εκπαίδευση – πιστοποίηση των εργαζομένων της 

Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στις πρώτες βοήθειες.» 

 

 

Σήμερα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στην έδρα της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας στην Καλλιθέα, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας, ύστερα από την 523/13.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το 

Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) για 

τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

21. Λήψη απόφασης για εκπαίδευση – πιστοποίηση των εργαζομένων της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

στις πρώτες βοήθειες. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 

 

                      Παρόντες                                                        Απόντες 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                      1. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                    

2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                     2. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ          

3. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ                       3.  ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  
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Αρ.Πρ. : 738 / 738 

Ημ.Πρ. : 27/02/2020

ΑΔΑ: 9252ΟΛΣ4-9Β2



 2 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                        4. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τον κ. Παπαγιάννη Κων/νο  τον αναπληρώνει η κα Βαμβακά Κρυσταλλία. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης Παπανικολάου 

Μαρία. 

 

Στη συνεδρίαση εκλήθησαν η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Νομικός 

Σύμβουλος της επιχείρησης όπου και παρευρέθηκαν. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη να προηγηθεί η συζήτηση τριών 

θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 75 Ν. 3852/10 , 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ως κατεπείγοντα και να 

ακολουθήσει μετά η συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. .  

 

Συγκεκριμένα ζήτησε την συζήτηση των εξής θεμάτων: 

 

1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση σφάλματος της υπ’ αριθ. 304/2019 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με ΑΔΑ: Ω5ΘΛΟΛΣ4-ΨΓΤ σχετ με την προσωρινή σφράγιση του 

κτηρίου του υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής λόγω ότι επλήγησαν από 

ακραία καιρικά φαινόμενα στις 4 Οκτωβρίου 2019. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της 

διαδικασίας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στο ΚΑΠΗ της 

Δημοτικής Κοινότητας Πευκοχωρίου για την χρήση του ως κυλικείο. 

3. Λήψη απόφασης για την Αντικατάσταση  υπόλογου διαχειριστή λογαριασμού για την 

πράξη Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κασσάνδρας με κωδικό Πράξης/MIS 9 (ΟΠΣ)-

Παραλαβή και χρέωση της συσκευής κωδικών μιας χρήσης (token) της ΤτΕ. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του 

Προέδρου. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 21ο  θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

Μετά τις συστάσεις της Ιατρού Εργασίας κα Σεμέλη Κυριακίδου με αφορμή το 

περιστατικό θανάτου νηπίου σε παιδικό σταθμό προτείνει την εκπαίδευση – 

πιστοποίηση των εργαζομένων των δήμων στις πρώτες βοήθειες. 
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Προτείνω λοιπόν, να εκπαιδευτούν – πιστοποιηθούν οι υπάλληλοι της επιχείρησης από 

τον ανθρωπιστικό οργανισμό KIDS SAVE LIVES όπου θα  έρθουν να εκπαιδεύσουν - 

πιστοποιήσουν όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης και όσοι υπάλληλοι επιθυμούν 

από το Δήμο Κασσάνδρας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρείας την Παρασκευή 13 

Μαρτίου 2020 ώρα 17:00 με 21:00. 

Εκείνη τη μέρα όλες οι δομές που λειτουργούν απόγευμα δεν θα λειτουργήσουν και 

όλοι οι υπάλληλοι της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., υποχρεωτικά, θα πρέπει να παραβρίσκονται στο 

χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κασσανδρείας 17:00-21:00 για να 

παρακολουθήσουν το σεμινάριο στις Πρώτες Βοήθειες όπου και θα καταγραφούν οι 

παρουσίες σε ειδικό βιβλίο παρουσιών για να δοθεί αντίστοιχα και η πιστοποίηση στους 

υπαλλήλους που παρακολούθησαν το σεμινάριο. 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις συστάσεις της Ιατρού Εργασίας κας Κυριακίδου 

Σεμέλη και την εισήγηση του προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Οι δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας που λειτουργούν 

απόγευμα δεν θα λειτουργήσουν 13 Μαρτίου 2020 και υποχρεωτικά όλοι οι 

υπάλληλοι της επιχείρησης θα εκπαιδευτούν – πιστοποιηθούν και προαιρετικά  οι 

υπάλληλοι του Δήμου Κασσάνδρας, από τον ανθρωπιστικό οργανισμό KIDS SAVE 

LIVES στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κασσανδρείας την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 

ώρα 17:00 με 21:00, στις Πρώτες Βοήθειες. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης σε όλα τα τμήματα – 

δομές της επιχείρησης και στον Δήμο Κασσάνδρας . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 43/2020 . 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

5. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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7. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Λειβαδιώτης Ηρακλής 
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