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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 2, ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  ΤΚ:63077 

Γραφείο Γραμματείας Διοίκησης & Διεύθυνσης Επιχείρησης & Δ.Σ. 

Πληροφορίες: Μαρία Παπανικολάου 

ΤΗΛ.: 23740.20060 εσωτ.: 66 

FAX: 23740.24851 

e-mail: praktikogr@kedik.com.gr 

 

 

                                                                             ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. του Δήμου 

Κασσάνδρας:  

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

livadiotisiraklis@gmail.com 

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

stelladallas14@gmail.com 

3. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

katsanis.asterios@yahoo.com 

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

mariapapadimitriou79@gmail.com 

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          kostaspapagiannis@icloud.com 

aalexndri@0718.syzefxis.gov.gr 

6. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                           koukouvinos77@gmail.com 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

eleni.ath.1971@gmail.com 

8. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

info@giorgioapartments.gr 

9. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

gmanoloutsos@yahoo.gr 

10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

panos.karagiannis1@gmail.com 

11. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          adalis@kedik.com.gr 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 2708 / 2708 
Ημ.Πρ. : 31/07/2020
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ΚΟΙΝ : Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. του Δήμου Κασσάνδρας: 

1. ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          miteloudis.real@gmail.com 

2. ΛΕΜΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

konstantialemoni@gmail.com 

3. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          thanos0766@gmail.com 

4. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          foteinimizoglou@gmail.com 

5. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          Lina.Vamvaka@gmail.com 

6. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                           vaskyritsis@yahoo.gr 

7. ΑΔΑΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

pinelopiadam67@gmail.com 

8. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

aristeidis751@gmail.com 

9. ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                          ikonio2006@yahoo.gr 

10. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                           pantelischazz1966@gmail.com 

11. ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                                                                                           sandali@otenet.gr 

 

                                                        

ΚΟΙΝ : κα. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

dimkassandras@4736.syzefxis.gov.gr 

 

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (και του Α.Π. 

18318/13.03.2020 ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.) ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
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φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις 

της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης 

με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Επιπλέον σύμφωνα με την αριθ. 75/Α’/30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  

 άρθρο 42ο   ορίζεται ότι στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών 

συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με 

τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, 

καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του 

συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020» 

Βάσει των ανωτέρω η  Τακτική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Κασσάνδρας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  στις  5 

Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., κατά τις προβλέψεις  του άρθρου 67 του ν. 

3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει,  για συζήτηση και 

λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη Απόφαση για την διαγραφή Χρηματικών Καταλόγων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας. 

2. Λήψη απόφασης για τη προμήθεια   προϊόντων απολύμανσης και αρωματισμού για τις ανάγκες του 

Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας . 

3. Λήψη απόφασης για τη προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας . 

4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση ερπετών 

(φίδια) του περιβάλλοντος χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι Παιδικοί 

Σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, του Δημοτικού Ωδείου και του 

Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής Δήμου Κασσάνδρας. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και 

αντλητικών συγκροτημάτων του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής Δήμου 

Κασσάνδρας. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας δημιουργία και παραγωγή φωτογραφιών στα 

πλαίσια του Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2020. 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τη νομιμότητα πληρωμής προστίμου από ΑΑΔΕ. 

8. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση της  6η Τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 

2020. 
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9. Λήψη απόφασης για την έγκριση και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας επιδιόρθωση αντλητικού 

συγκροτήματος στην εσωτερική μικρή πισίνα του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής 

Δήμου Κασσάνδρας. 

10. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων & μερικού 

χρωματισμού των καμαρινιών και τουαλετών στο Αμφιθέατρο Σίβηρης Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Στη συνεδρίαση καλούνται να παραβρίσκονται η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Νομικός 

Σύμβουλος της επιχείρησης . 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 


