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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. : 3373 / 3373 
Ημ.Πρ. : 01/10/2020
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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 το άρθρο 1 του Ν 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)  άρθρο 10, το ΦΕΚ 3461/Β΄/19-08-2020 που αφορά 

mailto:miteloudis.real@gmail.com
mailto:konstantialemoni@gmail.com
mailto:thanos0766@gmail.com
mailto:foteinimizoglou@gmail.com
mailto:Lina.Vamvaka@gmail.com
mailto:vaskyritsis@yahoo.gr
mailto:pinelopiadam67@gmail.com
mailto:info@giorgioapartments.gr
mailto:ikonio2006@yahoo.gr
mailto:pantelischazz1966@gmail.com
mailto:sandali@otenet.gr
mailto:dimkassandras@4736.syzefxis.gov.gr


Σελίδα 3 από 5 

 

την επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο 

Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 

21.8.2020 έως και 31.8.2020 όπου παρατάθηκε έως 04.10.2020 με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 59628/25-09-2020 

(ΦΕΚ 4135/Β/25-09-2020) προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των Α.Π. 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) & 

60249 (Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου  ορίζεται ότι: «1. Κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων 

των πάσης 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 (όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 

4635/2019) και 167, παρ. 1 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».  

…..γ) δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αυτή είναι νόμιμη με τη συμμετοχή του ενός 

δευτέρου (½) των μελών του συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Από 1 Ιουνίου 2020, τα δημοτικά 

συμβούλια συνεδριάζουν δια περιφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις μνημονευόμενες υπ’ αριθ. 

Πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

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

του Δήμου Κασσάνδρας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου , email),  στις   5 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. 

έως 13:00 μ.μ., κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 

3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 

4635/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας μη ωφελούμενων της Πράξης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» με πλήρη φάκελο που δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης 

(voucher) στα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του  Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο 2020-2021. 
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2. Λήψη απόφασης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αναπηρικού αμαξιδίου που 

βρίσκεται στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας. 

3. Λήψη απόφασης για τη προμήθεια  και τοποθέτηση ενός  πίνακα ελέγχου - control box 

BP601G1/56610-05 και ανταλλακτικών φίλτρων   για το   υδρομασάζ APOLLO του 

Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής  του Δήμου Κασσάνδρας. 

4. Λήψη απόφασης για τη προμήθεια Φυτών & χώματος για τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών των 

υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας. 

6. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά ποσού από το λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος σε 

λογαριασμό της επιχείρησης στην  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη μισθοδοσία μηνός 

Σεπτεμβρίου 2020  του προγράμματος Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κασσάνδρας. 

7. Λήψη Απόφαση για της έγκριση έκπτωσης σε μεγάλες ομάδες επισκεπτών (γκρουπ), στις τιμές των 

εισιτηρίων για τις παροχές του Υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου 

Κασσάνδρας. 

8. Λήψη απόφασης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Κασσάνδρας. 

9. Έγκριση αιτήσεων γονέων για την φιλοξενία παιδιών σε Δομές Α2 & Γ Κατηγορίας της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας. 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος  υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. 

11. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή Αίτησης αποφοίτου  ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Π.Σ. Αφύτου. 

12. Λήψη απόφασης για την 3η Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης. 

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

2020. 

14. Λήψη απόφασης για την παροχή της υπηρεσίας Οφθαλμολογικής εξέτασης για την αντιμετώπιση- 

διαχείριση κοινωνικής συμπεριφοράς και αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων των παιδιών που 

φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του 

Δήμου Κασσάνδρας.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 
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ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 


