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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

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

Τμήμα Ανάπτυξης & Περιουσίας Κ.Ε.ΔΗ.Κ. & 

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 

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. : 704 Οικ. 

Ημ.Πρ. : 07/04/2022
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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 σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας σε Τακτική Μεικτή συνεδρίαση (Δια Ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη). 
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Καλείσθε να συμμετέχετε στη 5η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας που θα γίνει στις 12 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  

17:00μ.μ. για Μεικτή συνεδρίαση (δια Ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 και 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  74 του ν. 4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α ́/19-07-2018), τις υπ' αρ. 426/13-11-

2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών  και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18959/02.04.2022 (ΦΕΚ 1547/Β’/02.04.2022) για 

συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη απόφασης για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όπως 

προβλέπεται στον Ν. 4483/2017. 

2. Λήψη απόφαση για το προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών  της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας σχολικού έτους 

2021- 2022. 

3. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ των δομών  της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. του Δήμου 

Κασσάνδρας. 

4. Έγκριση διακανονισμού οφειλής προς πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Έγκριση αιτήσεων γονέων για την φιλοξενία παιδιών σε Δομές  Α2 και Γ Κατηγορίας της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. που θα συμμετέχουν δια ζώσης (με φυσική παρουσία) θα πρέπει να είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 

δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με 

τηλεδιάσκεψη. 

                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                    Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/12/ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.78616-17.12.2021-ΦΕΚ-5973-18.12.2021-τεύχος-Β.pdf

