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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 

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 

                                                                                                     kostpapag60@gmail.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. : 2167 Οικ. 

Ημ.Πρ. : 03/08/2022
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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 σε 1η Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. δια περιφοράς στις 

04/08/2022. 

 
Καλείσθε να συμμετέχετε στη 1η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου , email (praktikogr@kedik.com.gr) ή μηνύματος στον αριθμό κινητού του 
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Προέδρου 6979.790.415) στις 04 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00 π.μ. έως 

11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και 

την εγκύκλιο με αρ. 375/Α.Π. 39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  

παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής προσωπικού και των πινάκων κατάταξης, για την 

τήρηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΙΔΟΧ, για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με 

την υπ.΄ αριθ. ΣΟΧ 1-2022 1781/12.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ580ΟΛΣ4-Τ65) ανακοίνωση  της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αντισηπτικών, απολυμαντικών και 

ειδών ατομικής προστασίας για την προφύλαξη των παιδιών και των εργαζομένων στους  

Παιδικούς  Σταθμούς, στα  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, στο Κέντρο Κοινότητας, 

στο  Δημοτικό Ωδείο και στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής Δήμου Κασσάνδρας 

για τα έτη 2022-2023. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για τα έτη 2022-2023. 

 

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις ου άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 διότι: 

για το 1ο θέμα της Η.Δ. πρέπει να προβούμε άμεσα στη πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής λόγω της αυξημένης προσέλευσης 

επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς δεν επαρκεί το υπάρχον υπαλληλικό προσωπικό. 

για το 2ο  και 3ο θέμα της Η.Δ. θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα το γραφείο προμηθειών Διεύθυνσης 

Οικονομικού του Δήμου Κασσάνδρας, σε απευθείας ανάθεση  εξαιτίας της εξάντλησης των ποσοτήτων 

πριν τη λήξη της σύμβασης τους 21/10/2022 λόγω της πανδημίας COVID-19, της αύξησης των τιμών 

καυσίμων σε πολλά είδη, την άνοδο των τιμών προϊόντων και μεταφοράς των προϊόντων αυτών λόγω 

πολέμου της Ουκρανίας, την άμεση ανάγκη διανομής καθαριότητας στις σχολικές μονάδες και τον 

καθαρισμό τους πριν την έναρξη του  σχολικού έτους 2022-2023, την άμεση ανάγκη διανομής 

τροφίμων στα νήπια του Παιδικού Σταθμού Αθύτου και τη χρονοβόρα διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(προσφυγές, προσωρινός ανάδοχος, πρακτικά, δικαιολογητικά κατακύρωσης κ.α.) και την καθυστέρηση 

έγκρισης του προϋπολογισμού και πρέπει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας να προβεί 

στην έγκριση διενέργειας προμήθειας αντισηπτικών, απολυμαντικών και ειδών ατομικής προστασίας και 

προμήθειας τροφίμων άμεσα ώστε να αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κασσάνδρας και να 

προβούν και για την επιχείρηση σε διαγωνιστική διαδικασία. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 
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ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 


