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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 

                                 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. : 134 Οικ. 

Ημ.Πρ. : 20/01/2023
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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 : 1. Κα. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

dimkassandras@4736.syzefxis.gov.gr 

 

 
                                                   2. Γραφείο Νομικών Θεμάτων Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

                          Παπαμιχαήλ Πολυδεύκης 
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

                   polidef@otenet.gr 
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Θέμα : Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας σε Τακτική Μεικτή συνεδρίαση (Δια Ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη). 

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

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  

12:30μ.μ. για Μεικτή συνεδρίαση (δια Ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 

112/2022) για λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Λήψη Απόφαση για την εξέταση των αιτημάτων για τη διαγραφή παιδιών από Δομές Γ της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας. 

2. Εξέταση Αίτησης γονέα για έκπτωση της ετήσιας συνδρομής για το ΚΔΑΠ Πολυχρόνου. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών, για την εκμίσθωση κυλικείου στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας. 

4. Απολογισμός τουριστικής και διαφημιστικής προβολής  του Δήμου Κασσάνδρας έτους 2022. 

5. 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. Πρωτ. 3773/20.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΟΔΟΟΛΣ4-ΘΡΚ) ανακοίνωση  

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας. 

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

Κασσάνδρας. 

7. Λήψη απόφασης για την Επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία στο κυλικείο 

ΚΑΠΗ Κασσανδρείας του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του ως κυλικείο και καθορισμός 

Όρων. 

8. Λήψη απόφασης για την Επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία στο κυλικείο 

ΚΑΠΗ Πευκοχωρίου του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του ως κυλικείο και καθορισμός 

Όρων. 

9. Λήψη απόφασης για την Επαναδιακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση ερασιτεχνικής 

σχολής χορού, με δημοπρασία, που θα εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας του 

Δήμου Κασσάνδρας και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας εξαιτίας της απόσυρσης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου. 

10. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών – εργασιών 2022 για την ομαλή λειτουργία 

της Επιχείρησης οικ. έτους 2023. 

11. Λήψη απόφασης για  πληρωμές Οφειλών παρελθόντων ετών , που αφορούν προμηθευτές, 

μισθοδοσία προσωπικού , φόρους – τέλη, πληρωμές σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ κ.τ.λ.) και 

πιστωτές διαφόρων παρελθόντων οικονομικών  ετών σε βάρος του Κ.Α. 831 με τίτλο 

«ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ). 

12. Εξέταση της υπ’ αριθ. Πρωτ. εισερχ. 95/17-01-2023 Αίτησης Ανθόπουλου Πέτρου. 

13. Εξέταση της υπ’ αριθ. Πρωτ. εισερχ. 1659/05-07-2023 Αίτησης του κ. Παπαμαργαρίτη 

Γεώργιου. 
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14. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας στο 

1ο Διαβαλκανικό Δίαθλο στην Κασσάνδρα 29 κα 30 Απριλίου 2023. 

15. Λήψη απόφασης για την διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταφορά στέγασης του 

Παιδικού Σταθμού Καλάνδρας, με δημοπρασία, που θα εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα 

Καλάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας . 

 

Στις 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στην Καλλιθέα θα προηγηθεί η τελετή της κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας με τις ευλογίες του ιερέα της ενορίας της Καλλιθέας. 
Μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει η 1η μεικτή τακτική συνεδρίαση για έτος 2023 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 
 

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

                    Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 


