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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: Σταύρος Κλωνάρης 

ΤΗΛ.: 23740.20060 εσωτ.: 63 

e-mail: diefthinsi@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. : 1525 Εισ. 

Ημ.Πρ. : 08/07/2021
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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 Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. δια περιφοράς στις 09/07/2021. 

Την 9η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  καλείστε 

να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Κασσάνδρας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. 

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 4 

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 

υγείας 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, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 

41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.».  και των Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/16.03.2021 

(ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156),  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 έως επτά (7) ατόμων».  

για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης του αμφιθεάτρου Σίβηρης που 

διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο του 

Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) και ισχύει σήμερα: 

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 αναφέρει: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 

πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην 

πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. 

Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. «Εφόσον 

ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης 

και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του 

Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 

των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το 

προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη 

της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018  αντικαταστείτε  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, ως 

εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την 

ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση 

έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον 

των θεμάτων..».  
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Η λήψη απόφασης του ανωτέρω θέματος έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι αφενός απαιτείται η 

έγκριση της διενέργειας ανάθεσης υπηρεσίας φύλαξης του αμφιθεάτρου Σίβηρης που διαχειρίζεται η 

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας κατά την περίοδο του Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2021,από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 όπως ισχύει, 

ενέργεια που δεν απαιτείται για τις υπόλοιπες απευθείας αναθέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και αφετέρου 

διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» 

απαιτούνται τουλάχιστον 15 μέρες από την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι την υπογραφή 

του συμφωνητικού, δεδομένου της έναρξης του Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2021 στις 

23/07/2021,ημερομηνία που καθορίστηκε με την υπ’αρ. 50/2021 της 06.07.2021 απόφασης του Δ.Σ. 

της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. . 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 


