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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 42/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Έκτακτο θέμα 1ο: 

Λήψη απόφασης για την μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση ή μη των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πρακτικό  της 8ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης), σε συνέχεια της 

διακοπείσας συνεδρίασης της 19ης-03-2020, του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 17:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της συμβολής 

των οδών Β. Λάσκου αρ. 8 και Παγκάλου, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 

142400307000, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του 

Καταστατικού, δεδομένης της εξάπλωσης του κορωνοιού και της επικρατούσας 

κατάστασης της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν την από 11-03-2020 ΠΝΠ με 

τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α’ 

55), κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών, τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα οκτώ (8) μέλη. Τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησε: α) ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 

Ελευσίνας, αρμόδιος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κος Δημήτριος 

Λιάσκος, β) η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Μαρία 

Λιβάνιου και γ) ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η Δικηγορική Εταιρεία με 

την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 

4 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  
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5 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ.  

6 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

7 Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - Μέλος Δ.Σ.  

8 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

2 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση. Μετά από σχετική ενημέρωση της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κας Δέσποινας Γερουλάνου, προβαίνει στη συζήτηση και τη λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων προ ημερησίας διάταξης. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δέσποινα Γερουλάνου, λαβούσα το 

λόγο, αναφέρεται στο από 27-03-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κου Ιωάννη Εριφυλλίδη, διά του οποίου ο Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. αιτείται ως προς τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από εδώ και στο 

εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα συνεδρίαση, τη μαγνητοφώνησή τους και 

την τήρηση πρακτικών με βάση τις απομαγνητοφωνημένες καταγραφές. 

Η Πρόεδρος εκφράζει την άποψη ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η πλήρης 

μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου ενόψει των ενδεχόμενων ασαφειών και των παρερμηνειών που μπορεί 

να προκύψουν από την προφορικότητα του λόγου. Άλλωστε, κάθε μέλος του 

συμβουλίου δικαιούται, και πράγματι μπορεί, να ζητήσει να περιληφθεί αυτούσια 

στα πρακτικά κάθε πρόταση ή αιτιολόγηση της ψήφου του που επιθυμεί, υπό όλες 

δε τις εκδοχές τα έγγραφα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του 

συμβουλίου, με όλες τις τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις που κάθε μέλος μπορεί 

ελεύθερα να υποδείξει, επομένως διασφαλίζεται πλήρως η ορθότητα του 

περιεχομένου τους. Με την ως άνω διατύπωση της Προέδρου συντάχθηκε η 

πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Νομικός 

Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Σωτήρης Περιβολαράκης, ο οποίος αναφέρεται και 

στη δυνατότητα για επικουρική μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των 

συνεδριάσεων με τη χρήση μαγνητοφώνου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος, κος Ιωάννης Εριφυλλίδης, αποσύρει την 

πρότασή του περί μαγνητοφώνησης/απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τη μη μαγνητοφώνηση και τη μη απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την συνέχιση τήρησης έγγραφων πρακτικών, σύμφωνα 

με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μόνο κατά περίπτωση την 

επικουρική μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων με χρήση 

μαγνητοφώνου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος  

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Παναγίδου 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

                                                         Νικόλαος Βιλλιώτης                                                                          
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Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 30 Μαρτίου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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