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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 55/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 6ο: 

Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή απόρριψη του υπ’ αρ. πρωτ. 214/2020 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Παραλαβής του 

αντικειμένου Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

 

Πρακτικό  της 9ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη 

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 επτά (7) 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.  

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

2 Ιωάννα Δρέττα – Μέλος Δ.Σ. 

3 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ. 

 

Γίνεται μνεία ότι, κατά παρέκκλιση, το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

συζητήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης ενώ το 4ο και 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, χωρίς να παρασταθεί κατά τη 

συζήτηση των εν λόγω δύο θεμάτων ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ήτοι η 

Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Επίσης, γίνεται μνεία ότι ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κος Ιωάννης Εριφυλλίδης 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωσή της και ειδικότερα πριν τη 

συζήτηση του 4ου και 5ου θέματος, διατηρούμενης κατά τα λοιπά της απαιτούμενης 

απαρτίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

Το μέλος της Επιτροπή Παραλαβής του αντικειμένου Δημοσίων Συμβάσεων 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, κα Χρύσα Μαρτίνη, λαβούσα το λόγο, εισηγείται το 
θέμα και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με 
αρ. Πρωτ. 45/2020 Εισήγηση. Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι υπηρεσίες που 
ανατέθηκαν στον Ανάδοχο STATION HOUSE OPERA δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 
187/06-03-2020 Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Διευθύνουσας Συμβούλου 
(ΑΔΑ: ΨΗΠ046Μ3Μ3-Ο8Ψ), δεν προσφέρθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται 
αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 3/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
ΡΒΙ646Μ3Μ3-Η6Β), με αποτέλεσμα τα δύο (2) εκ των τριών (3) παραδοτέων να 
παρουσιάζουν παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητα αυτών. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 214/2020 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, γνωμοδοτεί ότι η οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών και των σχετιζόμενων με αυτές παραδοτέων θα πρέπει να γίνει με 
έκπτωση 25% επί της συμβατικής αξίας και ότι θα πρέπει το θέμα να τεθεί ενώπιον 
του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί του θέματος, ώστε να 
ενημερωθεί ο Ανάδοχος και να προβεί η Επιτροπή στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων, προσυπογράφοντας την οριστική 
παραλαβή της υπηρεσίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την επικύρωση του με αρ. πρωτ. 214/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής Υπηρεσιών κατά το μέρος, το οποίο αφορά τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις των παραδοτέων, όπως σε αυτό καταγράφονται. 

2. Την απόρριψη του με αρ. πρωτ. 214/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής 
Υπηρεσιών κατά το μέρος, το οποίο αφορά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
και των σχετιζόμενων με αυτές παραδοτέων με έκπτωση 25% επί της συμβατικής 
αξίας. 

3. Την έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής προς τον Ανάδοχο STATION 
HOUSE OPERA, όπου θα αναφέρονται οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και παρεκκλίσεις 
των παραδοτέων και παράλληλα θα τίθεται εύλογη προθεσμία εντός της οποίας θα 
πρέπει να συμμορφωθεί, προβαίνοντας σε επανυποβολή των δύο (2) εκ των τριών 
(3) παραδοτέων σε προσήκουσα μορφή, έχοντας θεραπεύσεις όλες τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις και παρεκκλίσεις. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προβεί: 

i. στην επανυποβολή πλήρους λίστας με τα πιθανά σημεία/χώρους για την 
παρουσίαση της παράστασης (σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων και Υποδομών), σε αντικατάσταση της λίστας που παρέδωσε και η 
οποία περιλάμβανε μόνο ένα σημείο της πόλης και 

ii. στην πραγματοποίηση όλων των προγραμματισμένων συναντήσεων μέσω 
τηλεδιάσκεψης με μουσικούς και πιθανούς συνεργάτες, οι οποίες δεν 
πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 που συνέπεσε 
με την επίσκεψη του Αναδόχου στη χώρα μας και στην επανυποβολή νέας λίστας 
στην οποία θα καταγράφονται και θα περιγράφονται όλες οι συναντήσεις, οι οποίες 
θα έχουν ολοκληρωθεί, σε αντικατάσταση της υποβληθείσας λίστας, η οποία 
περιελάμβανε την καταγραφή των  συναντήσεων μόνο με τρία (3) άτομα της 
περιοχής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος  
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Παναγίδου 

 

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 30 Απριλίου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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