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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 119/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 3ο: 

Εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης της Εταιρείας και προτάσεις. 
 

Πρακτικό  της 12ης/2019  συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕYΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με 

διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί των οδών Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200, 

Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα άπαντα τα μέλη. Από τα  μέλη αυτά, τα μέλη, κα Σταυρούλα 

Φωτοπούλου, κα Ελένη Τζελέπη και κος Άρης Καλαντίδης, παραστάθηκαν με 

εξουσιοδότηση. Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι κ.κ. Νομικοί Σύμβουλοι της 

Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Σοφία Αυγερινού Κολώνια - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2 Πέτρος Σφηκάκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Θεόδωρος Καραντινός - Γραμματέας Δ.Σ.  

4 Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος - Μέλος Δ.Σ. 

5 Σταυρούλα Φωτοπούλου - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την 

Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Σοφία Αυγερινού Κολώνια) 

6 Αικατερίνη Μπούμπα – Μέλος Δ.Σ. 

7 Άρης Καλαντίδης – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο 

του Δ.Σ., κο Πέτρο Σφηκάκη) 
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8 Μαρία Βασιλείου – Μέλος Δ.Σ. 

9 Αθανάσιος Μίλησης – Μέλος Δ.Σ.  

10 Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Δ.Σ., 

κα Αικατερίνη Μπούμπα) 

11 Κυριακούλα Παραδείση – Μέλος Δ.Σ  

 

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

συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Σοφία Αυγερινού - Κολώνια,  ο 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Πέτρος Σφηκάκης,  και ο 
Γραμματέας, κος Θεόδωρος Καραντινος,  λαβόντες το λόγο, εισηγούνται του 
θέματος και αναπτύσσουν την εισήγησή τους, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί 
στην με αρ. Πρωτ. 151/2019 Εισήγηση. 

Ειδικότερα, παρουσιάζουν την εισαγωγική τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2019. 

Το μέλος του Διοικητικού, κος Αθανάσιος Μίλησης, λαβών το λόγο, αναφέρει ότι 
καταρχήν συμφωνεί με το εν γένει πνεύμα του κειμένου και με τις 
διαλαμβανόμενες σε αυτό διαπιστώσεις. Ωστόσο, διαφοροποιείται από την ως άνω 
εισήγηση και, ως εκ τούτου, την καταψηφίζει, καθώς θεωρεί ότι αφενός δεν 
παρουσιάζονται στην πλήρη έκτασή τους οι παθογένειες που ταλανίζουν την μέχρι 
σήμερα λειτουργία της Εταιρείας και αφετέρου δεν αποτυπώνεται στην πλήρη 
έκτασή του το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Ιούλιο 2018, οπότε και 
συγκροτήθηκε εκ νέου, μέχρι και σήμερα.  

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Φιλιππή, λαβούσα το λόγο, αναφέρει ότι και 
εκείνη συμφωνεί καταρχήν με πολλές από τις διαπιστώσεις του κειμένου, ωστόσο 
διαφωνεί: α) με τη δημοσιοποίησή του εν λόγω κειμένου ως έχει, ειδικά στο 
πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2019, 
καθώς δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό πρόβλημα στην Εταιρεία που δεν είναι η 
σύγκρουση των στελεχών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο πραγματικός λόγος είναι η 
άρνηση μέρους του προσωπικού να αποδεχτεί τη νομοθεσία και τους κανονισμούς 
που διέπουν την Εταιρεία. β) με το σημείο περί σύγκρουσης δύο στελεχών, καθώς 
δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Η ίδια δεν έχει κανέναν λόγο σύγκρουσης με 
την Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια. Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος προασπίζεται τα 
συμφέροντα της Εταιρείας και το νόμο και εκφράζει τις ενστάσεις της για τις 
αναθέσεις των έργων. Η φράση αυτή της ανακοίνωσης υποβαθμίζει το πρόβλημα 
σε σύγκρουση μεταξύ στελεχών, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί βασικό ζήτημα 
καθυστέρησης του έργου λόγω αδυναμίας κατανόησης των νόμων και των 
διαδικασιών. Ως εκ τούτου, απέχει της ψηφοφορίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Το κείμενο της παρουσίασης/εισαγωγικής τοποθέτησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις  4ης 
Οκτωβρίου 2019, επί του οποίου αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της 
Εταιρείας και οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπισή της. 
Το κείμενο της παρουσίασης/εισαγωγικής τοποθέτησης έχει ως εξής:  

“Εισαγωγική τοποθέτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας 

1. Μόλις 14 μήνες πριν από την έναρξη, η Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ βρίσκεται σε 
αποφασιστική καμπή για τη διοργάνωση. 

 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, όπου σημασία και απόλυτη προτεραιότητα  
έχει αποκλειστικά και μόνο η υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος, χωρίς 
να περισσεύει ούτε μία ημέρα για τη συντονισμένη προσπάθεια που απαιτείται εκ 
μέρους των τριών συντελεστών  του προγράμματος: της Εταιρείας μας, Ελευσίνα 
2021 ΠΠΕ, του Δήμου Ελευσίνας και της πολιτείας. 

2. Το ΔΣ έχει επισημάνει με την ανακοίνωση του, που ακολούθησε το  second 
monitoring report του Ιουλίου 2019, πως σε  ό,τι αφορά την ωρίμανση του 
εγχειρήματος, η κατάσταση παρουσιάζεται προβληματική και συγκεκριμένα: 

(α)  Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παραμένει υπό διαμόρφωση και εν πάση 
περιπτώσει ημιτελές. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραδοθεί 
ολοκληρωμένο  διαχειριστικό σχέδιο. Βασική έλλειψη αποτελεί το αναλυτικό 
καλλιτεχνικό  πρόγραμμα, η πλήρης ή τουλάχιστον  επαρκής  αναλυτική του  
κοστολόγηση, ώστε να προγραμματιστεί  ομαλά η ανάθεση των σχετικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

(β)  Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας, πλήττεται από τις 
συγκρουσιακές συνθήκες ως προς τη συνεργασία  μεταξύ των κορυφαίων 
διευθυντικών στελεχών της, την έλλειψη ψυχικής ενότητας και δημιουργικής 
συστράτευσης στον κοινό σκοπό. Είναι δε ιδιαίτερα λυπηρό και απογοητευτικό για 
το ΔΣ ότι οι καταστάσεις  αυτές έχουν αποκαλυφθεί στο διεθνές επίπεδο. 
Τροφοδοτούν επίσης  στήλες εφημερίδων αλλά και κοινωνικών δικτυώσεων. 

(γ)   Η επικοινωνιακή πολιτική και η εμφάνιση στο διαδίκτυο της Εταιρίας δεν έχει 
ολοκληρωθεί και οπωσδήποτε δεν είναι ικανοποιητικές για το μέγεθος και για  τις 
απαιτήσεις του εγχειρήματος . 

 (δ)  Η ολοκλήρωση  προτάσεων χορηγιών  καθυστερεί παρά τις δυνατότητες που 
ήδη έχουν διαφανεί, όπως η χορηγία των ΕΛΠΕ αλλά και άλλων επιχειρήσεων, 
γεγονός, που επίσης συνδέεται με τις καθυστερήσεις  του καλλιτεχνικού 
προγράμματος δεδομένου ότι οι χορηγοί  απαιτούν αναλυτική περιγραφή των 
δράσεων η κατασκευών που θα χορηγήσουν προκειμένου να προχωρήσουν στην 
συμβατική  ολοκλήρωση των προτάσεων τους  
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(ε)  Η πρόοδος των ενεργειών για την κάλυψη των αναγκών  για όλους τους 
αναγκαίους χώρους όλων των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και  τις 
υποδομές, παρουσιάζει πολύ  μεγάλη  και ανησυχητική πλέον καθυστέρηση. Είναι 
πλέον βέβαιο ότι ο αρχικός σχεδιασμός  που κατατέθηκε με το φάκελο 
υποψηφιότητας  υποτίμησε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπήρχαν. Το ΔΣ έχει 
παρακολουθήσει στενά τα θέματα αυτά και προσπάθησε να διευκολύνει την 
πρόοδο του θέματος. Εκτιμάται ότι ακόμα υπάρχουν περιθώρια  να προχωρήσουν 
τα έργα, αλλά η πολιτεία εδώ θα πρέπει να συμπαρασταθεί συστηματικά στο Δήμο. 
Ηδη πληροφορούμαστε ότι αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις, όχι πάντα 
ισοδύναμες. Και αυτές, όμως, με τη σειρά τους κινδυνεύουν να καταστούν 
ανεφάρμοστες εάν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις. Ο Δήμος έχει επίσης την ευθύνη 
των δημοσίων χώρων και του κυκλοφοριακού της πόλης. Αντίστοιχα το ΥΠΠΟΑ με 
τις περιφερειακές υπηρεσίες του θα πρέπει να επιταχύνει τις αποφάσεις που ήδη 
δρομολογήθηκαν για την βελτίωση του αρχαιολογικού χώρου και την επανέκθεση 
του μουσείου του αρχαιολογικού χώρου. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας ανασχηματίστηκε ριζικά και ανέλαβε 
καθήκοντα μόλις έναν χρόνο πριν. Από την αρχή κατέβαλε μεγάλες και 
συστηματικές προσπάθειες για να ανασκευάσει  τις προβληματικές  
λειτουργικές και διοικητικές συνθήκες που παρέλαβε, όπως: 

- η  διαρκής μέριμνα για την επίλυση των  συγκρούσεων μεταξύ των στελεχών, 

- η συνεχής προσπάθεια επιτάχυνσης της εκπόνησης του καλλιτεχνικού 
προγράμματος και της προόδου στην αναζήτηση υποδομών,  

- η αναβάθμιση του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας έτσι ώστε να επιλυθούν 
σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που προέκυψαν από το ελλιπές υβριδικό θεσμικό 
πλαίσιο, 

- η καθιέρωση διαδικασιών για την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο πλήρους 
νομιμότητας και διαφάνειας και η επιτυχής σύναψη πλέον των 80 συμβάσεων κλπ. 

Επίσης, το συμβούλιο υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να αναλάβει πρωτοβουλίες 
και να υπεισέλθει σε ζητήματα που, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να έχει 
επιληφθεί ο Δήμος και η πολιτεία. Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών από την 
παρούσα διοίκηση ήταν, ανάμεσα σε άλλα:  

― Η προώθηση και επίλυση βασικών θεμάτων ανάπλασης της Ίριδας  

― Η φορολογική απαλλαγή των επιχορηγήσεων προς την Εταιρία, που απειλούσε 
να ανατρέψει όλο τον οικονομικό προγραμματισμό της. 

― Η εξαίρεση των καλλιτεχνικών έργων από την υποχρέωση προσκόμισης 
εγγυητικών επιστολών, που είχε οδηγήσει μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών σε 
άρνηση να συνεργαστούν. 

― Η υπαγωγή της Εταιρίας στο ευνοϊκό καθεστώς πολιτιστικής χορηγίας. 

Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του συμβουλίου 
προσφέρουν μέχρι σήμερα άοκνα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους για την 
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πραγμάτωση του οράματος της Ελευσίνας – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης για το 2021, με λύπη είμαστε υποχρεωμένοι  να διαπιστώσουμε ότι αυτές 
οι μεγάλες προσπάθειες δεν ήταν αρκετές για την απαιτούμενη ωρίμανση του 
εγχειρήματος. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Θεωρούμε ότι  θα πρέπει :  

Α. το έργο πρέπει να υποστηρίζεται από την ισχυρή συμμαχία ολοκλήρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, της τοπικής κοινωνίας και 
της Πολιτείας. 

Β. να ανασυγκροτηθεί  αμέσως  το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, όπως το 
διατυπώσαμε με την επιστολή μας της 7ης Ιουνίου προς το νέο Δήμαρχο Ελευσίνας, 
κο Α. Οικονόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση θα πρέπει να 
λάβει  νέα ισχυρή εντολή  να ολοκληρώσει το έργο μέχρι το 2022. 

Γ. να αντιμετωπιστούν αμέσως τα προβλήματα  στο επίπεδο των διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρίας.” 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2019 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Σοφία Αυγερινού - Κολώνια              Πέτρος Σφηκάκης                      Θεόδωρος Καραντινός 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Φιλιππή 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

Άρης Καλαντίδης                      Σταυρούλα Φωτοπούλου                Αικατερίνη Μπούμπα     

      

Μαρία Βασιλείου                                   Ελένη Τζελέπη                              Κυριακούλα Παραδείση  

 

Αθανάσιος Μίλησης 
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Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 4 Οκτωβρίου 2019 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΚΟΛΩΝΙΑ 
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