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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 134/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 2ο: 

Ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και 

τροποποίηση της υπ΄ αρ. 156/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πρακτικό  της 14ης/2019  συνεδρίασης του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 10:30 στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με 

διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, 19200, Ελευσίνα, 

ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε 

συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Διευθύνουσας Συμβούλου. 

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

βρέθηκαν παρόντα άπαντα τα μέλη. Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν οι κ.κ. Νομικοί 

Σύμβουλοι της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η Διευθύντρια Γραφείου του Γενικού 

Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, κα Ορσία Σοφρά. 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Δέσποινα Γερουλάνου - Πρόεδρος Δ.Σ.  

2 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος - Γραμματέας Δ.Σ.  

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

5 Νικόλαος Βιλλιώτης – Μέλος Δ.Σ 

6 Γεώργιος Γεωργόπουλος – Μέλος Δ.Σ.  

7 Ιωάννα Δρέττα - Μέλος Δ.Σ. 

8 Δέσποινα Οικονόμου – Μέλος Δ.Σ.  

9 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ. 
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10 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ. 

11 Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη - 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 Δ.Σ., κα Δέσποινα Γερουλάνου, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του 

θέματος και αναπτύσσει προφορικά την εισήγησή της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 

 

i) Το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας.  

ii) Τον Κανονισμό αρμοδιοτήτων Δ.Σ., όπως έχει διαμορφωθεί βάσει της υπ΄ 

αρ. 4/2018/17-1-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

iii) Τον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως έχει 

διαμορφωθεί βάσει της υπ΄ αρ. 47/19-04-2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

iv) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρείας, όπως 

έχει διαμορφωθεί βάσει της υπ΄αρ. 40/29-03-2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και 

v) Την υπ’ αρ. 133/10-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» σε Σώμα». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

Την ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες έτσι, όπως αποδίδονται 

και περιγράφονται στον Κανονισμό Αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αποτελεί μέρος 

της υπ΄ αριθμ. 04/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

ειδικότερα όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του ως Κανονισμού. 

 

Ο  Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες έτσι όπως 

αποδίδονται και περιγράφονται στον Κανονισμό Αρμοδιοτήτων του ΔΣ, όπως 
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αποτελεί μέρος της υπ΄ αριθμ. 04/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και ειδικότερα όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του ως Κανονισμού. 

 

Α. Αναφορικά με την Γενική εξουσία εκπροσώπησης: 

Α.1 Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ 

της παρούσας απόφασης, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της 

Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού τους αντικειμένου, η Εταιρεία 

εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών, των ακολούθων προσώπων:  

 

(α)  Αφενός της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή, Διευθύνουσας Συμβούλου, που έχει 
δικαίωμα πρώτης υπογραφής· και 
β) Αφετέρου οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν 

δικαίωμα δεύτερης υπογραφής: 

             (αα)  του κ. Δημήτριου Η. Παπαγιάνναρου, μέλους και Γραμματέα Δ.Σ, 
             (ββ)    της κ. Αγγελικής Σ. Διαπούλη, Γενικής Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, 
  (γγ) της κ. Παναγιώτας Τσολακάκη, Διευθύντριας Αστικών 
Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης, 
             (δδ)      του κ. Νικόλαου Ε. Βιλλιώτη, μέλους Δ.Σ.  
 

Α.2 Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου 

με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την 

παρούσα απόφαση ή θα ανατεθεί με μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας.  

 

Σε περίπτωση που παρασχεθεί εξουσιοδότηση σε πρόσωπο με εξουσία 

εκπροσώπησης δυνάμει απόφασης Δ.Σ.,  το πρόσωπο αυτό απαγορεύεται ρητά να 

παραχωρεί περαιτέρω  την παρεχόμενη σε αυτόν  εξουσία σε άλλα πρόσωπα, εκτός 

αν αυτό ορίζεται ως δυνατότητα ρητά στην εξουσιοδοτική απόφαση.  

 

Επίσης, όλες οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται με την 

παρούσα, όπως κατωτέρω ή με μελλοντική απόφαση, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, 

στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας, κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, 

συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου. 

 

Τα πρόσωπα που λειτουργούν ως εκπρόσωποι δυνάμει αποφάσεων του Δ.Σ., θα 

πρέπει κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους να καθιστούν σαφές στους 

τρίτους, πως λειτουργούν εκ μέρους και προς όφελος της ΠΠΕ. 

 

Β. Αναφορικά με τη Σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας: 

Β.1 Συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι και € 20.000. Για πράξεις που αφορούν εν 

γένει σχέσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, ιδίως δε αποδοχή προσφορών, 

ανάθεση και κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας, έργου ή υπηρεσιών, πρόταση και 
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αποδοχή όρων συνεργασίας κ.ά., των οποίων το οικονομικό αντικείμενο  είναι  

μέχρι και του ποσού των € 20.000,00 (ευρώ είκοσι χιλιάδων), χωρίς ΦΠΑ, η Εταιρεία 

εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή  

 

- της κας Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου  

 

η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό 

τίτλο της Εταιρείας. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της 

εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια 

βάση. 

 

Β.2 Συμβάσεις με αντικείμενο άνω των € 20.000. Για πράξεις που αφορούν εν γένει 

σχέσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, ιδίως δε αποδοχή προσφορών, ανάθεση και 

κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας, έργου ή υπηρεσιών, πρόταση και αποδοχή 

όρων συνεργασίας κ.ά., των οποίων το οικονομικό αντικείμενο  είναι  ανώτερο του 

ποσού των € 20.000 (ευρώ είκοσι χιλιάδων), απαιτείται συλλογική απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Γ. Αναφορικά με τις Τραπεζικές συναλλαγές και την έκδοση επιταγών  

Γ.1 Πράξεις με αντικείμενο μέχρι και € 10.000. Για πράξεις που αφορούν σχέσεις με 

Τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως αυτές ειδικά 

ορίζονται παρακάτω, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο  είναι  μέχρι και του 

ποσού των € 10.000,00 (ευρώ δέκα χιλιάδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη 

την υπογραφή: 

- της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου. 

 

Γ.2 Πράξεις με αντικείμενο άνω των € 10.000. Για πράξεις που αφορούν σχέσεις με 

Τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως αυτές ειδικά 

ορίζονται παρακάτω, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο  είναι  άνω του ποσού 

των € 10.000,00 (ευρώ δέκα χιλιάδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό 

δύο υπογραφών, των ακολούθων προσώπων:  

 

(α)  Αφενός της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου, που έχει 

δικαίωμα πρώτης υπογραφής και 

(β) Αφετέρου οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν 

δικαίωμα δεύτερης υπογραφής: 

 (αα)  του κ.  Δημήτριου Η. Παπαγιάνναρου, μέλους και Γραμματέα Δ.Σ, 

             (ββ) της κ. Παναγιώτας Τσολακάκη, Διευθύντριας Αστικών 

Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης, 

 (γγ) της κ. Μαρίας Λιβάνιου, Διευθύντριας Διοικητικών-Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 
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Γ.3 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν σχέσεις με 

Τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, εννοούνται ειδικά και 

αποκλειστικά οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούνται να ενεργούν στο όνομα και για 

λογαριασμό της Εταιρείας τα πρόσωπα που ορίζονται παραπάνω: 

 

(α) Πάσης φύσεως εγχρήματες τραπεζικές συναλλαγές, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα ή εν γένει φορέα του χρηματοπιστωτικού τομέα, η πραγματοποίηση 

εμβασμάτων, η κατάθεση και ανάληψη  χρημάτων, η είσπραξη χρημάτων 

οφειλομένων στην Εταιρεία, η εντολή για  πληρωμές σε προμηθευτές και 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η εντολή για πληρωμές μισθοδοσίας, 

καθώς και η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής προκειμένου η 

Εταιρεία να μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά λήψη πληροφοριών απόρρητων 

τραπεζικών δεδομένων που την αφορούν και να διενεργεί ηλεκτρονικά τραπεζικές 

συναλλαγές. 

 

(β) Η έκδοση και η οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις 

διαταγήν και εν γένει αξιογράφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής. 

 

Δ. Αναφορικά με τα θέματα Προσωπικού  

Δ.1 Ειδικά για τις πράξεις που αφορούν θέματα προσωπικού, όπως αυτές ειδικά 

ορίζονται παρακάτω, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή 

οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω: 

(α) της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου, 

(β) της κας Αγγελικής Σ. Διαπούλη, Γενικής Καλλιτεχνικής Διευθύντριας 

 

η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το 

διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτούν 

περαιτέρω τρίτους για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων. 

 

Δ.2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις που αφορούν θέματα 

προσωπικού εννοούνται ειδικά και αποκλειστικά οι ακόλουθες πράξεις που 

δικαιούται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πρόσωπο 

που ορίζεται παραπάνω: 

 

(α) Η υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας 

και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη εγγράφου, καθώς και συμβάσεων 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 

(β) Η καταγγελία και η αναγγελία της λύσης ή της λήξης κάθε είδους συμβάσεων 

εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας και κάθε άλλου εγγράφου που είναι 

συναφές με την διακοπή της εργασιακής σχέσης.  

(γ) Η γνωστοποίηση όρων συμβάσεως κατά το π.δ. 156/1994.  
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(δ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφου που είναι συναφές με την ασθένεια 

εργαζομένων,  

(ε) Η υποβολή καταστάσεων προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.  

(στ) Η υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων προς τους εργαζομένους, όπως 

βεβαιώσεων περί αποδοχών, κρατήσεων, προϋπηρεσίας, εισφορών ΙΚΑ κλπ.. 

(ζ) Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.  

(η) Η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή και 

Υπηρεσία για θέματα προσωπικού της Εταιρείας. 

 

Ε. Αναφορικά με τις Πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της Εταιρείας  

Ε.1 Ειδικά για τις πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της Εταιρείας, όπως αυτές ειδικά 

και αποκλειστικά ορίζονται παρακάτω, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την 

υπογραφή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω: 

(α) της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου, 

(β) του κ. Δημήτριου Η. Παπαγιάνναρου, μέλους και Γραμματέα ΔΣ 

(γ) της κ. Αγγελικής Σ. Διαπούλη, Γενικής Καλλιτεχνικής Διευθύντριας. 

 

η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το 

διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτούν 

περαιτέρω τρίτους για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων. 

 

Ε.2  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις τρέχουσας διαχείρισης 

εννοούνται ειδικά και αποκλειστικά οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούται να 

ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το καθένα από τα πρόσωπα 

που ορίζονται παραπάνω: 

 

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, υπηρεσίας, 

φορέα και οργανισμού (όπως ενδεικτικά φορολογικές αρχές, αστυνομικές αρχές, εν 

γένει δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς της τοπικής και νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, την πολεοδομία, οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ., άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς όπως το Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια 

Περιφέρεια ως εποπτεύουσα αρχή, Ε.Β.Ε.Α., κλπ.) και να διορίζει με έγγραφη απλή 

εξουσιοδότησή του ή με τον εκάστοτε απαιτούμενο τύπο πληρεξουσίους της 

Εταιρείας, με δικαίωμα αυτοί να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των ανωτέρω 

αρχών, υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών, για συγκεκριμένες συναλλαγές, υπό 

τον όρο ότι το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω πράξεων δεν υπερβαίνει το 

ποσό των € 10.000,00 (ευρώ δέκα χιλιάδων) εφάπαξ ή σε ετήσια βάση. 

 

ΣΤ. Αναφορικά με την αρμοδιότητα για την εκπλήρωση φορολογικών 

υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

Ειδικά για τα θέματα που άπτονται της πλήρους και προσήκουσας εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς 
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τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, η σχετική αρμοδιότητα και υπευθυνότητα 

εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας  

και  το  νόμο: 

-  στην κ. Μαρία Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσα Σύμβουλο, 

η οποία, έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου, να 

ενεργεί και να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται (α) για την πλήρη και 

προσήκουσα εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και την 

συναφή ικανοποίηση των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, (β) για την πλήρη 

και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και (γ) γενικά να προβαίνει σε κάθε εύλογη 

ενέργεια και να λαμβάνει κάθε σκόπιμο ή αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς 

αυτούς. Ειδικότερα, έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες: 

(α) Να υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως ακριβείς φορολογικές δηλώσεις της 

Εταιρείας. 

(β) Να μεριμνά ώστε να μην καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία και να μην γίνεται 

επίκληση στη φορολογική δήλωση εικονικές δαπάνες. 

(γ) Να μεριμνά ώστε να μην συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση φοροαποφυγής ή 

απόκρυψης εισοδήματος ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

(δ) Να αποδίδει η Εταιρεία εγκαίρως, προσηκόντως και με ακρίβεια τον ΦΠΑ, τους 

παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές. 

(ε) Να μεριμνά ώστε να μην συντρέχει περίπτωση έκδοσης ή αποδοχής πλαστών, 

νοθευμένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων από την Εταιρεία. 

(στ) Να καταβάλει η Εταιρεία πλήρως και προσηκόντως κάθε οφειλή ή βεβαιωμένο 

χρέος προς το Δημόσιο. 

(ζ) Να καταβάλει η Εταιρεία πλήρως και προσηκόντως κάθε οφειλή έναντι των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Ζ. Αναφορικά με την αρμοδιότητα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας:  

Ειδικά για τα θέματα που άπτονται της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών της Εταιρείας, των χρηστών, 

πελατών και επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, των εργαζομένων σε 

εργοτάξιο της Εταιρείας και εν γένει κάθε προσώπου που σχετίζεται με την Εταιρεία 

ή η Εταιρεία φέρει ευθύνη απέναντί του σύμφωνα με το νόμο, η σχετική 

αρμοδιότητα και υπευθυνότητα εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με το καταστατικό της Εταιρείας  και  το  νόμο: 

- στην κα Παναγιώτα Τσολακάκη, Διευθύντρια Αστικών Παρεμβάσεων και 

Παρακαταθήκης   

η οποία, έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου, να 

μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται 

νόμιμα, την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή συνθηκών που 

ενδέχεται να προκαλέσουν ατύχημα και την προστασία της υγείας των 

σχετιζομένων με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της, την επίβλεψη της ορθής 
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και πλήρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται και γενικά να προβαίνει σε 

κάθε εύλογη ενέργεια και να λαμβάνει κάθε σκόπιμο ή αναγκαίο μέτρο για τους 

σκοπούς αυτούς. 

Επιπροσθέτως,  

(α) Ο εκάστοτε τυχόν διοριζόμενος Τεχνικός Υπεύθυνος Ασφαλείας κάθε 

εγκατάστασης, ο οποίος υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

Εταιρεία και το προσωπικό αυτής, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και του οποίου τα 

στοιχεία γνωστοποιούνται δεόντως στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, είναι από 

κοινού με έκαστο των ανωτέρω προσώπων αρμόδιοι και αποκλειστικώς υπεύθυνοι 

ενώπιον πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής και κάθε τρίτου για όλα τα θέματα 

τα οποία αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της 

Εταιρείας, καθώς και την εν γένει ασφαλή λειτουργία αυτής. 

(β) Ο εκάστοτε τυχόν διοριζόμενος Ιατρός Εργασίας κάθε εγκατάστασης, ο οποίος, 

υπό την ιδιότητα αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία και το προσωπικό 

αυτής, δυνάμει σχετικής σύμβασης, και του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιούνται 

δεόντως στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, είναι αρμόδιος και υπεύθυνος ενώπιον 

πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής και κάθε τρίτου, για όλα τα θέματα τα οποία 

αφορούν την υγιεινή του προσωπικού. 

 

Η. Αναφορικά με τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.  

Η.1 Για κάθε πράξη ενώπιον όλων των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και 

δικαιοδοσίας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου 

Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διαιτητικών Δικαστηρίων, στην 

ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όπως ιδίως είναι η υποβολή και η ανάκληση 

μηνύσεων/εγκλήσεων και η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, η έγερση 

αγωγών και προσφυγών, η άσκηση κάθε τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου και 

κάθε είδους ένδικου βοηθήματος, και η διενέργεια δικαστικών και/ή εξωδικαστικών 

συμβιβασμών, καθώς και για τον διορισμό  και  ανάκληση  πληρεξουσίων 

δικηγόρων για την δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας και την 

παράσταση σε συναφείς δίκες, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή: 

-  της κ. Μαρίας Σ. Φιλιππή,  Διευθύνουσας Συμβούλου, 

η οποία τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό 

τίτλο της Εταιρείας.  

 

Η.2 Δικονομικές ρήτρες. Τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν εκάστοτε και κατά 

περίπτωση την Εταιρεία, σύμφωνα με το παρόν πρακτικό, κατά την ενάσκηση των 

σχετικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους δύνανται να συνομολογούν διαιτητικές 

ρήτρες ή συμφωνίες κάθε είδους, καθώς και συμφωνίες παρέκτασης της κατά 

τόπον αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την ελεύθερη κρίση τους. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΨ46Μ7ΠΤ-ΠΜ4



 

 
9 

Θ. Αναφορικά με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Για την έκδοση και επικύρωση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα 

βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, 

εξουσία και αρμοδιότητα έχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα: 

(α) η κ. Δέσποινα Μ. Γερουλάνου, Πρόεδρος Δ.Σ. ή 

(β)  ο κ. Ιωάννης Ε. Εριφυλλίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ή  

(γ) ο κ. Δημήτριος Η. Παπαγιάνναρος, Μέλος και Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Ι. Αναφορικά με τα Στοιχεία ταυτότητας εξουσιοδοτημένων στελεχών.  

Τα στοιχεία ταυτότητας των στελεχών της Εταιρείας προς τα οποία, πέραν των 

μελών του, το διοικητικό συμβούλιο εκχωρεί τις προαναφερόμενες  εξουσίες  και  

αρμοδιότητές του, έχουν ως εξής:   

(α) Αγγελική Διαπούλη του Σπυρίδωνος, Θεατρολόγος, Γενική Καλλιτεχνική 

Διευθύντρια της  Εταιρείας, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Πεισιστράτου αρ. 56, 

με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΖ.607701 του Τμήματος Ασφαλείας 

Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 126842811. 

(β) Μαρία Λιβάνιου του Γεωργίου, Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Εταιρείας, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ.17, με 

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, αρ. ΑΖ132778/ 12-12-2007, του Τμήματος 

Ασφαλείας Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ 114026785 

(γ) Παναγιώτα Τσολακάκη του Γεωργίου, Διευθύντρια Αστικών Παρεμβάσεων 

και Παρακαταθήκης της Εταιρείας, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Θειρών αρ. 17, 

με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΕ057763/20-3-2007, του τμήματος 

Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 114014995. 

 

Κ. Αναφορικά με την ισχύ της παρούσας απόφασης 

Κ.1 Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την αρ. 156/2018 απόφασή του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα και καθορισμού αρμοδιοτήτων, που 

ελήφθη κατά την 18η/2018 συνεδρίασή του της 21-12-2018, η οποία ανακαλείται 

και αντικαθίσταται εν μέρει και κατά το οικείο τμήμα της. 

Κ.2 Οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε 

προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή σε οποιονδήποτε κανονισμό 

ή εγχειρίδιο της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού Αρμοδιοτήτων 

ΔΣ, όπως έχει εγκριθεί δυνάμει της αρ. 4/17.01.2018 απόφασης του Δ.Σ. και του 

Κανονισμού Οικονομικής Λειτουργίας, όπως έχει εγκριθεί δυνάμει της αρ. 47/19-04-

2019 απόφασης του Δ.Σ.) καταργείται αυτοδικαίως, η παρούσα δε απόφαση 

υπερισχύει οποιασδήποτε τέτοιας αντίθετης ή διαφορετικής διάταξης, όλες δε οι ως 

άνω προγενέστερες αποφάσεις, κανονισμοί ή εγχειρίδια εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά προς την παρούσα απόφαση και κατά το μέτρο που δεν έρχονται 

σε αντίθεση προς αυτήν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2019 
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως 

 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Δέσποινα Γερουλάνου           Ιωάννης Εριφυλλίδης              Δημήτριος Παπαγιάνναρος 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Μαρία Φιλιππή 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

Νικόλαος Βιλλιώτης                  Γεώργιος Γεωργόπουλος                   Ιωάννα Δρέττα 

 

 

Δέσποινα Οικονόμου                         Δήμητρα Πιπιλή                              Φοίβος Σακαλής 

 

 

Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 
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Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 10 Νοεμβρίου 2019 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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