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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 48/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 9ο: 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού των 

προγραμμάτων ATELIER FOR ART AND PRODUCTION MANAGERS και ΤΗΕ FESTIVAL 

READINGS και έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

συνεργασίας με τον οργανισμό FESTIVAL ACADEMY για το έτος 2020». 

 

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. 
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3 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 

4 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ.  

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. Μετά τη συζήτηση 

και τη λήψη αποφάσεων επί των έκτακτων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεχίζει με τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Μαρία Παναγίδου, λαβούσα το λόγο, εισηγείται του 

θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή της, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στην με 

αρ. Πρωτ. 31/2020 Εισήγηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

θέμα «Έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων ATELIER FOR 

ART AND PRODUCTION MANAGERS και ΤΗΕ FESTIVAL READINGS και έγκριση της 

δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της συνεργασίας με τον οργανισμό 

FESTIVAL ACADEMY για το έτος 2020» και ειδικότερα: 

1. Τη συμπλήρωση της κάτωθι παραγράφου στην υπ’ αρ. 10/2020 εισήγηση βάσει 

της οποίας λήφθηκε η υπ’ αρ. 19/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, 

ως εκ τούτου, τη συμπλήρωση της κάτωθι παραγράφου και στην ίδια την υπ’ αρ. 

19/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: 
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Η ακύρωση των εν λόγω δράσεων εξαιτίας της ως άνω κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από την εξάπλωση του ιού COVID-19 αποτελεί λόγο 

ανωτέρας βίας, τον οποίο νομίμως επικαλείται η Εταιρεία. Ως εκ τούτου, η σχετική 

ακύρωση, η οποία οφείλεται στον ως άνω λόγο, είναι αντικειμενική, ανυπαίτια και 

δικαιολογημένη και δεν υπέχει θέση καταγγελίας της σύμβασης, οι υποχρεώσεις δε 

που απορρέουν από αυτή λύονται αυτόματα με την παρούσα γνωστοποίηση, χωρίς 

καμία αξίωση η αποζημίωσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από τη σύμβαση.  

2. Την τροποποίηση του κεφαλαίου «Β.2 Χρονοδιάγραμμα» της υπ’ αρ. 19/2020 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο όσον αφορά την υποενότητα 

«Χρονοδιάγραμμα Festival Readings», το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως: 

Χρονοδιάγραμμα Festival Readings:  

- Ανοιχτή Πρόσκληση για το Festival Readings: τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη 

της 3ης έκδοσης του Φεστιβάλ Συνοικισμός 

- Επιλογή Συμμετεχόντων του Festival Readings: τουλάχιστον 15 μέρες πριν την 

έναρξη της 3ης έκδοσης του Φεστιβάλ Συνοικισμός: 

- Πραγματοποίηση Festival Readings: κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Συνοικισμός. 

 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ 

 

Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Μαρία Παναγίδου, να συμφωνήσει σε συνεργασία 

με τον οργανισμό “The Festival Academy” τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του 

προγράμματος κατάρτισης «Festival Readings» κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 

Συνοικισμός.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                Ιωάννης Εριφυλλίδης         Δημήτριος Παπαγιάνναρος 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Παναγίδου 
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 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

                                                         Νικόλαος Βιλλιώτης                                                                          

 

 

 

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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