
   

 
1 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 61/2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 3ο: 

Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή απόρριψη του υπ’ αρ. πρωτ. 215/2020 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Παραλαβής του 

αντικειμένου Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

 

Πρακτικό  της 10ης/2020  συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του 

 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου 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 εννέα (9) μελών, τη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακολούθησαν τα επτά (7) μέλη. Από τα  μέλη 

αυτά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαρία 

Παναγίδου, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Δήμητρα Πιπιλή, 

παραστάθηκαν με εξουσιοδότηση. 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 Δημήτριος Παπαγιάνναρος – Γραμματέας Δ.Σ 
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3 Μαρία Παναγίδου – Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. 

(εξουσιοδότησε την Πρόεδρο Δ.Σ., κα Δέσποινα Γερουλάνου) 

4 Δήμητρα Πιπιλή - Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε το μέλος Δ.Σ., κα 

Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη) 

5 Φοίβος Σακαλής - Μέλος Δ.Σ.  

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

7 Γεώργιος Γεωργόπουλος -  Μέλος Δ.Σ. 

 

α/α ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1 Ιωάννης Εριφυλλίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

2 Νικόλαος Βιλλιώτης – 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. 

Το μέλος της Επιτροπή Παραλαβής του αντικειμένου Δημοσίων Συμβάσεων 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, κος Νεόφυτος Παναγιώτου, λαβών το λόγο, εισηγείται 
του θέματος και αναπτύσσει την εισήγησή του, όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί 
στην με αρ. Πρωτ. 50/2020 Εισήγηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την επικύρωση του υπ’ αρ. πρωτ. 215/2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Παραλαβής. 

2. Τη μερική παραλαβή του 3ου παραδοτέου που σχετίζεται με την υλοποίηση του 
6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς «HerMa Hub: 
Fostering Communities». 

3. Τη μερική αποπληρωμή της 2ης δόσης προς τον Ανάδοχο με την επωνυμία 
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», ήτοι την 
καταβολή του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και σαράντα οκτώ λεπτών (28.654,48 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., έναντι του συνολικού ποσού, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των τριάντα μία 
χιλιάδων ευρώ (31.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 
απομειώνοντας τοιουτοτρόπως το ποσό της 2ης δόσης κατά το ποσό των δύο 
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χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.345,52 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., τα οποία αντιστοιχούν σε: 

i. αδικαιολόγητα έξοδα μετακίνησης, συνολικού ποσού 138,77 €, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., των οποίων οι 
ημερομηνίες πραγματοποίησης δεν συμπίπτουν με τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των εργαστηρίων του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείρισης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς «HerMa Hub: Fostering Communities», όπως 
αυτές περιγράφονται στον σχετικό απολογισμό, 

ii. έξοδα που αφορούν το banner/poster προβολής του ως άνω Συνεδρίου, 
ποσού 744,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο 
είναι διπλάσιο από το ποσό που αναφέρεται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό, 

iii. έξοδα που αφορούν το βίντεο επικοινωνίας, ποσού 656,75 €, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., του οποίου η ποιότητα 
αποκλίνει της ποιότητας που είναι απαραίτητη για την καταγραφή του εν 
λόγω Συνεδρίου, 

iv. έξοδα που αφορούν το βίντεο editing, ποσού 806,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., του οποίου η ποιότητα, 
επίσης, αποκλίνει της ποιότητας που είναι απαραίτητη για την καταγραφή 
του εν λόγω Συνεδρίου. 

4. Την έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής προς τον Ανάδοχο με την 
επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», 
στην οποία θα αναφέρεται η μη αποπληρωμή ποσού 2.345,52 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από το συνολικό ποσό των 31.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν στη 2η δόση, 
για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2020 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Δέσποινα Γερουλάνου                    Δημήτριος Παπαγιάνναρος 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Παναγίδου 
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 ΤΑ  ΜΕΛΗ                   

 

  Δήμητρα Πιπιλή                            Φοίβος Σακαλής              Νίκη (Μόνικα) Τσιλιμπέρδη 

 

 

    Γεώργιος Γεωργόπουλος 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 14 Μαΐου 2020 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
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