
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού 

της 17ης Νοεμβρίου 2020 
 

Στο Ψυχικό σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Π. ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. Ν. Κούκη και υπό την προεδρία του. 
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: ο Αντιπροέδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρέας Σιδέρης, ο Ταμίας κ. 
Ηλίας Πολυμενίδης και τα μέλη κ. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, κα. Λουίζα Καραπιδάκη, κ. 
Διονύσιος Τσελέντης, κ. Γιώργος Καλούδης, κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, κα. Φανή 
(Φαίνη) Χατζηαθανασιάδου, κ. Φοίβος-Γεώργιος Αγγελέτος, κ. Χαράλαμπος Μελετιάδης, ο 
κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς και η κα. Μαρία Ευθυμίου. 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, ελήφθη η κάτωθι 
απόφαση: 
 
 

Απόφαση 3 3 2 /1 

Θέμα 1ο: Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες 
κατασκευής studio στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο πλαίσιο της 
διαδικτυακής διοργάνωσης της 17ης ΔΕΒΘ   

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση  για την κατακύρωση σύμβασης στην 
υποψήφια εταιρία «ΠΛΟΗΓΟΣ» που είναι και ο μοναδικός υποψήφιος για την παροχή 
υπηρεσιών κατασκευής studio στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 
(προσφορά: Α.Π.28960/ 17-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 12.400,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι  997788567 
και το e-mail του είναι info@ploegos.gr. 
 

 
 

332/1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποφασίζει 
ομοφώνως: εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση  
κατακύρωσης της σύμβασης υποψήφια εταιρία «ΠΛΟΗΓΟΣ» που είναι και ο 
μοναδικός υποψήφιος για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής studio στα 
γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (προσφορά: Α.Π.28960/ 17-11-





2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 12.400,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι  
997788567 και το e-mail του είναι info@ploegos.gr. 

 
 

Απόφαση 3 3 2 /2 

Θέμα 2ο: Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για την 
τηλεοπτική και ηχητική κάλυψη της συναυλίας των έργων του Σκαλκώτα για παιδιά.    

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση  για την κατακύρωση της σύμβασης στην 
υποψήφια εταιρία «ONE FRAME» για την τηλεοπτική και ηχητική κάλυψη της συναυλίας 
των έργων του Σκαλκώτα για παιδιά τη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο μοναδικός υποψήφιος 
(προσφορά: Α.Π.28944 Β  / 6-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 3.720,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι 801441585 
και το e-mail του είναι info@oneframe.gr  
 
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με χορηγία της συμφωνικής ορχήστρας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ έχει αναβληθεί προσωρινά, έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν να 
συγκεντρωθούν οι μουσικοί και οι συντελεστές καθώς και η εταιρεία παραγωγής. 
 

 
 

332/2  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποφασίζει 
ομοφώνως: εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση  
κατακύρωσης της σύμβασης στην υποψήφια εταιρία «ONE FRAME» για την 
τηλεοπτική και ηχητική κάλυψη της συναυλίας των έργων του Σκαλκώτα για 
παιδιά τη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο μοναδικός υποψήφιος (προσφορά: 
Α.Π.28944 Β  / 6-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 
3.720,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του 
υποψηφίου είναι 801441585 και το e-mail του είναι info@oneframe.gr 

 
 

Απόφαση 332/3 

Θέμα 3ο: Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες catering 
στο στούντιο της Αθήνας .  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση  για την κατακύρωση σύμβασης στην 
υποψήφια εταιρία «ΑΡΤΙΣΤΟΝ» που είναι και ο μοναδικός υποψήφιος για τις υπηρεσίες 
catering στο στούντιο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διοργάνωσης της 
17ης ΔΕΒΘ.  (προσφορά: Α.Π.28955  / 16-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 
2.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι 025202216 και το 
e-mail του είναι info@artiston.gr  
 
332/3  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποφασίζει 

ομοφώνως: εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση  
κατακύρωσης σύμβασης στην υποψήφια εταιρία «ΑΡΤΙΣΤΟΝ» που είναι και ο 
μοναδικός υποψήφιος για τις υπηρεσίες catering στο στούντιο της Αθήνας, κατά 

mailto:info@artiston.gr




τη διάρκεια της διαδικτυακής διοργάνωσης της 17ης ΔΕΒΘ.  (προσφορά: 
Α.Π.28955  / 16-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 2.000,00 
€ πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι 025202216 και το 
e-mail του είναι info@artiston.gr 

 
 

Απόφαση 332/4 

Θέμα 4ο: Κατακύρωση σύμβασης σε συνέχεια της έρευνας αγοράς για υπηρεσίες 
καθαρισμού-απολύμανσης στο studio της Αθήνας κατά την 17η ΔΕΒΘ.     

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση  για την κατακύρωση σύμβασης στην 
υποψήφια εταιρία «TECHNICLEAN» που είναι η φθηνότερη από τις δύο υποψήφιες που 
υπέβαλαν προσφορά για τις υπηρεσίες καθαρισμού-απολύμανσης στο studio της Αθήνας 
κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διοργάνωσης της 17ης ΔΕΒΘ (προσφορές: Α.Π.28957 / 
17-11-2020 και Α.Π. 28959/17-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 850,00 € πλέον του 
ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι 800694740 και το e-mail του είναι 
info@techniclean.gr. 
 
332/4  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποφασίζει 

ομοφώνως: εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση  
κατακύρωσης σύμβασης στην υποψήφια εταιρία «TECHNICLEAN» που είναι η 
φθηνότερη από τις δύο υποψήφιες που υπέβαλαν προσφορά για τις υπηρεσίες 
καθαρισμού-απολύμανσης στο studio της Αθήνας κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής διοργάνωσης της 17ης ΔΕΒΘ (προσφορές: Α.Π.28957 / 17-11-2020 
και Α.Π. 28959/17-11-2020), σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η οικονομική προσφορά  του υποψηφίου ανέρχεται σε 850,00 € 
πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ΑΦΜ του υποψηφίου είναι 800694740 και το e-
mail του είναι info@techniclean.gr. 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

Ψυχικό, 18 Νοεμβρίου 2020 

 

 

       Νίκος Α. Κούκης 
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 
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