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Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Λ.Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10
1 Απριλίου 2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Σήμερα, την 1η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνέρχονται τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεδρίαση, στην αίθουσα του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Λ.Σ. στο ΚΠΙΣΝ (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364) για να συζητήσουν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης που έχουν καθοριστεί από την Πρόεδρο.
Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, ο
Αντιπρόεδρος του ΔΣ Θέμελης Γλυνάτσης, ο Γραμματέας του ΔΣ Ιωάννης Σαμπροβαλάκης και τα
μέλη Ελένη Σκάρκου και Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του υπ. αριθμ. 1574/31.03.2020 Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης
εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής»
Υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαγωνισμού αναφορικά με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία με αντικείμενο: «Παροχή
υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών
και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».
Η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, όπως αυτή διατυπώνεται στο
υπ. αριθμ. 1574/31.03.2020 Πρακτικό με το εξής περιεχόμενο:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1211/04-03-2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 89676,
ΑΔΑΜ: 20PROC006391982 2020-03-06)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΣ-ΕΛΣ
61/25.02.2020 Απόφαση του Δ.Σ της ΕΛΣ, η οποία και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΞ49469ΗΓΨ-Ψ50 αποτελούμενη από τους:
1. Παναγιώτα Πρίτσα
2. Ιωάννη Μητρόπουλο
3. Ευαγγελία Ξανθοπούλου
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 31.03.2020 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΕΛΣ επί της Λ. Συγγρού
364 Τ.Κ. 17674, όροφος 5α , για την εξέταση των αιτημάτων μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία με αντικείμενο:
«Παροχή υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών
και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εξέτασε τα υπ. αριθμ. 1572/31-3- 2020 και
1573/31.03.2020 αιτήματα που υποβλήθηκαν από υποψήφιες εταιρείες μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με την
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον εν λόγω Διαγωνισμό.
Στη συνέχεια, η Επιτρoπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη :
1. την από 23.03.2020 απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης της
ελληνικής κυβέρνησης
2. την παρ. 1 του άρθρου 60 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών έως τις 24.04.2020, καθώς και τον ορισμό της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στις 30.04.2020. Στο σημείο αυτό και
ώρα 12.00, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.»

Το Δ.Σ.-Ε.Λ.Σ., αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από σχετική συζήτηση,
αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στο υπ.
αριθμ. 1574/31.03.2020 Πρακτικό σχετικά με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών έως τις 24.04.2020, καθώς και τον ορισμό της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στις
30.04.2020.
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Γραμματέας του Δ.Σ
Γιάννης Σαμπροβαλάκης

