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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Σήμερα, την 19η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00, 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 τον Πρόεδρο. 
 
Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, ο 
Γραμματέας κ. Χρήστος Ζερμπίνος και τα μέλη κ. Ιωάννης Σαμπροβαλάκης και κ. Νίκος 
Κυπουργός. 
Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Γραμματικάκης 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ε.Λ.Σ. κ. Γιώργος 
Κουμεντάκης, η Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια της ΕΛΣ κα Μαρία Ανεστοπούλου και το 
Νομικό Τμήμα της ΕΛΣ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΘΕΜΑ 9:Διάφορα Θέματα 
 Έγκριση ματαίωσης και επανάληψης διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης της Τεχνικής Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ.» αξίας 59.200 ευρώ. 
1) Έγκριση ματαίωσης και επανάληψης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ. 
2) Έγκριση επικαιροποιημένου τεύχους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ. αξίας 59.200 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και απόφαση επανάληψης διαγωνισμού.  
3) Δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαιτούμενη απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση. 
Το Δ. Σ της Ε.Λ.Σ αποφασίζει ομόφωνα τα εξής : 
Α) Την έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ.» και αριθμό ΑΔΑΜ 
18PROC003401561/2018-07-10 καθώς εκ σφάλματος περιγράφηκε στις τεχνικές προδιαγραφές 
η απαίτηση για 2 (δύο) Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ Τάξης και ένα (1) Αλουμινοσυγκολλητή Α’ τάξης, 
καθώς οι πραγματικές ανάγκες της ΕΛΣ για τη δημιουργία των θεατρικών σκηνικών αφορούν σε 
δύο (2) άτομα τεχνίτες σιδηροκατασκευαστές και ένα (1) άτομο αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή 
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Β’ Τάξης. Κατά συνέπεια εγκρίνεται η επανάληψη της διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
Β) Η ΕΛΣ προχώρησε στην επικαιροποίηση του τεύχους διακήρυξης ως προς τις απαιτήσεις που 
προαναφέρθηκαν και με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η διακήρυξη της επαναληπτικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά το τεύχος 
διακήρυξης, οι επιμέρους όροι καθώς και η  Επιτροπή αξιολόγησης (επιτροπής διαγωνισμού) 
που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 89/10-07-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΣ παραμένουν ως έχουν. 
Β) Την ανάρτηση της επικαροποιημένης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018 
Ακριβές Απόσπασμα 

 
         Ο Γραμματέας του Δ.Σ 

 
          Χρήστος Ζερμπίνος 
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