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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 158/26.08.20 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, 

στην  έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΖΚ) μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 4 του 

Καταστατικού της εταιρείας) στην εκατοστή πεντηκοστή όγδοη (158η) συνεδρίαση, κατόπιν 

πρόσκλησης του Προέδρου. 

Παρέστησαν τα ακόλουθα τακτικά/αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου: 

1. κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος 

2. κ. Νικόλαος Τζόλλας, Τακτικό μέλος 

3. κ. Δημήτριος Τζοβάρας, Αναπληρωματικό μέλος 

4. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Τακτικό μέλος 

5. κ. Γεώργιος Μυλωνάς, Τακτικό μέλος 

6. κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Τακτικό μέλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καλεί 

τα μέλη του Δ.Σ. να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί αυτών. 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί σύντομη απομαγνητοφωνημένη απόδοση των πρακτικών της 

συνεδρίασης, η τήρηση των οποίων έγινε από την κα Λήδα Παπατζήκα, γραμματέα του Δ.Σ. 

της Α.Ζ.Κ. Η μαγνητοφώνηση γίνεται με την σύμφωνη γνώμη  των  μελών  του  Δ.Σ.  για  τις  

ανάγκες  της  τήρησης  πρακτικών.  Η  σχετική  κασέτα καταστρέφεται μετά την 

απομαγνητοφώνηση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1: […….……...] 

 

Θέμα 2: […….……...] 

 

Θέμα 3: […….……...] 

 

Θέμα 4: Άλλα Θέματα  
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Θέμα 1: […….……...] 

 

Θέμα 2: […….……...] 

 

Θέμα 3:[…….……...] 

 

Θέμα 4: Άλλα Θέματα 

 

Σε συνέχεια της από 13.07.2020 δεύτερης επαναπροκήρυξης της σχετικής Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού 

διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: έργου Intelligent Cross-

Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA), Project Code iCBA-F1-S.O. 

1.1 – SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – 

Republic of North Macedonia 2014-2020” και λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της αντίστοιχης 

Επιτροπής Διαγωνισμού, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής για την 

κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου καθώς oι φάκελοι των τριών υποψήφιων (Ιωάννη 

Κωνσταντινίδη, Μαριάννας Παυλίδου και Μαρίας Σαράφη) ήταν ελλιπείς και  αποφασίζει 

ομόφωνα την τρίτη επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της θέσης του 

βοηθητικού διοικητικού προσωπικού με συντετμημένο χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας.  

 

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη 

Κυριάκος Λουφάκης                                                                                       Νικόλαος Τζόλλας 

Δημήτριος Τζοβάρας  

Νικόλαος Παπαϊωάννου 

Γεώργιος Μυλωνάς 

Ιωάννης Χατζηδημητρίου  

 

 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού εκ του επισήμου βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Κυριάκος Λουφάκης 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA), 
Project Code iCBA-F1-S.O. 1.1 – SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-
border Cooperation Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014-
2020”, 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη 
θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού (επαναπροκύρηξη) στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο: Intelligent Cross-Border Accelerator for 
Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA), Project Code iCBA-F1-S.O. 1.1 – SC038, 
του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece - 
Republic of North Macedonia 2014-2020” 

 

Σήμερα την 24η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της 
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) που στεγάζονται επί της οδού Φιλικής 
εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
για την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου σε ένα άτομο για τη θέση βοηθητικού 
διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: Intelligent 
Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA), Project Code 
iCBA-F1-S.O. 1.1 – SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border 
Cooperation Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020”,  

Η Επιτροπή αποτελείται από τους Τραμαντζά Κωνσταντίνο ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Αναστασία Καμπανέλλου, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και  Δημήτριο 
Μηλώση, ΠΕ Πληροφορικής, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της υπ’ αριθμ 
153/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΑΖΚ και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
156/2020 συνεδρίασης λόγω της λήξης της απόσπασης του Σαπουντζή Ιωάννη. Η 
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΖΚ 
στις 13.07.2020. 

Για τη θέση του βοηθητικού διοικητικού προσωπικού στην υλοποίηση των 
δράσεων του έργου με κωδικό: Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative 
ICT-enabled start-ups (iCBA), Project Code iCBA-F1-S.O. 1.1 – SC038, του 
προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece - 
Republic of North Macedonia 2014-2020”, κατατέθηκαν εμπροθέσμως τρεις 
υποψηφιότητες κατά σειρά προσκόμισης των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα. 

 

α/α Υποψήφιος 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (α.π. 472/24-07-2020) 
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2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (α.π. 478/27-7-2020) 

3.  ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ (α.π. 487/29-7-2020) 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 
φακέλου των υποψηφίων και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο Κωνσταντινίδης Ιωάννης δεν προσκόμισε ασφαλιστική 
ενημερότητα ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ), ορθή υπεύθυνη δήλωση περί ποινικού 
μητρώου και πιστοποιητικό τίτλου κτήσης άριστης γνώσης αγγλικών 
(απλή φωτοτυπία και έγκυρη μετάφραση). 

2. Η Παυλίδου Μαριάννα δεν προσκόμισε πιστοποιητικό τίτλου κτήσης 
άριστης γνώσης αγγλικών (απλή φωτοτυπία και έγκυρη μετάφραση). 

3. Η Σαράφη Μαρία δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 
και πιστοποιητικό τίτλου κτήσης άριστης γνώσης αγγλικών (έγκυρη 
μετάφραση) 
Οπότε οι φάκελοί τους κρίνονται ελλιπείς. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει το διαγωνισμό άγονο και εισηγείται 
την επαναπροκύρηξή του. 

 

Θεσσαλονίκη, 24/08/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κωνσταντίνο Τραμαντζά  
 
 

Αναστασία Καμπανέλλου 
 
 

Δημήτρης Μηλώσης 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


