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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  178/14.02.2022 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 14η Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, 

συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας, στην εκατοστή εβδομηκοστή όγδοη (178η) 

συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. 

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

1. κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος 

2. κ. Νικόλαος Τζόλλας, Τακτικό μέλος 

3. κ. Δημήτριος Τζοβάρας, Τακτικό μέλος 

4. κ. Παναγιώτης Σεφερλής, Αναπληρωματικό μέλος 

5. κ. Γεώργιος Μυλωνάς, 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, γραμματέως 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: [……..] 
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Θέμα 5: [……..] 

Θέμα 6: [……..] 

Θέμα 7: [……..] 

Θέμα 8: [……..] 

 

Θέμα 9: Άλλα Θέματα 

# 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέμα 9: Άλλα Θέματα 

Ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την : «Παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5» (αρ. διακήρυξης 1/2022) 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: 

Βάσει της υπ. αρ. 173/ 07.10.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας  

εγκρίθηκε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού και το τεύχος της 

διακήρυξης το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC009963310 2022-01-26.  

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε συστημικό 

αριθμό 153931,1. 

Στη διαγωνιστική διαδικασία – με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11/2/2022 και 

ώρα 14.30- συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές τρείς (3) εταιρείες.  

Σε τυχαίο έλεγχο των όρων της διακήρυξης από στελέχη της ΑΖΚ -και ενώ είχε παρέλθει η 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν υποβλήθηκε καμία σχετική διευκρινιστική 

ερώτηση από τις τρεις (3) εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά μέσω ΕΣΗΔΗΣ-διαπιστώθηκε ότι: 

Στο τεύχος της με αρ. 1/2022 διακήρυξης και συγκριμένα στην υποενότητα 2.3.2  Βαθμολόγηση 

και κατάταξη προσφορών, στο τύπο Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι 

εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης: 

Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο) 
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εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί στο συντελεστή τόσο 

της τεχνικής προσφοράς (σΤχ) όσο και της οικονομικής προσφοράς (σοχ). 

Κατόπιν τούτου ενημερώθηκε άμεσα η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία συνεδρίασε 

εκτάκτως και αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την ματαίωση του διαγωνισμού, καθώς η 

ανωτέρω παράλειψη οδηγεί σε πλήρη αδυναμία τελικής αξιολόγησης των προσφορών. 

Θέτοντας υπόψη του Δ.Σ. το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δ.Σ. 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την εισήγηση του Προέδρου 

• Το από 14.02.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ματαίωσης του 

Διαγωνισμού 

• Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την : «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 5.1.4, 5.1.5» (αρ. διακήρυξης 1/2022) 

2. Τη δημοσίευση –ανάρτηση της απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού μέσω του 

ΚΗΜΔΗΣ, της ιστοσελίδας της ΑΖΚ και της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

3. Την εκτέλεση μέσα από την λειτουργικότητα «ενέργειες» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

της ακύρωσης του Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  153931,1 

 

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

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη 

Κυριάκος Λουφάκης                                                                                   Νικόλαος Τζόλλας 

                                                                                                                    Δημήτριος Τζοβάρας 
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Παναγιώτης Σεφερλής 

                                                                                                                 Γεώργιος Μυλωνάς 

 

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

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κυριάκος Λουφάκης 
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