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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  180/05.04.2022 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 5η Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθαν τα 

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

Α.Ε.» μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρείας),  

στα, στην εκατοστή ογδοηκοστή (180η) 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. 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, 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: Απόφαση κήρυξης ως άγονου του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή  

υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 

4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by 

supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-

Working» και επαναπροκήρυξης αυτού με τους ίδιους όρους. 

 

 

 

# 

 

ΑΔΑ: 900ΚΟΡΡΗ-ΩΝΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Θέμα 2: Απόφαση κήρυξης ως άγονου του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή  

υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 

4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by 

supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-

Working» και επαναπροκήρυξης αυτού με τους ίδιους όρους. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: 

 

Όπως γνωρίζετε με βάση τους όρους της με αρ. 03/2022 διακήρυξης ορίστηκε καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30.03.2022, ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 

δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά η 31.03.2022.  

 

Με βάση τις ανωτέρω ημερομηνίες, στις 31 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ συνήλθε η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε στην υπ’ 

αριθμ. 174/22.11.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΑΖΚ, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση 

των προσφορών και εν συνεχεία στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού –ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 

«Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by 

supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-

Working» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Greece- 

Bulgaria 2014 -2020».  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, ήταν παρόντα όλα τα μέλη: 

1. Κωνσταντίνος Τραμαντζάς, Πρόεδρος 

2. Λήδα Παπατζήκα, μέλος 

3. Δημήτριος Δοϊνάκης, μέλος. 

 

Καθότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό 

και εισηγείται στο Δ.Σ. την άμεση επαναπροκήρυξη του προναφερθέντος διαγωνισμού  με τους 

ίδιους ακριβώς όρους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το από 31.03.2022 πρακτικό της Επιτροπής,   

 

Το Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την κήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή  υπηρεσιών υλοποίησης 

των παραδοτέων 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Promoting entrepreneurship by supporting 

promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms με ακρωνύμιο Co-Working» 

ως άγονου και  

ΑΔΑ: 900ΚΟΡΡΗ-ΩΝΕ
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2. Την άμεση επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους ακριβώς όρους. 

 

 

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 

 

ΑΔΑ: 900ΚΟΡΡΗ-ΩΝΕ
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