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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 191/11.01.23 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 11η Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, 

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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας, Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή, 54621, 

Θεσσαλονίκη, στην εκατοστή ενενηκοστή πρώτη (191η) συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου. 

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

1. κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος 

2. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Τακτικό μέλος 

3. κ. Γεώργιος Μυλωνάς, Τακτικό μέλος 

4. κ. Δημήτριος Τζοβάρας, Τακτικό μέλος 

5. 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: Έγκριση ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύναψης 

σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promoting entrepreneurship by supporting promising 

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

INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020».  

 

Θέμα 3: [……..] 

Θέμα 4: [……..] 

# 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1: [……..] 

 

Θέμα 2: Έγκριση ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύναψης 

σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promoting entrepreneurship by supporting promising 

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

INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020». 

 

Σε συνέχεια της από 22.12.2022 δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011880296 2022-12-22) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση 

βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promoting 

entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms 

με ακρωνύμιο Co-Working», INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020» και λαμβάνοντας 

υπόψη τα διαλαμβανόμενα των πρακτικών της αντίστοιχης Επιτροπής Διαγωνισμού, το 

περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο 

εγκρίνει ομόφωνα την πλήρωση της θέσης βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων από την κα 

Ζωή Παρλαπάνη με σύμβαση μίσθωσης έργου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης  

επί του έργου, συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 5.320,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων  

του  αναλογούντος  ΦΠΑ  και  όλων  των  νόμιμων κρατήσεων)  και συγκεκριμένα για τις 

δράσεις στο πλαίσιο του ως άνω έργου:  

 

D.4.1.1 – Διοργάνωση Bootcamp & ανάπτυξη μεθοδολογίας Lean Startup  

D.4.1.2 – Διοργάνωση Bootcamp & ανάπτυξη Business Model Canvas  

D.4.1.3 – Διοργάνωση Bootcamp & Ανάπτυξη Μεθόδων Επικύρωσης Υποθέσεων (Assumption 

Validation)  

D.4.1.4 – Διοργάνωση Bootcamp & Υλοποίηση Τεχνικών Pitching  

D.4.1.5 – Διοργάνωση Bootcamp & Ανάπτυξη Μεθόδων Εσωτερικής Αξιολόγησης  

D.5.1.1 – Πρόγραμμα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα και στο business modelling  

D.5.1.2 – Υλοποίηση Προγραμμάτων Καθοδήγησης (Masterclass Coaching Activities)  

D.5.1.3 – Πρόγραμμα Υποστήριξης από Δίκτυο Μεντόρων 

 

 

Θέμα 3:[…….……...] 

 

Θέμα 4:[…….……...] 

 

 

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη 

Κυριάκος Λουφάκης                                                                                       Νικόλαος Τζόλλας 

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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