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συνεδριάσεως του Εφορευτικού Συμβουλίου της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας. 

Στην Κόνιτσα σήμερα στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία 

της βιβλιοθήκης το Ε.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κου. Ζήνδρου Βασιλείου, για να 

συζητήσει και να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα:   

 

Θέμα 2ο: Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης 

επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης 

επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου 

«Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». 

 

Εισηγήτρια  η αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα. Περσεφόνη Ντούλια και Γραμματέας η κα. Λαμπρινή 

Φίλιου, υπάλληλος της Βιβλιοθήκης. 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία  αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

Για το 2ο θέμα: Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης 

επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης 

επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου 

«Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». 

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη έθεσε υπόψη στο συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού με την οποία προτείνεται η κατακύρωση στην «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης 

εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, 

πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής 

εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of 

entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», καθώς έγινε ομόφωνα αποδεκτός από την 

επιτροπή ο φάκελος δικαιολογητικών. 

 

Το Ε.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, μελέτησε προσεκτικά το 

Ήταν παρόντες:  

1. ΒασίλειοςΖήνδρος Πρόεδρος 

2. Φρειδερίκη Παπαθεμιστοκλέους-Γαϊτανίδου                                          Αντιπρόεδρος 

3. ΕλένηΚαραγιάννη-Μήτσιου Τακτικόμέλος 

4. Αικατερίνη Δημάρατου                                             Τακτικόμέλος 

5. Ζδράβου Βασιλική Τακτικόμέλος 



πρακτικό της επιτροπής και μετά από διαλογικήσυζήτηση,  

 

αποφασίζει 

 

Για το 2ο θέμα: Την ανάδειξη της «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αναδόχου του 

διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, 

εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής 

εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής 

εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement 

of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» και εξουσιοδοτεί την 

αναπληρώτρια προϊσταμένη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

  

ΒασίλειοςΖήνδρος 1. Φρειδερίκη Παπαθεμιστοκλέους-Γαϊτανίδου  
2. Ελένη Καραγιάννη-Μήτσιου 

 3. Αικατερίνη Δημάρατου 

 4. Ζδράβου Βασιλική 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Από το βιβλίο πράξεων της Εφορείας 

 

Κόνιτσα, 28/5/2019 

 

 

Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Λαμπρινή Φίλιου 

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


