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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι  08-08-2013 

Νοµός Κεφαλληνίας                                                Αριθµ. Πρωτ.: 37104 

∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     

Γραφείο ∆ηµάρχου 

Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  

                28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

email: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 33010/24-07-2013 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

διοργάνωσης εθνικού διαγωνισμού με θέμα την πέτρα στο έργο VIS, η Επιτροπή 

αξιολόγησης απαρτιζόμενη από τους Κ. Ποδάρα, Σ. Γαρμπή, Ε. Τσαγρή, σύμφωνα με την  

1003/44321/16-10-12 απόφαση δημάρχου, συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 08 Αυγούστου 

2013, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και να συντάξουν το 

πρακτικό αξιολόγησης.  

Για την πρόσκληση αυτή κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω προτάσεις: 

Α /Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία 

1 Καλογηράτου Χαραλαμπία 34649 29-07-13 

2 Μπεριάτος Γεράσιμος 35329 30-07-13 

3 Κοτσιλίνη Μαργαρίτα 35300 31-07-13 

4 Μπεριάτος Τηλέμαχος 35330 31-07-13 

5 Τσουρούφλης Γεώργιος 35354 31-07-13 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

Τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν καθώς και τις 

απαιτήσεις της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», συνοψίζονται για τον κάθε 

υποψήφιο στα εξής: 
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1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFOPOINT CENTER) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Σχετική εμπειρία  Άριστη Γνώση 

Αγγλικών 

 

Χρήση Η/Υ 

 

Γνώση Ιταλικών 

 

1 Καλογηράτου Χαραλαμπία • Γραμματειακή Υποστήριξη ημερίδας που πραγματοποιήθηκε 

στις 9 Μαΐου 2006 με θέμα « Το Δημοτικό Σχολείο στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Από τη Θεωρία στην Πράξη. 

«Οδυσσέας 2005-2006» 

• Από 17-03-2010 έως 15-07-2010 & 10-11-2010 έως 30-09-

2011 και από 15-4-2013 έως 31-12-2013: Γραμματειακή 

υποστήριξη στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης (νυν Ινστιτούτο Νεολαίας και δια βίου μάθησης) 

«Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την 

ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό-ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 

Συγκεκριμένα: Ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή της 

επικοινωνιακής πολιτικής της Πράξης (δελτία τύπου και 

ανακοινώσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και 

σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, φυλλάδια και αφίσες 

για την ενημέρωση και πληροφόρηση φορέων και πολιτών σε 

τοπικό επίπεδο επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της 

επικοινωνιακής πολιτικής, συμβολή στην διοργάνωση 

τοπικών εκδηλώσεων προβολής του έργου) οργάνωση 

λειτουργίας τμημάτων μάθησης, ευθύνη για τη συλλογή 

αιτήσεων, καταγραφή, ηλεκτρονική καταχώρηση και 

επεξεργασία των στοιχείων των υποψηφίων και 

εκπαιδευομένων του Έργου, ευθύνη αλληλογραφίας, και 

ECCP        

(Lower) 

University of 

Michigan 

Κάτοχος πτυχίου 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

ECDL Core 

Certificate, 

Syllabus Version 

4.0    

Γνώση Ιταλικής 

Γλώσσας χωρίς πτυχίο 

(σύμφωνα με το 

βιογραφικό) 
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διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων και τήρηση όλων των 

αρχείων και φακέλων του Έργου. 

• Φεβρουάριος έως Απρίλιος 2012 : Εξυπηρέτηση πελατών στη 

Δ.Ε.Η μέσω της Project Solution S.A 

2 Μπεριάτος Γεράσιμος • 12/2010 – 09/2012 : ΙΟΝΕΤ ΑΜΚΕ – Εταιρεία Τουρισμού 

Ιονίων Νήσων. Εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

(Όπως προκύπτει από το βιογραφικό) 

 

• Από 01-07-2006 έως 31-12-2010 : Υπεύθυνος Κέντρου 

Υποδοχής Επενδυτών Κεφ/νιας και Ιθάκης. Ενημέρωση και 

υποστήριξη επενδυτών για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. Ενημέρωση κοινού για Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. 

 

• 2008-2009 : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

και Επικοινωνίας. Εργαστηριακός Συνεργάτης (Όπως 

προκύπτει από το βιογραφικό) 

 

• 2005-2008 : Ίδρυμα Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Δημόσιες σχέσεις, 

Επικοινωνία. (Όπως προκύπτει από το βιογραφικό) 

Certificate of  

Proficiency in 

English 

University of 

Cambridge 

Πιστοποιητικό 

Γνώσης 

Χειρισμού Η/Υ 

Infocert Basic 

Βεβαίωση 

Παρακολούθησης 

προγράμματος 

«Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση  σε 

Βασικές 

Δεξιότητες στη 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

εργαζομένων 

στην τοπική 

αυτοδιοίκηση της 

περιοχής 

Αργοστολίου» 

Στοιχειώδης γνώση 

(όπως προκύπτει από 

το βιογραφικό) 

3 Τσουρούφλης Γεώργιος • Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος V.I.S. Certificate of  

Proficiency in 

English 

University of 

Michigan 

Πιστοποιητικό 

Γνώσης 

Χειρισμού Η/Υ 

International 

Diploma in IT 

Skills 

Δεν αποδεικνύεται. 
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2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πανεπιστημιακή ή 

Τεχνολογική εκπαίδευση  

Άριστη Γνώση 

Αγγλικών 

 

Εμπειρία σε 

καλλιτεχνικούς 

διαγωνισμούς 

 

Εμπειρία σε καλλιτεχνική επιμέλεια DVD 

 

1 Κοτσιλίνη Μαργαρίτα «Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού» 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Υπότροφος Erasmus, 

Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου της 

Φλωρεντίας 

(όπως προκύπτει από το 

βιογραφικό) 

Certificate of  

Proficiency in English 

University of 

Michigan 

10o  Διεθνές Πανόραμα – 

Ειδική Διάκριση στην 

κατηγορία Video – Art 

Διεθνές Κινηματογραφικό 

Φεστιβάλ Πάτρας 

 

 

 

www.GreekArchitects.gr 

Δημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας με θέμα: 

«Αρχιτεκτονική – Κινηματογράφος: Οπτική 

Αντίληψη – Χώρος» 

 

10o  Διεθνές Πανόραμα – Ειδική Διάκρισης στην 

κατηγορία Video – Art 

Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Πάτρας 

 

Γνώση Η/Υ Σχεδιαστικών Προγραμμάτων και 

Επεξεργασίας Βίντεο 

Adobe Premier Pro 

(όπως προκύπτει από το βιογραφικό) 

2 Μπεριάτος Τηλέμαχος «Bachelor of Engineering 

in civil Engineering»  

University of 

Southampton, UK  

 

«Master of Science in 

Structural  

Engineering» University of  

Surrey, UK 

«Bachelor of  

Engineering in  

civil Engineering»  

University of  

Southampton, UK  

 

«Master of  Science in  

Structural 

Engineering»  

Δεν προκύπτει σχετική 

εμπειρία 

 

05/2009 – 03/2012 : Δημοσίευση, Ενάλια 

φωτογραφική τεκμηρίωση στα πλαίσια μελέτης για 

την παρουσία στην Κεφαλονιά & Ιθάκη, του 

αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa racemora. 

(Ανακοίνωση στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Οικολογίας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2012) 

05/2000 – 10/2010 : Επαγγελματική συμμετοχή στη 

διεθνή κινηματογραφική παραγωγή “Captain 

Corelli’s Mandolin”, σε διαφημίσεις της Carnival 

plc.trading, P&O Cruises” και εθελοντική συμμετοχή 
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University of  Surrey, 

UK 

σε διαφημιστικό σποτ για την εκστρατεία κατά του 

αναλφαβητισμού της ActionAid για το 2010. 

10/2008 – 07/2009 : Βοηθός φωτογράφος με 

απασχόληση στην φωτογράφιση – εικονοληψία, 

επεξεργασία και καλλιτεχνική επιμέλεια 

οπτικοακουστικού υλικού στην επιχείρηση "Στέφος" 

στο Περιστέρι Αττικής 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Φωτογραφία» διάρκειας 25 ωρών 
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3. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πανεπιστημιακή ή 

Τεχνολογική εκπαίδευση  

Άριστη Γνώση 

Αγγλικών 

 

Εμπειρία σε 

καλλιτεχνικούς 

διαγωνισμούς 

 

Εμπειρία σε καλλιτεχνική επιμέλεια DVD 

 

1 Μπεριάτος Τηλέμαχος «Bachelor of Engineering 

in civil Engineering»  

University of 

Southampton, UK  

 

«Master of Science in 

Structural  

Engineering» University of  

Surrey, UK 

«Bachelor of 

Engineering in civil 

Engineering»  

University of 

Southampton, UK  

 

«Master of Science in 

Structural  

Engineering» 

University of  

Surrey, UK 

Δεν προκύπτει σχετική 

εμπειρία 

05/2009 – 03/2012 : Δημοσίευση, Ενάλια 

φωτογραφική τεκμηρίωση στα πλαίσια μελέτης για 

την παρουσία στην Κεφαλονιά & Ιθάκη, του 

αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa racemora. 

(Ανακοίνωση στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο 

Οικολογίας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2012) 

05/2000 – 10/2010 : Επαγγελματική συμμετοχή στη 

διεθνή κινηματογραφική παραγωγή “Captain 

Corelli’s Mandolin”, σε διαφημίσεις της Carnival 

plc.trading, P&O Cruises” και εθελοντική συμμετοχή 

σε διαφημιστικό σποτ για την εκστρατεία κατά του 

αναλφαβητισμού της ActionAid για το 2010. 

10/2008 – 07/2009 : Βοηθός φωτογράφος με 

απασχόληση στην φωτογράφιση – εικονοληψία, 

επεξεργασία και καλλιτεχνική επιμέλεια 

οπτικοακουστικού υλικού στην επιχείρηση "Στέφος" 

στο Περιστέρι Αττικής 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Φωτογραφία» διάρκειας 25 ωρών 
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B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τα παραπάνω δικαιολογητικά κατέληξε ότι: 

 

1. Σε ότι αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών υπευθύνου λειτουργίας και γραμματειακής 

υποστήριξης του κέντρου πληροφοριών (infopoint center), οι αιτήσεις της κας. Χαράς 

Καλογηράτου και του κ. Γεράσιμου Μπεριάτου υπερτερούν σε σχέση με την αίτηση του κ. 

Γεώργιου Τσουρούφλη.  

Ο κ. Γεράσιμος Μπεριάτος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει και τα 

αναφερόμενα στο βιογραφικό του διαθέτει α) συναφή εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο 

των προς ανάθεση υπηρεσιών, β) άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, γ) πιστοποίηση 

γνώσεων χρήσης  H/Y, δ) Γνώση ιταλικών χωρίς πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται από 

βιογραφικό. 

Η κα. Χαρά Καλογηράτου σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει και τα 

αναφερόμενα στο βιογραφικό του διαθέτει α) την απαιτούμενη και αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών, β) καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας, γ) πιστοποίηση γνώσεων χρήσης  H/Y, δ) Γνώση ιταλικών χωρίς 

πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται από βιογραφικό. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αίτηση του κ. Μπεριάτου υπερτερεί σε ότι αφορά τη γνώση 

αγγλικής γλώσσας και η αίτηση της κας. Καλογηράτου υπερτερεί ως προς την αποκτηθείσα 

εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ως πρωτεύουσας σημασίας την εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο  ως εκ τούτου προτείνει την ανάθεση των  υπηρεσιών υπευθύνου λειτουργίας 

και γραμματειακής υποστήριξης του κέντρου πληροφοριών (infopoint center) στην κα. 

Χαρά Καλογηράτου.  

 

2. Σε ότι αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών  συντονισμού του εθνικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού η αίτηση που πληροί της απαιτήσεις 

είναι της κας Μαργαρίτας Κοτσιλίνη και προτείνεται η ανάθεση των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών στην εν λόγω ενδιαφερόμενη. 

 

3. Σε ότι αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών μέλους της εθνικής και διεθνούς επιτροπής 

αξιολόγησης στο διαγωνισμό για την επιλογή αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού η 

επιτροπή έχοντας υπόψη:  

I. ότι θα πρέπει άμεσα να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός καθότι σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου VIS όλες οι δράσεις του θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί έως 31.10.2013  και δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την 

επαναδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  

II. ότι  για στην εν λόγω πρόσκληση δήλωσε συμμετοχή μόνο 1 άτομο, ο κ. Τηλέμαχος 

Μπεριάτος και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει και τα 

αναφερόμενα στο βιογραφικό του διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα πλην της 

εμπειρίας σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και  

III. ότι το ποσό των 1.400€ που αντιστοιχεί στην αμοιβή για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι 

μικρότερο του ορίου που απαιτεί το πρόγραμμα ελάχιστη δημοσιότητα,  
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προτείνεται η ανάθεση των υπηρεσιών στον κ. Τηλέμαχο Μπεριάτο. 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης 

Αικατερίνη Ποδάρα  

 

∆ιευθύντρια Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Σοφία Γαρμπή  

 

Επιστηµονικός Συνεργάτη 

∆ηµάρχου Κεφαλονιάς 

Ευθύμιος Τσαγρής  

 

Ειδικό Σύµβουλο ∆ηµάρχου 

Κεφαλονιάς 

                                                                                                                                


