ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 7
28100 Αργοστόλι
Τηλ: 26710-22933
Φαξ: 26710-28515
email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Αργοστόλι 30-04-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 19687

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. 11821/19-03-2014
όπως αναδημοσιεύτηκε στις 16-4-2014 με αρ. πρωτ. 16585/16-04-2014, για την απευθείας
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέλους της εθνικής και διεθνούς επιτροπής
αξιολόγησης στο διαγωνισμό για τη βράβευση καλλιτεχνικής χειροτεχνίας στο έργο VIS, η
Επιτροπή αξιολόγησης η οποία συστάθηκε 103/8844/5-3-14 απόφαση δημάρχου, αφού
διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 30 Απριλίου 2014,
προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και να συντάξουν το πρακτικό
αξιολόγησης.
Για τις ανωτέρω προσκλήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω αιτήσεις-προσφορές:
Α /Α

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία

1

Μπεριάτος Τηλέμαχος

13164

28-03-14

2

Μπεριάτος Τηλέμαχος

16912

22-04-14

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για τον ίδιο υποψήφιο οπότε τα προσόντα του υποψηφίου με
βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε καθώς και τις απαιτήσεις της «Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», συνοψίζονται στα εξής:
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α

1

Ονοματεπώνυμο

Μπεριάτος Τηλέμαχος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πανεπιστημιακή η τεχνολογική
εκπαίδευση

«Bachelor of Engineering in civil
Engineering»
University of Southampton, UK
«Master of Science in Structural
Engineering» University of
Surrey, UK

Άριστη Γνώση Αγγλικών

«Bachelor of Engineering in
civil Engineering»
University of
Southampton, UK
«Master of Science in
Structural Engineering»
University of Surrey, UK
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Εμπειρία σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς

2013: Σε εξέλιξη σύμβαση με το Δήμο Κεφαλλονιάς
ως μέλος της εθνικής και διεθνούς επιτροπής
αξιολόγησης καλλιτεχνικού διαγωνισμού
οπτικοακουστικού υλικού (μέχρι σήμερα δεν έχουν
παραχθεί οι συμβατικές υπηρεσίες ως εκ τούτου
δεν προκύπτει σχετική εμπειρία).

B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη:
I.
ότι για την 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,
II.
ότι ο διαγωνισμός βράβευσης καλλιτεχνικής χειροτεχνίας έχει ανακοινωθεί και η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 30/4/2014 και ως εκ τούτου πρέπει
να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύστασης της επιτροπής αξιολόγησης,
προτείνεται η ανάθεση των υπηρεσιών μέλους της εθνικής και διεθνούς επιτροπής αξιολόγησης
στο διαγωνισμό για τη βράβευση καλλιτεχνικής χειροτεχνίας στον κ. Τηλέμαχο Μπεριάτο έναντι του
ποσού των 1.000€ (χιλίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των απαραίτητων «Έξοδων
μετακίνησης διαμονής» έναντι του ποσού των 1.050€ (χιλίων πενήντα ευρώ) σύμφωνα με την
οικονομική προσφορά που συνοδεύει την 13164/28-3-2014 αίτησή του ενδιαφερόμενου.

Η Επιτροπή αξιολόγησης

Θεόδωρος Ματζουράτος

Ευθύμιος Τσαγρής

Προιστάμενος Τμήματος
Προυπολογισμού - Λογιστηρίου

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου
Κεφαλονιάς
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