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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι  12-06-2013 

Νοµός Κεφαλληνίας                                              Αριθµ. Πρωτ.: 25913 

∆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. 24043/04-06-2013 

για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης συνεδριακών εγκαταστάσεων για φιλοξενία 50 

ατόμων στο έργο APREH, η Επιτροπή αξιολόγησης απαρτιζόμενη από τους Κ. Ποδάρα, Σ. 

Γαρμπή, Ε. Τσαγρή, σύμφωνα με την 1004/44322/16-10-12 απόφαση δημάρχου, 

συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση - 

προσφορά που κατατέθηκε και να συντάξουν το πρακτικό αξιολόγησης.  

Για την πρόσκληση αυτή κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία αίτηση-προσφορά: 

Α /Α Επωνυμία Επιχείρησης Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία 

1 

Ε.Τ.Α.Κ. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEE) 

25148 10/06/13 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν καθώς και τις 

απαιτήσεις της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», συνοψίζονται στα εξής: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/Α Επωνυμία Παρεχόμενες Υπηρεσίες  Οικονομική Προσφορά 

1 Ε.Τ.Α.Κ. Α.Ε. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

MEDITERRANEE) 

• Αίθουσα 200 τμ για τις 2-4 Ιουλίου 2013 

• Τεχνικός 

• Data-Projector & ένα laptop για προβολή power point, DVD, Video 

• Laser Printer 

• Μικροφωνική εγκατάσταση με ένα μικρόφωνο αναλογίου, τέσσερα επιτραπέζια και 2 φορητά 

• Ενισχυτή ήχου με κατάλληλο αριθμό ηχείων 

• Αναλόγιο για ομιλητές 

• Εμφιαλωμένο νερό για όλους τους ομιλητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου  

• Οργάνωση ενός coffee break ανά ημέρα συνεδρίου σε μπουφέ για 50 άτομα με καφέ 

φίλτρου, τσάι, χυμό πορτοκάλι, κρουασάν, βουτήματα και κέικ. 

• Οργάνωση lunch break για 50 άτομα στο self service με σαλάτα, κυρίως πιάτο (επιλογή από 

κοτόπουλο, πίτσα, παστίτσιο, μπιφτέκι, μακαρόνια μπολονέζ), αναψυκτικό, κρασί. 

3.000 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ

Υ ΦΠΑ) 
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B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τα παραπάνω διαπίστωσε ότι σε ότι αφορά στις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο VI της πρόσκλησης «Οργάνωση του lunch break για 

50 άτομα με σαλάτες, σνακ, τυριά  αναψυκτικά, κτλ.» η προσφορά περιλαμβάνει 

«Οργάνωση lunch break για 50 άτομα στο self service με σαλάτα, κυρίως πιάτο (επιλογή από 

κοτόπουλο, πίτσα, παστίτσιο, μπιφτέκι, μακαρόνια μπολονέζ), αναψυκτικό και κρασί». Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες εναλλακτικά του σημείου VI της πρόσκλησης υπερκαλύπτουν τις 

ζητούμενες στην πρόσκληση, αφού προσφέρονται επιπλέον κύρια πιάτα και κρασί χωρίς να 

υπερβαίνει η προσφορά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της δράσης. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την ανάθεση της μίσθωσης συνεδριακών 

εγκαταστάσεων για φιλοξενία 50 ατόμων στην Ε.Τ.Α.Κ. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MEDITERRANEE) κρίνοντας ότι πληροί τις απαιτήσεις βάσει της ως 

άνω πρόσκλησης ενδιαφέροντος ώστε να φιλοξενηθεί με επιτυχία το προγραμματιζόμενο 

για τις 2-4 Ιουλίου 2013 συνέδριο του έργου ΑPREH.  

 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης 

Αικατερίνη Ποδάρα  

 

∆ιευθύντρια Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Σοφία Γαρμπή  

 

Επιστηµονικός Συνεργάτη 

∆ηµάρχου Κεφαλονιάς 

Ευθύμιος Τσαγρής  

 

Ειδικό Σύµβουλο ∆ηµάρχου 

Κεφαλονιάς 

                                                                                                                                


