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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. Πρωτ. 44713/19-10-2012
για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία συλλογής
φωτογραφιών και παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων (DVD) 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 31 Οκτωβρίου
2012, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και να συντάξουν το
πρακτικό αξιολόγησης.
Για την πρόσκληση αυτή κατατέθηκε εμπρόθεσμα η παρακάτω αίτηση:
Α /Α

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία

1

Λουκάτος ΒασίλειοςΓεράσιμος

45975

26/10/12

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο υποψήφιος, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α

1

Ονοματεπώνυμο

Λουκάτος ΒασίλειοςΓεράσιμος

Κατατεθειμένα Δικαιολογητικά

•
•

•
•
•

Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση έναρξης εργασιών με δραστηριότητες επιχείρησης: Έκδοση εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων,
Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες, Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών, Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής, Υπηρεσίες επεξεργασίας
με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού, οπτικού, ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο.
Υπεύθυνη Δήλωση για την διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των αναφερόμενων υπηρεσιών στην πρόσκληση
Υπεύθυνη Δήλωση για την παρακολούθηση κύκλου σπουδών και την αποφοίτηση από το τμήμα Φωτογραφίας του Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού
Ομίλου (ΑΚΤΟ).
Βιογραφικό σημείωμα όπου περιγράφεται η επαγγελματική εμπειρία του ενδιαφερόμενου
- 11 έτη ενασχόληση με την φωτογράφηση ως ελεύθερος επαγγελματίας (φωτογράφηση κοινωνικών εκδηλώσεων, θεατρικών
παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων και φωτογράφηση για ημερολόγια συλλόγων)

B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τα παραπάνω δικαιολογητικά κατέληξε ότι η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για την ανάθεση της σύμβασης
υπηρεσιών για τη δημιουργία συλλογής φωτογραφιών και παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων (DVD) βάσει της ως άνω πρόσκλησης ενδιαφέροντος και
προτείνει να ανατεθεί στον παραπάνω ενδιαφερόμενο, Λουκάτο Βασίλειο - Γεράσιμο, η εκπόνηση των αναφερόμενων υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αξιολόγησης
Αικατερίνη Ποδάρα

Σοφία Γαρμπή

Ευθύμιος Τσαγρής

Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Επιστημονικός Συνεργάτη Δημάρχου Κεφαλονιάς

Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου Κεφαλονιάς
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