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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με .αρ  .Πρωτ  52893/13-12-
2012 για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών γραμματειακής 
υποστήριξης της δράσης «Action 3.1: Crossborder institutional round table» 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 Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2012, 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 Καπατσόρης Άγγελος 53302 17/12/12

2 Παρίση Ευαγγελία 53362 17/12/12

3 Βαλσάμου Αικατερίνη 53558 18/12/12

4 Φλωράτου Αγγελική 53599 18/12/12

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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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

/Α Α Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική εμπειρία σε ,ερευνητικά  ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Άριστη Γνώση 
Αγγλικών

Χρήση /Η Υ Γνώση Ιταλικών

1 Καπατσόρης Άγγελος • Δεν προκύπτει   (Proficiency) Βεβαίωση 
παρακολούθησης 
προπτυχιακών εξαμηνιαίων 
μαθημάτων στο τομέα 
πληροφορικής  και 
χειρισμού /Η Υ του 
Πανεπιστημίου :Πατρών  1. 
Εισαγωγή στην επιστήμη 
των /Η Υ ,Ι  2. Εισαγωγή 
στην επιστήμη των /Η Υ ,ΙΙ  
3. Εφαρμογές της 
πληροφορικής στην 

,Γεωλογία  4. Χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών και 
τηλεσκόπησης στην 
εφαρμοσμένη Γεωλογία

Δεν προκύπτει 
πιστοποιητικό 
γνώσης ιταλικής 
γλώσσας

2 Παρίση Ευαγγελία • Από το 2003 έως σήμερα μόνιμη καθηγήτρια στο 1ο 

ΕΠΑΛ Αργοστολίου .Κεφαλληνίας
• Από το 1996 - 2002εκπαιδευτική εμπειρία ως 

εκπαιδεύτρια σε ,προγράμματα  αναπληρώτρια 
καθηγήτρια σε ΤΕΕ ,Αργοστολίου  καθηγήτρια σε ΤΕΕ 
Μήλου και Καρπάθου

• 5 ετής πείρα σε τμήματα ξενοδοχείου (υπάλληλος 
)υποδοχής

• Συμμετοχή σε υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων 

(Lower) Βεβαίωση πιστοποίησης 
δεξιοτήτων και γνώσεων 
στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και 
επικοινωνιών του ΥπΕΠΘ

Δεν προκύπτει 
πιστοποιητικό 
γνώσης ιταλικής 
γλώσσας
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και προγραμμάτων Αγωγής .Υγείας

3 Βαλσάμου Αικατερίνη • 6ετής εμπειρία ως καθηγήτρια σε φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών

• Δίμηνη Εποχιακή εργασία ως Ξεναγός
• Ετήσια απασχόληση ως υπεύθυνη πωλήσεων & 

εισαγωγών της εταιρείας METAMORFOSE

• Ιταλική απόδοση website, εταιρεία WEBFUTURE

(Proficiency) (ECDL) Πτυχίο Ιταλικής 
Γλώσσας και 
Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής 
σχολής

4 Φλωράτου Αγγελική • Σήμερα παρέχονται υπηρεσίες συντονισμού στο έργο 
“Valorisation of the Common Identity around the stone-
VIS” και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης στο 
έργο “Interdisciplinary Aquaria for the promotion of 
Environment and History – APREH”.

•  Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ
Ένα (1) έτος στη /Δ νση Ολυμπιακών Αγώνων & 
Ειδικών ,Εκδηλώσεων  παραλαβή και άμεση υλοποίηση 
αιτημάτων από ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», ενημέρωση 
ηλεκτρονικών ,αρχείων  διαπιστεύσεις
Ένα (1) έτος στη /Δ νση Σχεδιασμού & ,Ανάπτυξης  

/Υποδ νση Ειδικών Τεχνικών έργων & Διαχείρισης 
εκκρεμοτήτων ΟΑ
Τέσσερα (4) έτη στη /Δ νση Στρατηγικής & 
Αρχιτεκτονικής ,Δικτύου  /Υποδ νση Εργαστηρίων & 
Νέων ,Τεχνολογιών  Τμήμα Ερευνητικών 
Προγραμμάτων
Παρακολούθηση του ερευνητικού έργου 
χρηματοδοτούμενο από την . ,Ε Ε  «D-SPACE», 
παρακολούθηση και γραμματειακή υποστήριξη του 

,προγράμματος  συμμετοχή σε ,τηλεδιασκέψεις  
συντονισμός ,συναντήσεων  επικοινωνία με ,εταίρους  
ενημέρωση ψηφιακής πλατφόρμας του έργου

• 6μηνη απασχόληση σε ,ΚΕΤΑΠ  Δήμου Σάμης ως 
υπεύθυνη Τουριστικού ,Τομέα  Υπεύθυνη διοργάνωσης 

 (Proficiency)  (ICT)  (CELI 2)
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1ου Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Τουρνουά .Σάμης
• 18μην απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής στο 

ξενοδοχείο «IONIAN EMERALD *****» στον 
Καραβόμυλο Κεφαλονιάς

B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού μελέτησε τα παραπάνω δικαιολογητικά κατέληξε ότι η  αίτηση που πληροί τις απαιτήσεις για την ανάθεση της 
σύμβασης υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης της δράσης «Action 3.1: Crossborder institutional round table»  βάσει της ως άνω 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η αίτηση της κας Φλωράτου Αγγελικής και προτείνουν να της ανατεθεί η εκπόνηση των αναφερόμενων 

.υπηρεσιών  

Η Επιτροπή αξιολόγησης

Αικατερίνη Ποδάρα 

Διευθύντρια ,Προγραμματισμού  Οργάνωσης 
& Πληροφορικής

Σοφία Γαρμπή 

Επιστημονικός Συνεργάτη Δημάρχου 
Κεφαλονιάς

Ευθύμιος Τσαγρής 

Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου Κεφαλονιάς
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