
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΛΤΕ 

ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ  

ΚΤΗΡΙΩΝ 

                                      ΠΕΙΡΑΙΑΣ    30/7 /2020   

 

                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37004     

ΤΗΛ.: 2132123005 

e-mail: mnimia@piraeus.gov.gr 

ΘΗΒΩΝ 78 

18542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Προκηρύσσει δηµόσιο καλλιτεχνικό διαγωνισµό µε συνοπτική διαδικασία για την φιλοτέχνηση προτοµής 

του ποιητή της θάλασσας Νίκου Καββαδία  προϋπολογισµού 34.844,00€ µε Φ.Π.Α  

1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία Επικοινωνίας 
       Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πειραιά 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12  ΤΚ 18535 

          Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mnimia@piraeus.gov.gr 

∆/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες: Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ 

Τηλέφωνο :. +2132123005 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείµενο της  

προκήρυξης και στο λοιπό υλικό (προϋπολογισµός- τοπογραφικό σκαρίφηµα) στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής ∆ήµου Πειραιά www.piraeus.gov.gr 

         Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία    

         επικοινωνίας. 

3. Κωδικός  CPV: 92312000-1 
4. Χώρος τοποθέτησης: Στην συµβολή των οδών Μιαούλη και 2ας Μεραρχίας σε χώρο εκτάσεως περίπου 

2-4τ.µ.   

  5.     Σύντοµη Περιγραφή: Φιλοτέχνηση της προτοµής του ποιητή της θάλασσας Νίκου Καββαδία καθώς και 

της στήλης στήριξής του. 

  6.    Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία 34.844,00Ευρώ  (στο ποσό συµπεριλαµβάνονται τα ποσά που   

        αντιστοιχούν στο 1
ο
 ,2

ο
 και 3

ο
 βραβείο, η αποζηµίωση των µελών επιτροπής κρίσης και οδοιπορικών  

         εξόδων µετακίνησης αυτών καθώς και ο Φ.Π.Α.).  

7. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) µήνες από την ηµέρα ανάρτησης  

του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
8. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
        ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αποκλειστικά καλλιτέχνες µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών  

        Ελλάδος.  
9. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης τ η ς  προ θ εσ µ ί α ς  παράδοσης των συµµετοχών:  15/2/2021,  ηµέρα        
      ∆ευτέρα   και ώρα 14.00 

10.   Τρόπος υποβολής συµµετοχών: Η παράδοση των συµµετοχών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης  

        Αρχιτεκτονικού και Λ.Τ.Ε., Θηβών 78, 5
ος

 όροφος, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00-14.00. 

11. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους. 

12. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στον τύπο σύµφωνα µε το Νόµο και 

θα  κοινοποιηθεί και στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για την ανακοίνωση στα µέλη του. 

Τα  έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                   & ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

                                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                                                 Β.  ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣΗΛΩΞΥ-ΒΟΒ
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