
   

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 268 

 

Της 14
ης

 με τηλεδιάσκεψη,  συνεδρίασης που έγινε την  Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, ύστερα 

από τη με αριθ. πρωτ. 13064/319/29-3-2021   πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαμπία Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος,  

Καρύδης Δημήτριος,  Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά μέλη. 

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Γκερλές Δημήτριος, Καρακατσάνη Αντωνία, 

Κοτέας Αλέξανδρος και Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

    Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή μη του αποτελέσματος του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την 

φιλοτέχνηση προτομής του ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, προϋπολογισμού 34.844,00 € με Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε με την με αριθ. 22186 απόφαση, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Ν. 4412/2016. 

 

Η Ο.Ε συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με τις με αριθμ. 40 & 163 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών.   

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ασχολείται με το πιο πάνω θέμα μετά τη λήψη των Πρακτικών Νο 1 & 

 2 της Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

 

Με τη αρ. πρωτ. 2020/10069 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 1186 του 

μητρώου δέσμευσης και ΑΔΑΜ:20REQ006932570 2020-06-26, εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε η 

πίστωση του ως άνω διαγωνισμού και  με τη με αρ. 502/2020 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η μελέτη 

και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού. 

 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 37004/30-7-2020 προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007121002 2020-07-31, ανακοινώθηκε στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο 

μας (www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με 
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το Νόμο, στις εφημερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ΔΗΜΟΤΗΣ.  Ως ημερομηνία λήξης του 

διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών, ορίστηκε η 15/2/2021 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 14:00. 

Η αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,  με ΑΔΑΜ : 

20PROC007144134 2020-08-05.  

 

 Κατόπιν, η  Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 786/2020 

Απόφαση Ο.Ε.), συνήλθε σε δύο συνεδριάσεις και συνέταξε τα πιο κάτω πρακτικά, τα οποία υπέβαλε 

στην Οικονομική Επιτροπή και τα οποία έχουν ως εξής: 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

2. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΙΝΑ 

4. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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Τα Μέλη 

1. ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

2. ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΙΝΑ 

3. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

 τα  Πρακτικά Νο 1 & 2 της Κριτικής Επιτροπής 

 τους όρους διακήρυξης και τη σχετική μελέτη 

 τη με αρ.  701/2020  απόφαση  Δ.Σ. (Έγκριση του προυπολογισμού οικ. έτους 2020) 

  το πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. – Τμήμα Μνημείων & 

Παραδοσιακών Κτιρίων (ΑΔΑΜ: 20REQ006909926 2020-06-23)   

 τη με αρ. πρωτ. 2020/10069 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 1186 του 

μητρώου δέσμευσης και ΑΔΑΜ:20REQ006932570 2020-06-26 

 τη με αρ. 502/2020 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης) 

 τη με αρ. 786/2020 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού) 

 τη με αρ. πρωτ. 2021/201323 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 475 του μητρώου 

δέσμευσης και ΑΔΑΜ:21REQ008097413 2021-02-05 

 

 
Αφού συμβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

 

 του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής"), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Π.Δ. 80/2016 (διατάκτες),  

 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 της με αρ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 

22186 απόφαση, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 Της  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  

Ανάπτυξης. 

 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/17-9-2018)  

 

 

 

Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της,  

ΑΔΑ: ΨΓΓΒΩΞΥ-ΖΜ2



   11 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νo 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στο 

αποτέλεσμα του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση της 

προτομής του ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, προϋπολογισμού 34.844,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα 

με τις διατάξεις της με αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με 

την με αριθ. 22186 απόφαση, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Ν. 4412/2016. 

 

2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση 

της προτομής του ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, σύμφωνα με την πρόταση της Κριτικής 

Επιτροπής Διαγωνισμού στο πρακτικό Νο 2, ως εξής: 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΕΨΙΛΟΝ» στον ΑΓΓΕΛΟ ΒΛΑΣΣΗ ποσό 2.566,80 € 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ 

ποσό 1.882,32 € 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΜΕΔΟΥΣΑ» στον ΑΛΤΙΝ ΠΑΤΣΕΛΗ ποσό 1.254,88 € 

 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων θα ανακοινωθούν 

στους συμμετέχοντες, στον αγωνοθέτη και στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 

(Ε.Ε.Τ.Ε.) άμεσα, για την ανακοίνωση στα μέλη του.  

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

των αποτελεσμάτων στο Ε.Ε.Τ.Ε. 

 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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