ΔΗΜΟ

ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ( Πρ. 80/2019)
“ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΙΛΟΣΕΥΝΗΗ 4 ΠΡΟΣΟΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΟΤ”.

Ο Δήμορ Γεποζκήπος πποκηπύζζει Καλλιηεσνικό Διαγυνιζμό με ζκοπό ηην θιλοηέσνηζη 4
οπεισάλκινυν πποηομών διαζηάζευν 35εκ. πάσορ Φ 57εκ. πλάηορ Φ 75εκ. ύτορ, από
οπείσαλκο πος είναι καηάλληλορ για γλςπηική, πος να ανηιπποζυπεύοςν ηιρ μοπθέρ ηυν πιο
κάηυ ηπώυν:
•
Φπίζηος Κυνζηανηινίδη
1920
•
Γιαννάκη Ταλιώηη
1964
•
Ανηώνη Ανηυνίος
1974
•
Μισάλη Φπ. Κςππιανού
1974.
Οι πποηομέρ θα ηοποθεηηθούν ζηην Πλαηεία Γεποζκήπος, ζε ειδική βάζη ζκςποδέμαηορ πος
θα καηαζκεςαζηεί από ηον Δήμο Γεποζκήπος. Σηην θέζη ζήμεπα ςπάπσει ήδη μια μαπμάπινη
πποηομή ηος ήπυα Γιαννάκη Ταλιώηη πος θα μεηακινηθεί ζε άλλη θέζη.
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν Καλλιηέσνερ μέλη ηος Επιμεληηηπίος Καλών
Τεσνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) και ή ηος International Association of Art - IAA Europe. Οι ζςμμεηοσέρ
πος θα ππέπει να είναι ζύμθυνα με ηην πποκήπςξη θα ππέπει να παπαδοθούν μέσπι ηην
Δεςηέπα 20.1.2020 και ώπα 13:00, ζηο Δημοηικό Μέγαπο Γεποζκήπος, πος βπίζκεηαι ζηην
κενηπική πλαηεία Γεποζκήπος.
Για ηην κπίζη ηυν ζςμμεηοσών ζςγκποηείηαι με απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος,
πενηαμελήρ επιηποπή αποηελούμενη από:
1. Τον Δήμαπσο Γεποζκήπος, υρ Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ
2. Τον Δημοηικό Μησανικό ηος Δήμος Γεποζκήπος.
3. Δύο εκπποζώποςρ ηος Ε.ΚΑ.ΤΕ.
4. Ένα μέλορ ηος Ε.Τ.Ε.Κ.
Η πποθεζμία πεπάηυζηρ ηος έπγος θα οπιζηεί επακπιβώρ ζηο Σςμθυνηηικό πος θα
ςπογπαθεί και δεν θα ξεπεπνά ηοςρ επηά (7) μήνερ από ηην απόθαζη ηηρ κπιηικήρ
Επιηποπήρ.
Ο Δήμορ θα καηαβάλει ζηον Ανάδοσο / καλλιηέσνη για ηιρ Υπηπεζίερ πος θα πποζθέπει με
βάζη ηην Σςμθυνία πος θα ςπογπαθεί πποκαθοπιζμένη αμοιβή €20000 πλέον Φ.Π.Α.
πεπιλαμβανομένυν όλυν ηυν απαιηούμενυν δαπανών.
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λαμβάνοςν ηα παπεσόμενα ζηοισεία από ηο Απσείο ηος Δήμος
ζηο ιζόγειο ηος Δημοηικού Μεγάπος πος βπίζκεηαι ζηη πλαηεία Αγίαρ Παπαζκεςήρ ζηη
Γεποζκήπος, ( Τηλ. 26962324/ 26961803, Φαξ 26961247) και από ηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος
www.geroskipou.org.cy.

