
 
 

 
 

             

 
 
 
 

 
 

 
Τρίκαλα 5-11-2021 

                          Αρ.  Πρωτ. : 47284 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Υποέργο 2 : 

«Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών 
αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση 

του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης 
των Τρικάλων» 

 
 
 
 
 
 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020 

(ΣΑΕ2019ΣΕ11910056) 

  

  
 
 
74.400,00  Ευρώ 
(με το Φ.Π.Α.  24%)  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

«Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική 
αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων» 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει δημόσιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό για την : 

«Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού 

εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων» 

εκτιμώμενης αξίας 74.400,00  € με τον ΦΠΑ 

 
CPV: 92312230-2 

 
1.Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
Αναθέτουσα αρχή:                                                         Δήμος Τρικκαίων 

Διεύθυνση: Απ.Ιακωβάκη 5, ΤΚ 42132, Τρίκαλα 2ος όροφος 

Τηλ: 24310-63236  

Πληροφορίες: Α.  Καρανάσιου 

Fax: 24310-63238 





 
 

Email: akara@trikalacity.gr 

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

και στο λοιπό υλικό (προυπολογισμός) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Τρικκαίων 

(trikalacity.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορού να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία 

επικοινωνίας. 

3. Κωδικός CPV: 92312230-2 
 
4. Χώρος τοποθέτησης : Επί της πλατείας ΟΤΕ 

5. Σύντομη περιγραφή:  

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία : Αξία 74.400,00 € με τον ΦΠΑ (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα ποσά 

που αντιστοιχούν στο 1ο , 2ο , και 3ο βραβείο, η αποζημίωση των μελών της επιτροπής αυτών καθώς και ο 

ΦΠΑ. 

7.  Διάρκεια σύμβασης : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 

ανάρτησης  του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

8. Προυποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά καλλιτέχνες μέλη του 

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών  

9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας  παράδοσης των συμμετοχών  8/03/2022, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 15:00. 

10. Τρόπος υποβολής συμμετοχών : Η παράδοση των συμμετοχών θα γίνει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, Ιακωβάκη 5, τις εργασιμες μέρες και ώρες 9:00 με 15:00. 

11. Χρηματοδότηση : H χρηματοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 από πιστώσεις του 

προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ11910056) με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 

στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» και 

κωδικό MIS 5034531 (Αρ.Απόφ.Ενταξης 4292/1454/Α3/28-6-2019). 

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με το νόμο και θα 

κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνώ Ελλάδος για την ανακοίνωση στα μέλη του. Τα εξοδα 

δημοσίευσης θα βαρύνουν τιν ανάδοχο.  

 
  

Τρίκαλα, 5-11-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 




