
 

 

 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ   ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ 

 
Απ. Φακ. Π.9& Μ.14                                                                      22 Φεβποςαπίος 2018 
 
Απ. πποκήπςξηρ 03/18 
 

Ανοικτή Ππόσκληση  
Πποκήπςξη Καλλιτεσνικού Διαγωνισμού 
Για Μνημείο Πεσόντων και Αγνοοςμένων 

Κοινότητα Κςπεπούνταρ 
 

Η Κνηλόηεηα Κππεξνύληαο πξνθεξύζζεη αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ αλέγεξζε Μλεκείνπ 

Πεζόλησλ θαη Αγλννπκέλσλ ησλ Ηξώσλ ηνπ 1955 – 1974.  Τν Μλεκείν ζα είλαη κόληκα 

εγθαηεζηεκέλν ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν ζηελ πιαηεία ηεο Κνηλόηεηαο, ε νπνία είλαη ππό 

αλάπιαζε (ίδε ζρέδην). 

 

Οη θαιιηηέρλεο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο, ζα πξέπεη λα παξαδώζνπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο ζηα γξαθείν ηνπ Επηκειεηεξίνπ Καιώλ Τερλώλ Κύπξνπ (Ε.ΚΑ.ΤΕ), μέτρι τη Γεστέρα 2 

Μαΐοσ 2018, ώρα 11:00π.μ. 

 

Σην δηαγσληζκό ζα δνζνύλ ηξία βξαβεία: 

Πξώην βξαβείν: €40.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εμόδσλ θαη έμνδα 

εγθαηάζηαζεο. 

Δεύηεξν βξαβείν: €1000. 

Τξίην βξαβείν :  €500. 

 

Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα παξαδνζνύλ αλώλπκα.  Έλαο εμαςήθηνο θσδηθόο επηιεγκέλνο από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαιιηηέρλεο ζα αλαγξάθεηαη ζην πάλσ αξηζηεξό κέξνο όισλ ησλ θαθέισλ, ζρεδίσλ, 

εγγξάθσλ θαη καθεηώλ, ηα νπνία ζα παξαδνζνύλ γηα αμηνιόγεζε. Σην πίζσ κέξνο ελόο άιινπ 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (όρη δηαθαλνύο) ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο θσδηθόο, ν νπνίνο ζα εζσθιείεη 

κέζα ην όλνκα ηνπ θαιιηηέρλε/σλ καδί κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηε 

γξακκαηέα.   

 

Οη θαιιηηέρλεο θαινύληαη λα απνζηείινπλ ηελ πξόηαζή ηνπο απαξαίηεηα κε καθέηα, θαζώο θαη κε 

όπνην κέζν ζεσξνύλ θαηάιιειν (ζθίηζα, ηξηζδηάζηαηα θ.η.ι), αξθεί ην έξγν ή νη ιεπηνκέξεηεο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα ην πιαηζηώλνπλ, λα είλαη επδηάθξηηα θαη ζε θιίκαθα.  Επίζεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζθεπηηθό θαη πεξηγξαθή ηεο πξόηαζεο, ζε έλα θείκελν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο 

500 ιέμεηο. 

 

Τα έξγα ζα επηιεγνύλ από 7κειή επηηξνπή (2 από ην Ε.ΚΑ.ΤΕ, 2 Αξρηηέθηνλεο θαη 3 από ην 

Κνηλνηηθό Σπκβνύιην Κππεξνύληαο). 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ην Κνηλνηηθό Σπκβνύιην 

Κππεξνύληαο ζην ηει.25813204 ή κε ην Επηκειεηήξην Καιώλ Τερλώλ Κύπξνπ (Ε.ΚΑ.ΤΕΚ) ζην 

ηει.22466426 (Δεπη., Τεη., Παξ., 10:00π.κ-2:00κ.κ θαη Τξ., Πέκη. 2:00κ.κ-6:00κ.κ). 

 

Από το Κοινοτικό σμβούλιο Κσπερούντας 

 
______________________________________________________________ 

Οδόρ 1
ηρ

 Αππιλίος 18, Κςπεπούντα 4876, Τηλ.25813206, Φαξ.25532556 
Email: kskype@cytanet.com.cy, Website: www.visitkyperounda.com  


