
    

 

   ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 
 

 

Καηά ηον μήνα Γεκέμβπιο 2015 έσοςν γίνει οι υρ κάηυθι δπάζειρ ζηον Γήμο Τανάγπαρ.  

 

 Υπεγπάθη η Ππογπαμμαηική Σωμβαζη Πολιηιζμικήρ Ανάπηςξηρ ηος έπγος: " Ανάδειξη 

απσαίος θεάηπος και ζςναθϊν κηιπίυν απσαίαρ Τανάγπαρ", πποχπολογιζμοω  50.000 εςπϊ. 

 Σηιρ 23-12-2015 ολοκληπϊθηκε η ζωνδεζη ηηρ Γημοηικήρ Δνψηηηαρ Τανάγπαρ με ηο Γίκηςο 

ηηρ Δ.Υ.Γ.Α.Π. και γίνονηαι οι απαπαίηηηερ δοκιμέρ. 

 Σηιρ 3-12-2015 ςπεγπάθη η ζωμβαζη και έγινε η έναπξη επγαζιϊν για ηο έπγο Δπέκηαζη 

δικηωος ομβπίυν ζηα Οινψθςηα, πποχπολογιζμοω 218.940,00 εςπϊ. 

 Ολοκληπϊθηκε η διαδικαζία ππομήθειαρ και ςπεγπάθη ζωμβαζη ζηιρ 11-12-2015 για ηην 

ππομήθεια 4 μεηασειπιζμένυν αςηοκινήηυν  πποχπολογιζμοω 57.000,00 εςπϊ. 

 Ολοκληπϊθηκε η διαδικαζία ππομήθειαρ και ςπεγπάθη ζωμβαζη ζηιρ 14-12-2015 για ηην 

ππομήθεια σοπηοκοπηικοω βπασίονα πποχπολογιζμοω 27.000,00 εςπϊ. 

 Σηιρ 23-12-2015 ςπεγπάθη η ζωμβαζη και έναπξη επγαζιϊν για ηην ζςνηήπηζη σλοοηάπηηα 

ζηο Γημοηικψ Γήπεδο Σσημαηαπίος, πποχπολογιζμοω 24.000,00 εςπϊ. 

 Σηιρ 23-12-2015 ςπεγπάθη η ζωμβαζη και έναπξη επγαζιϊν για ηην ζςνηήπηζη σλοοηάπηηα 

ζηο Αθληηικψ κένηπο Οινοθωηυν, πποχπολογιζμοω 24.000,00 εςπϊ. 

 Ολοκληπϊθηκαν μικπέρ ανηιπλημμςπικέρ παπεμβάζειρ (καηαζκεςή και ηοποθέηηζη 

ζυλήνυν ομβπίυν ςδάηυν) ζηην Γ.Κ. Αζυπίαρ και ζηην Γ.Δ. Σσημαηαπίος, 

πποχπολογιζμοω 24.000,00 εςπϊ. 

 Αποκαηαζηάθηκαν Οδοί ζηην Γ.Δ. Γηλεζίος και ζηην Γημοηική Δνψηηηα Γεπβενοσυπίυν 

με ςλικψ Σκωπο και 3Α ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 24.000,00 εςπϊ. 

 Έγιναν επιδιοπθϊζειρ αζθαληοζηπϊζευν (λακκοωβερ) ζε ψλη ηην έκηαζη ηος Γήμος. 

 Ολοκληπϊθηκαν οι επγαζίερ αποκαηάζηαζηρ ηος κηιπίος Γημοζθένηρ Λιάππηρ ζηην Γ.Δ. 

Οινοθωηυν. 

 Ολοκληπϊνεηαι η μεηεγκαηάζηαζη ηος Νηπιαγυγείος ζηην Γ.Δ. Γηλεζίος ζε νέο κηήπιο. 

 Έγινε η Ανάθεζη για ηην ηοποθέηηζη ζηηθαίυν Αζθαλείαρ ζηο Γήμο Τανάγπαρ  

πποχπολογιζμοω 24.000,00 εςπϊ. 

 Έναπξη ηος έπγος Γιαπλάηςνζη Γέθςπαρ ζηη θέζη βπωζη ηηρ Γ.Κ. Τανάγπαρ ηηρ Γ.Δ. 

Τανάγπαρ, πποχπολογιζμοω 215.403,00 εςπϊ. 

 Έγινε η ζωνηαξη μελέηηρ για ηην καηαζκεςή γηπέδος ποδοζθαίπος 5*5 ζηον οικιζμψ 

Ο.Τ.Δ. Γηλεζίος ζηην θέζη κοκκινψβπασορ  πποχπολογιζμοω 185.541,00 εςπϊ και 

καηαηέθηκε ζηην Γ.Γ. Αθληηιζμοω για σπημαηοδψηηζη. 



 Έγινε η ζωνηαξη μελέηηρ για ηην καηαζκεςή Γιαμψπθυζηρ σϊπος αμαξοζηαζίος Γήμος 

Τανάγπαρ πποχπολογιζμοω 150.000,00 εςπϊ. 

 Ολοκληπϊθηκαν οι διαδικαζίερ για ηη ηλεκηποδψηηζη ηυν νέυν θυηιζηικϊν ζυμάηυν ζηα 

Οινψθςηα ζηα πλαίζια ηος έπγος “Βιοκλιμαηική Ανάπλαζη Οινοθωηυν”. 

 Ολοκληπϊθηκαν οι διαδικαζίερ για ηην ηλεκηποδψηηζη ηηρ Παιδικήρ σαπάρ Οινοθωηυν 

καθϊρ και ηος Ανηλιοζηαζίος Ακαθάπηυν Οινοθωηυν. 

 Γιοπγανϊθηκαν και εκηελέζηηκαν αγποηικά ζεμινάπια επιμψπθυζηρ για ηην οπθολογική 

σπήζη θςηοθαπμάκυν. 

 Γιεξήσθη ηο Πεπιθεπειακψ ζςμβοωλιο ζηα Οινψθςηα με κωπιο θέμα ηο επισειπημαηικψ 

ζσέδιο δπάζηρ ηος Αζυποω. 

 Έγινε ζςνηήπηζη και εξυπαφζμψρ αθληηικϊν σϊπυν ζηα Οινψθςηα. 

 Έγινε ζςνηήπηζη και εξυπαφζμψρ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος γηπέδος Αζυπίαρ. 

 Έγινε ανακαίνιζη δημοηικοω κηιπίος και παπασϊπηζη ηος ζε ηοπικψ ζωλλογο ζηα Οινψθςηα 

για δημιοςπγία Λαογπαθικοω Μοςζείος. 

 Ολοκληπϊθηκαν οι επγαζίερ βατίμαηορ ζε ψλα ηα δημοηικά ζσολεία και ηα δημοηικά κηίπια 

ηηρ Γημοηικήρ Δνψηηηαρ Τανάγπαρ.  
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