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ΘΔΜΑ: «Γεληίο Σύπος Έπγων & Γπάζεων» 

 

ηα πλαίζια ηηρ ζςνεσούρ ενημέπωζηρ ηων δημοηών μαρ ζαρ ενημεπώνοςμε για ηιρ δπάζειρ και ηα έπγα  πος 
έγιναν ζηο Γήμο Σανάγπαρ καηά ηον μήνα επηέμβπη 2016. 
    

 ηιρ 15/9/2016 έγινε η ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  ηος έπγος «ΑΝΑΠΛΑΗ ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΣΔΙΑ 
ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ» ποζού ζύμβαζηρ 12.155,90 εςπώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 ηιρ 23/9/2016 έγινε η ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  ηος έπγος «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 
ΓΗΠΔΓΟΤ Γ.Κ. ΟΙΝΟΦΤΣΩΝ» ποζού ζύμβαζηρ 76.892,39 εςπώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 ηιρ 26/9/2016 έγινε η ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  ηος έπγος «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΟΤ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΗΝ 
ΟΓΟ ΔΤΒΟΙΑ ΣΗ Γ.Δ. ΓΗΛΔΙΟΤ Γ. ΣΑΝΑΓΡΑ» ποζού ζύμβαζηρ  115.064,98 εςπώ με Φ.Π.Α. 24%.  

 ηιρ 26/9/2016 έγινε η ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ  ηος έπγος «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΜΑΞΟΣΑΙΟΤ 
Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ» ποζού ζύμβαζηρ 59.724,25 εςπώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 Ολοκληπώθηκαν μικπέρ ανηιπλημμςπικέρ παπεμβάζειρ (καηαζκεςή και ηοποθέηηζη θπεαηίων ομβπίων 
ςδάηων) ζηη Γ.Δ. Σανάγπαρ και ζηη Γ.Δ. Γηλεζίος,  με μησανήμαηα και πποζωπικό ηος Γήμος. 

 Έγινε ζςνηήπηζη οδικού δικηύος, με άζθαληο κςκλοθοπίαρ, ζηη Γ.Δ. σημαηαπίος και ζηη Γ.Δ. 
Οινοθύηων, με μησανήμαηα και πποζωπικό ηος Γήμος. 

 Έγινε ηζιμενηόζηπωζη Γημοηικών Οδών ζηην Γ.Δ. Γεπβενοσωπίων, με μησανήμαηα και πποζωπικό ηος 
Γήμος. 

 Αποκαηαζηάθηκαν Οδοί με ςλικό 3Α και  κύπο ζηιρ Γ.Δ. Γηλεζίος, σημαηαπίος και Σανάγπαρ με 
μησανήμαηα και πποζωπικό ηος Γήμος. 

 Έγινε η ηοποθέηηζη, καθπεπηών και πςθμιζηικών πινακίδων, ζηη Γ.Δ. Γηλεζίος, ζηη Γ.Δ. σημαηαπίος 
και ζηη Γ.Δ. Οινοθύηων. 

 ηιρ 17/9/2016 αναβίωζε ηο απσαίο θέαηπο Σανάγπαρ με ηη θεαηπική παπάζηαζη «Βάκσερ» ηος 
Δςπιπίδη, ωρ απόπποια ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ για ηο απσαίο θέαηπο και ηην άμεζη έναπξη 
επγαζιών αναζκαθήρ. 

 Τπογπάθηηκε η ζύμβαζη «ππομήθεια ελαζηικών 2016» 
 Τπογπάθηηκε η ζύμβαζη «ππομήθεια ειδών ύδπεςζηρ 2016» 
 Τπογπάθηηκε η ζύμβαζη «Υημικέρ και Μικποβιολογικέρ αναλύζειρ νεπού» 
 Τπογπάθηηκε η ζύμβαζη «ππομήθεια σημικού ςλικού» 
 Τπογπάθηηκε η ζύμβαζη «ππομήθεια ειδών για ηο κοινωνικό πανηοπωλείο» 
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