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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Γήμος Σανάγρας προτωρά ζηη μελέηη δύο ζημανηικών έργων ζηο τημαηάρι  

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΔΙΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ 

ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ»  

 

Τελ Παραζκεσή 26 Μαρηίοσ 2021, βάζεη ηεο ππ’ αξ. 46/2021 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο ππεγξάθε ε ζύκβαζε αλάζεζεο εθπόλεζεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ ΔΙΟΓΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΣΔΙΑ 

ΟΙΚΙΜΟΤ ΥΗΜΑΣΑΡΙΟΤ» παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ Ταλάγξαο, θ. Βαζίλη Περγάλια 

θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο  αλαδόρνπ θ. Νικόλαο Φινηικάκη, πνπ κεηνδόηεζε κε 63,70% 

έθπηωζε. 

Σο έργο, αρτικού προϋπολογιζμού 138.663,32€, τρημαηοδοηείηαι από ηο Π.Γ.Δ. 

ηης Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας. 

Η κειέηε αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό δύν πνιύ δωηηθώλ θαη ζεκαληηθώλ ρώξωλ γηα  ηνλ  

νηθηζκό  Σρεκαηαξίνπ.  Ο  πξώηνο  είλαη  ε θεληξηθή πιαηεία Σρεκαηαξίνπ θαη ν δεύηεξνο ε 

θεληξηθή νδόο ζηελ θύξηα είζνδν ηνπ νηθηζκνύ ζην βόξεην ηκήκα ηνπ από ηελ Δζληθή Οδό 

Αζελώλ – Λακίαο. 

Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηνπο δύν ρώξνπο ηηο παξαθάηω 

κειέηεο: 1. Τνπνγξαθηθή κειέηε, 2. Δηδηθή Αξρηηεθηνληθή κειέηε, 3. Σηαηηθή κειέηε, 4. 

Μειέηε εηδηθνύ θωηηζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ειεύζεξωλ ρώξωλ, 5. Μειέηε Φπηνηερληθήο 

Γηακόξθωζεο Πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη Έξγωλ Πξαζίλνπ. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε επηά(7) κήλεο. 

Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο, Βαζίλης Περγάλιας,  δειώλεη όηη: 

http://www.tanagra.gr/


“ Αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, γηαηί ζύληνκα ζα πινπνηεζνύλ δύν  ζεκαληηθά 

έξγα: η ανάπλαζη ζηην είζοδο ηοσ τημαηαρίοσ πνπ ζα  θαηαζηήζεη πην αζθαιή ηελ 

θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ηωλ αλζξώπωλ θαη η ανάπλαζη ηης κενηρικής πλαηείας ηοσ 

οικιζμού, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρώξνο όκνξθνο, ιεηηνπξγηθόο, ειθπζηηθόο θαη έλα 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δεκόηεο. 

Πξόθεηηαη γηα έξγα νπζίαο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίωζε ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ 

θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηωλ πνιηηώλ.  

Με ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό θαη νξγάλωζε αμηνπνηνύκε θάζε ζπλεξγαζία θαη 

θάζε ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν πξνρωξώληαο ζε έξγα ππνδνκώλ, πνπ ζα αιιάμνπλ ηελ εηθόλα 

ηνπ ηόπνπ καο.” 

 


