ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
του Αντιδθμάρχου τρατι Σηιμι

Θζμα: «ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΕΣΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ
Διμου Μυτιλινθσ από 1-9-2019»
Το τμιμα τθσ Αυτεπιςταςίασ, με ςυντονιςτι τον μθχανικό Α. Παπαχριςτοφόρου
προϊςτάμενο του Τμιματοσ Κτθριακϊν Υποδομϊν και τθν εποπτεία του Γ. Βαλανά,
προϊςταμζνου τθσ Αυτεπιςταςίασ, αξιοποίθςε, κατά το καλφτερο δυνατό τρόπο, το
ολιγάρικμο προςωπικό του και εκτζλεςε μια ςειρά εργαςίεσ - παρεμβάςεισ ςτισ δθμοτικζσ
κτθριακζσ υποδομζσ ςυμβάλλοντασ τα μζγιςτα ςτθν άμεςθ βελτίωςθ τθσ οδοποιίασ και
τθσ κακθμερινισ ποιότθτασ ηωισ των ςυνδθμοτϊν μασ. Επειδι θ Δθμοτικι Αρχι του τρατι
Κφτελθ κεωρεί ωσ φψιςτθ υποχρζωςι τθσ τθν ενθμζρωςθ των ςυνδθμοτϊν μασ για κάκε
ευρϊ που δαπανείται, αρχίηει από ςιμερα να δθμοςιοποιεί όλεσ τισ εργαςίεσ τθσ
Αυτεπιςταςίασ, ανά κοινότθτα και περιοχι.

ΜΤΣΙΛΗΝΗ -περιοχι
Αγ. Γιάννθσ Καλυβίτθσ
Αγ. Ευδόκιμοσ
ΑΔΕΛ

Αεροπόρου Γιαναρζλλθ

Διμοσ Μυτιλινθσ

ΕΡΓΑΙΕ
4 μπάρεσ, τοποκζτθςθ 20 μ. χειρολιςκιρων.
2 πόρτεσ ςτουσ πίνακεσ διανομισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ pillar.
2 πόρτεσ ςτα Ιαματικά Μικυμνασ,
1 «ςκάλα» πρόςβαςθσ ςτθ κάλαςςα τθσ
πλαη «Τςαμάκια.
Τοιχίο αντιςτιριξθσ 20 τ.μ. και καταςκευι
ςκάλασ από μπετόν και τοποκζτθςθ
χειρολιςκιρων
- 950 τςουβάλια «ψυχρισ αςφάλτου»
χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιδιόρκωςθ
των δρόμων (λακκοφβεσ) του Διμου
Μυτιλινθσ.
- 20μ. κιγκλιδϊματα ςτο Δθμοτικό Θζατρο
και 10μ. δίπλα από το Λιμεναρχείο
Μυτιλινθσ.
- τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων
αικουςϊν ςτο 6ο Δθμοτικό Σχολείο.
- Καταςκευι βάςεων από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα ςτο 6ο Δθμοτικό Σχολείο.
- επιςκευι πλακόςτρωτου δίπλα από το
αρχοντικό Γεωργιάδθ.
- επιςκευι πλακόςτρωτου ςτο δρόμο προσ
Παναγιά Φανερωμζνθ.
- Καταςκευι και τοποκζτθςθ 20 παγκάκια
ςε διάφορα ςθμεία
- Καταςκευι αποκικθσ 18 τ.μ. ςτο 6ο
Γυμνάςιο
- τοποκζτθςθ ςθμάτων οδικισ
κυκλοφορίασ ςε πολλά ςθμεία, επιςκευι
κάγκελων ςτο 2ο Νθπιαγωγείο
Μυτιλινθσ.

Δθμοτικό Θζατρο
Ειδικό Σχολείο (Ακαδθμία)

Θζατρο Κάςτρου

Καταφφγιο αδζςποτων ηϊων Διμου
Κεντρικά Λφκεια
Κλειςτό Γυμναςτιριο
Βίγλα
Κουμιδιά
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου(πλθςίον)
Πάρκινγκ
Πάρκο Αγ. Παφλου ςτθν Επάνω Σκάλα

Πάρκο Καραπαναγιϊτθ (Α)
Πλαη
Πλατεία Μυρογιάννθ - Χρυςομαλλοφςα
Τςαμάκια
Χωματερι

- Επιςκευι παλιοφ Δθμαρχείου.
- Καταςκευι αποκικθσ 18τ.μ. ςτο 6ο
Γυμνάςιο.
- τοποκζτθςθ κάγκελων ςε διάφορα
ςθμεία .
- μπάρεσ (καταςκευι και τοποκζτθςθ) για
κάδουσ απορριμμάτων.
- Ανακαταςκευι αφλειου χϊρου του 10ου
και του Ειδικοφ Νθπιαγωγείου, ςτο
κτιριο τθσ πρϊθν Ακαδθμίασ.
- Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ και
εργαςίεσ ςτα κτιρια του ΟΑΕΔ (Ειδικό
Σχολείο).
Βάψιμο, τεχνοτροπίεσ ςτθν κεντρικι ςάλα, 1
πόρτα, 1 ιςτό ςθμαίασ, καταςκευι βάςθσ.
- Σχάρα ομβρίων, επιςκευι πόρτασ,
αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ και
εργαςίεσ.
Τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνθσ
αίκουςασ, καινοφριο δίκτυο φδρευςθσ,
διαμόρφωςθ χϊρου.
Επιςκευι ςε11 πόρτεσ
Επιςκευι περίφραξθσ.
5 πόρτεσ περίφραξθσ.
Συντιρθςθ του χϊρου παραλίασ Βίγλασ.
Επιςκευι και ςυντιρθςθ δθμόςιων
τουαλετϊν.
Επιςκευι και καταςκευι ςτισ ςχάρεσ
ομβρίων
Κουτί για πίνακα διανομισ θλεκτρολογικοφ
ρεφματοσ pillar.
Διαμόρφωςθ αφλειου χϊρου (Γαρμπίλι),
κοπι χόρτων, βάψιμο περίφραξθσ και
παγκάκια.
Επιςκευι οργάνων παιδικισ χαράσ.
καταςκευι ντουσ και διαδρόμου,
ελαιοχρωματιςμόσ εξωτερικά.
3 παγκάκια, επιςκευι κάγκελου με πλζγμα.
2 παγκάκια, 1 βάςθ ποδθλάτων.
Καινοφριο αυτόνομο δίκτυο φδρευςθσ προσ
χωματερι.

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑ

Επιςκευι περίφραξθσ
Κιγκλιδϊματα παρακφρων
Καταςκευι αποκικθσ 25 τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΙΚΑ

Επιςκευι περίφραξθσ.

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Επιςκευι κάγκελων.
Ελαιοχρωματιςμόσ εςωτερικά και
εξωτερικά, επιςκευι ςκζπθσ.
Ελαιοχρωματιςμόσ εςωτερικά και
εξωτερικά, μόνωςθ ταράτςασ.
Νζο δίκτυο νεροφ.
Αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ .

Κοινοτικό γραφείο
Ιατρείο
Νεκροταφείο
Πολιτιςτικό Κζντρο

ΑΛΤΦΑΝΣΑ

ΠΤΡΓΙ

1 ιςτό ςθμαίασ, 1 καγκελόπορτα, επιςκευι
κεντρικισ πόρτασ ςχολείου .
Δθμιουργία βάςθσ από μπετό για
προκαταςκευαςμζνθ αίκουςα.
5 ςχάρεσ ομβρίων.
μπάρεσ για κάδουσ.
3 ςχάρεσ ομβρίων.
2 παγκάκια.

Σε επόμενο Δελτίο Τφπου (μεκαφριο) κα ςασ ενθμερϊςουμε για τισ εργαςίεσ τθσ
Αυτεπιςταςίασ ςτισ υπόλοιπεσ Κοινότθτεσ του Διμου μασ.

Ο Αντιδιμαρχοσ Σεχνικών Τπθρεςιών

τρατισ Σηιμισ

