ΕΣΗΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ Δ/ΝΗ ΠΡΑΙΝΟΤ (1)
Η Γ/λζε Πξαζίλνπ, σο γεσηερληθή Υπεξεζία, εμππεξεηεί θύξηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ
πνιίηε. Δπίζεο ζηεξίδεη ηελ λέα γεληά (δηαρείξηζε παηδόηνπσλ, αύιεηνη
ρώξνη, παηδηθνί ζηαζκνί, αζιεηηθνί ρώξνη, γήπεδα πνδνζθαίξνπ θ.ιπ), όπσο
επίζεο θάλεη παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Διαηώλα ( Πάξθν Διηάο θ.ιπ).
Το περίγραμμα ηων δράζεων :
Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ηεο δηεύζπλζεο είλαη ε παξαθάησ:
1. Λεηηνπξγία ζπληζησζώλ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
α. Έδαφος : αμηνπνίεζε – θύηεπζε θπξίσο πξαλώλ, βειηηώζεηο δνκήο,
δηαηήξεζε θαη εκπινπηηζκόο νξγαληθήο νπζίαο
β. Υλωρίδα : ζπληήξεζε ππάξρνληνο πξαζίλνπ ζε όιεο ηηο κνξθέο,
όπσο άξδεπζε, ιίπαλζε, θιάδεκα, θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ,
θπηνπξνζηαζία θαη ηδηαίηεξα :
β1. ριννηάπεηαο: θνπή, αεξηζκόο, ηζνπέδσζε, ακκνδηαλνκή,
επαλεγθαηάζηαζε ηκεκάησλ πνπ θαηεζηξάθεζαλ
β2. εηήζηα – δηεηή : θύηεπζε, αληηθαηάζηαζε αλά επνρή,
θνξθνιόγεκα, κεηαθύηεπζε θαη δηαηήξεζε απηώλ ζην θπηώξην ηεο
ππεξεζίαο.
β3. θαιισπηζηηθά δέλδξα : θιάδεκα δηακόξθσζεο, θιάδεκα
ζπληήξεζεο ώξηκσλ δέλδξσλ, ζηήξημε - ππνζηύισζε, θιάδεκα
θσλνθόξσλ δέλδξσλ
β4. θαιισπηζηηθνί ζάκλνη : θιάδεκα δηακόξθσζεο, θιάδεκα
ζπληήξεζεο, θιάδεκα ηξηαληαθπιιηώλ. Γηακόξθσζε θπηηθώλ θξαθηώλ –
Γηακόξθσζε εηδηθώλ νρεκάησλ.
β5. ζπληήξεζε δελδξνζηνηρηώλ – ζπληήξεζε λεζίδσλ : άξδεπζε,
ιίπαλζε, θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ, θιάδεκα.
γ. Νερό : αξδεύζεηο πξαζίλνπ, αξδεπηηθά δίθηπα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε
δηθηύσλ – πξνβιήκαηα δηθηύσλ άξδεπζεο (εθηνμεπηήξεο θαη αθξνθύζηα,
πξνβιήκαηα πίεζεο, ειεθηξνβάλεο, αθαλείο βιάβεο, πξνγξακκαηηζηέο),
ζπληήξεζε αληιηώλ ( επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε πιηθώλ), δηαρείξηζε
αξδεπηηθώλ γεσηξήζεσλ.
δ. Πανίδα : δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ, βηνινγηθόο έιεγρνο ερζξώλ θαη
αζζελεηώλ.
2.

Άιζε «Μπαξνπηάδηθν» - «Λνηκσδώλ»
- Πξόγξακκα ζπληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη θιαδεύζεηο (πςειώλ
δέληξσλ ζάκλσλ θαη κπνξληνύξσλ), θύηεπζε επνρηαθώλ θπηώλ ζε
αλζώλεο θαη ζπληήξεζε ηνπο, κεραληθή ή ρεηξνλαθηηθή

3.

4.

5.
6.
7.
8.

απνκάθξπλζε ζπνξνθύησλ, δηδαληνθηνλία, πνηίζκαηα, εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ θπηνπξνζηαζίαο κε έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο
κεζόδνπο, ζπληήξεζε – επηζθεπή μύιηλσλ θαη πέηξηλσλ
θαηαζθεπώλ, θαζαξηόηεηα.
- Άξδεπζε κε ην παξαδνζηαθό ηξόπν θαηάθιηζεο, κε επίγεηνπο θαη
ππόγεηνπο εθηνμεπζηήξεο, κε ζύζηεκα ζηάγδελ θαη ζπληήξεζε ηνπ
δηθηύνπ.
- Μέξηκλα γηα ην θαζεκεξηλό άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ππιώλ.
- Αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληα ρώξνπ ηνπ θπησξίνπ ζην Άιζνο
«Μπαξνπηάδηθν» κε ηελ παξαγσγή, θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θαη
ζπληήξεζε ζακλσδώλ εηδώλ θαη αλζνθύησλ.
- Μέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα (ηδηαίηεξνο θαιισπηζκόο ρώξσλ)
δηαθόξσλ εθδειώζεσλ πνπ γίλνληαη θπξίσο ζην Άιζνο
«Μπαξνπηάδηθν» θαη ζην Θέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο»
- Ππξαζθάιεηα θαη ππξνπξνζηαζία ηνπο επηθίλδπλνπο γηα ππξθαγηά
κήλεο.
Γεκνηηθή Καηαζθήλσζε Ραθήλαο – Πάξθνπ Διηάο – Κηήκα
Μεξθάηε
- Αλαλέσζε δέλδξσλ (θνπή μεξώλ θιαδηώλ), θνπή μεξώλ δέλδξσλ,
εθξίδσζε ππόγεηνπ ηκήκαηνο θνκκέλσλ μεξώλ δέλδξσλ,
ηεκαρηζκόο εθξηδσζέλησλ δέλδξσλ, απνκάθξπλζε πξντόλησλ
θνπήο, εθξίδσζε μεξώλ ρόξησλ κε ηζάπα θαη κε βελδηλνθίλεην
ρνξηνθνπηηθό, ζπγθέληξσζε θαη απνκάθξπλζε όισλ ησλ
ζθνππηδηώλ.
Γήπεδα Πνδνζθαίξνπ:
 Γεκνηηθό ηάδην «η. Μαπξνζαιαζζίηεο»
 Βνεζεηηθό γήπεδν «Δδέζζεο»
- Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζε ηνπ ριννηάπεηα όπσο:
αεξηζκόο, εμαξαίσζε (+ha +ch) ) - ξηδνηνκή, θπιίλδξηζκα,
ακκνδηαλνκή, επηρσκάησζε, επαλαζπνξά, άξδεπζε, ιίπαλζε,
ηηηαληνθηνλία, θπηνπξνζηαζία.
- Μέξηκλα γηα ηελ πγηεηλή θαη θαζαξηόηεηα εζσηεξηθώλ θαη
εμσηεξηθώλ ρώξσλ
- Μέξηκλα νκαιήο δηεμαγσγήο αζιεηηθώλ ζπλαληήζεσλ
- Γηνξγάλσζε θάζε κνξθήο εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ
αίζνπζα «εθδειώζεσλ – ηύπνπ» ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ.
Γηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο Αλζνθνκηθήο Έθζεζεο.
Δθηέιεζε θιαδεύζεσλ πςειώλ δέληξσλ πνπ γίλνληαη από
αλαξξηρεηέο θεπνπξνύο κε ρξήζε αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο.
Αηζζεηηθή ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (αλζώλεο θαη αλζνθνξίεο
ζε πιαηείεο θ.ιπ.).
ηήξημε ηεο λενιαίαο (δηαρείξηζε παηδνηόπσλ, απιέο ζρνιείσλ θαη
παηδηθώλ ζηαζκώλ, αζιεηηθνί ρώξνη ζηα πάξθα θαη αιινύ).

Υπνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ζρνιηθνί θήπνη» κε θεπνηερληθά
πιηθά θαη εξγαζίεο, όπσο θαη ιαραλόθεπνη θιπ. ζε εηδηθά ζρνιεία.
Παηδηθέο Χαξέο (ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαζώο θαη ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ θαη αζιεηηθώλ θέληξσλ ζρνιείσλ
θ.ιπ.)
10. πληήξεζε θαη επηζθεπή ππαίζξησλ θαζηζκάησλ – παγθάθηα.
11. Απνιπκάλζεηο, εληνκνθηνλίεο, ηξσθηηθνθηνλίεο ζρνιείσλ,
παηδηθώλ ζηαζκώλ, δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαζώο θαη θαηνηθηώλ ύζηεξα
από εηζαγγειηθή παξαγγειία.
12. πλεξγαζία θαη ζηήξημε πεξηβαιινληηθώλ θαη εζεινληηθώλ
νκάδσλ ηεο πόιεο.
9.

