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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
- Συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου σε πλατείες, νησίδες ,παιδικές χαρές κλπ.  

- Εξορμήσεις σε πεζόδρομους όπως πλατεία Ειρήνης – Μαρκίδη κλπ. 

- Αντιμετώπισε επιτυχώς έκτακτες καταστάσεις όπως πτώσεις δέντρων κλπ. 

- Προγραμμάτισε και κλάδεψε ένα μεγάλο μέρος των δέντρων της πόλης και κλαδεύτηκαν 

οι δεντροστοιχίες του 1ου & 2ου τεταρτημορίου ψηλά κι επικίνδυνα δέντρα όπως 

ευκάλυπτοι της νησίδας της Ι. Οδού μετά τον Κηφισό κλπ. 

- Ανταποκρίθηκε σε αιτήσεις δημοτών για επικίνδυνα δέντρα 

- Κλάδεψε τις λεύκες στην Ι. Οδό από Ζεφύρου έως Θηβών 

- Ανακατασκεύασε μέρος της πλατείας Αγίας Τριάδος 

- Φύτεψε 3 φορές ανθόφυτα στη διάρκεια του έτους στην πλατεία Εσταυρωμένου και 

ζαρντινιέρας Ιεράς Οδού 

- Συμμετείχε στο Στολισμό της Πόλης τα Χριστούγεννα ,με φυτεύσεις και το στόλισμα του 

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

- Κάλυψε τις ανάγκες των σχολείων, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγείων, ΚΑΠΗ και άλλων 

δημόσιων χώρων με προγραμματισμένες απολυμάνσεις, απεντομώσεις δύο φορές το 

χρόνο 

- Οργανώθηκε επιτυχώς η ετήσια Ανθοκομική Έκθεση  

- Πότισμα με βυτίο σε χώρους που δεν έχει νερό όπως πεζοδρόμια, μεμονωμένα δέντρα 

κλπ. 

 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΑΛΣΗ 
- Συντήρηση με εργασίες κλαδεύσεων, ψαλιδισμάτων κλπ. των Αλσών Μπαρουτάδικο και 

Λοιμωδών 

- Κυρίως εστιάσαμε στον καθαρισμό των χώρων 

- Υποστηρίξαμε και ανταποκριθήκαμε επιτυχώς στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στο Θέατρο “Αλέξης Μινωτής” (μαθητικό φεστιβάλ - Θεατρική διαδρομή) 

- Στη θέση γκαζόν του Άλσους υποστηρίξαμε (εκθέσεις –εκδηλώσεις κλπ.), για τις 

εκδηλώσεις αυτές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον καλλωπισμό και την 

καθαριότητα των χώρων 

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΣ στα Άλση 

 Μπαρουτάδικο, Λοιμωδών 

 Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας 

 Πάρκο Ελιάς 

 1ο & 2ο ΕΠΑΛ 
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 6ο ΓΕΛ 

 Κτήμα Μερκάτη 

 Καθάρισμα οικοπέδων 

- Συντήρηση πρασίνου των Αύλειων χώρων σε: 

 Σχολεία 

 Παιδικούς σταθμούς 

 Νηπιαγωγεία 

- Παροχή βοήθειας για την υποστήριξη με φρεζάρισμα των σχολικών κήπων: 

 Eιδικό σχολείο Πολυκλαδικό 

 Eιδικό σχολείο Οριζομύλων 

 Ειδικό σχολείο Τυφλών 

 Σχολικός κήπος 14ου Σαλαμίνος 

  Στα γήπεδα ποδοσφαίρου γίνεται επιμελής συντήρηση χλοοτάπητα Μαυροθαλασσίτη, 

Εδέσσης 

 Συντήρηση του πρασίνου των Αθλητικών χώρων 

 Συντήρηση του πρασίνου των Δημοτικών κτιρίων Μολύβι κλπ. 

 Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την φροντίδα και καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων του γηπέδου “Μαυροθαλασσίτη” 

 Καθώς και την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων, διοργάνωση κάθε μορφής 

εκδήλωσης που πραγματοποιείται στην αίθουσα “εκδηλώσεων-τύπου” του Δημοτικού 

Σταδίου 

 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

- Το τμήμα άρδευσης ασχολήθηκε με την συντήρηση και επέκταση του δικτύου αυτόματου 

ποτίσματος 

- Αντιμετώπισε, πολλές σοβαρές βλάβες στο κεντρικό δίκτυο εξαιτίας της απαρχαίωσης του 

- Έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος σε νέους χώρους 

 Πλατεία Λαμπράκη 

 Πλατεία Αγ. Τριάδας 

 Τρίγωνα Αγ. Σπυριδώνος 

 Ρίτσος 

 ΚΑΠΗ Μοσχονησίων 

 Νέστου νησίδα κλπ. 

 

- Συντήρηση παιδικών χαρών 

- Προμήθεια συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών 

- Επιδιορθώσεις σε κάδους, παγκάκια, μπασκέτες, τοποθέτηση κώνων σε γωνίες, 

περιφράξεις κλπ. 

- Τοποθέτηση πινακίδων για σκύλους 

- Συμμετείχαμε στα καλοκαιρινά κάμπους και μοιράσαμε φυτά σε μικρούς μαθητές 

- Συμμετείχαμε σαν Δ/νση σε εξορμήσεις: 
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 Καθαρισμού του Άλσους 

 Αποψίλωση χόρτων περιφερειακά της πόλης Κηφισό κλπ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ 

1. Δημιουργία αγωγού συλλογής όμβριων υδάτων από ΤΕΙ και Άλσος 
2. Συντήρηση Δρόμων του Άλσους 
3. Ηλεκτροφωτισμός του Άλσους 
4. Ανάδειξη Υπόγειων Στοών Άλσους 
5. Έργο περιμετρικά του Άλσους 
6. Φύτευση Ιερά Οδού από Ζεφύρου έως Αγίας Άννης – Νησίδα – Αντικατάσταση 

Ζαρντινιέρων 
7. Φύτευση Ανθοφύτων σε περισσότερες πλατείες 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Μελέτη Δημοπράτησης Έργου Πυρασφάλειας επισκευή και των υπόλοιπων – αντλιών 

 Ενεργοποίηση όλων των γεωτρήσεων Λυκαβηττού ΕΠΑΛ ΝΤΟΙΤΣ Γεωργιάδη, Πλ. Δαβάκη 

κλπ., προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση της ΕΥΔΑΠ 


