Απολογισμός πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα από 1/9 έως και 31/10/2015.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πεπραγμένων της Διεύθυνσης για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα σας παραθέτουμε αριθμητικά τις ενέργειες που έγιναν από το
σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης , οι οποίες είναι οι εξής:
Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο: 1
Διαβιβαστικά προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 1
Αιτήματα προς Δασαρχείο: 0
Αιτήματα προς Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. : 1
Εγκρίσεις Δημάρχου για κοπές επικίνδυνων δέντρων: 2
Διαβιβαστικά προς Υπηρεσία Δόμησης: 1
Αυτοψίες : 32
Διεκπεραιώσεις αιτήσεων (αυτοψίες πρασίνου και ειδοποιήσεις καθαρισμού
οικοπέδων αντιπυρική περίοδος :234
9. Επεμβάσεις για κοπές δέντρων κατά την εξέλιξη έκτακτων καιρικών φαινομένων ,
μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Π.Υ. και
με τη συνδρομή του ηλεκτροφωτισμού και επεμβάσεις στο οδόστρωμα μετά από
ειδοποίηση της Τροχαίας: 2
10. Τακτικές κοπές δέντρων: 20 ( Με τη συνδρομή της ΕΟΜΑΚ)
11. Κλαδεύσεις: 18
12. Εργασίες καλλωπισμού κήπων, νεκροταφείων, γκαζόν κλπ. 5.000 τ.μ.
13. Καθαρισμοί οδών από χόρτα: 15
14. Επεμβάσεις για κλαδέματα (διασταυρώσεις, stop) 2
15. Επεμβάσεις σε δρόμους(λακκούβες) με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας: 2
16. Επεμβάσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους με τη συνδρομή της Τεχνικής
Υπηρεσίας: 2
17. Επεμβάσεις μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Τροχαίας(Τροχαία ατυχήματα): 0
18. Επεμβάσεις μετά από χιονόπτωση – παγετό: 0
19. Σύνταξη μελετών: 0
20. Αιτήματα από Υπηρεσίες του Δήμου και διεκπεραίωση αυτών : 8
21. Διεκπεραίωση διαβιβαστικών από Περιφέρεια, Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου
Κλπ υπηρεσίες: 16
22. Καθαρισμός πρασίνου, κλάδευση όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω
Έναρξης σχολικού έτους καθώς και αφαίρεση κλαδιών σε δρόμους που διέρχονται
σχολικά πούλμαν μήκους 17 χιλιομέτρων.
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Σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της Υπηρεσίας έχω να αναφέρω τα εξής:
Η επικοινωνία με τους Προϊσταμένους που υπηρετούν το εν λόγω χρονικό
διάστημα –λόγω της φύσης του αντικειμένου – επεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια του
24ώρου , είναι καθημερινή και συνεχής.
Οι Προϊστάμενοι από πλευράς τους βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με τα
συνεργεία που εργάζονται.

