ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σκοπός:
Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας σκοπό
έχει την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και τη λήψη
των κατάλληλων μέτρων για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,
παιδικών χαρών και κοιμητηρίων.
Απολογισμός πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα από 1/3 έως και
30/4/2015.

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:
1. Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο: 1
2. Διαβιβαστικά προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 3. Αιτήματα προς Δασαρχείο: 4. Εγκρίσεις Δημάρχου για κοπές επικίνδυνων δέντρων: 2
5. Διαβιβαστικά προς Υπηρεσία Δόμησης: 3.
6. Αυτοψίες : 65
7. Διεκπεραιώσεις αιτήσεων : 37
8. Τακτικές κοπές δέντρων: 17
9. Κλαδεύσεις: 52
10. Εργασίες καλλωπισμού κήπων, νεκροταφείων, γκαζόν κλπ. 3.000 τ.μ.
11. Καθαρισμοί οδών από χόρτα: ---12. Επίβλεψη εργασιών κοπής επικίνδυνων δέντρων - εργολαβία: 27
δέντρα.
13. Σύνταξη μελετών: 1
14. Έλεγχος υδροστομίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στη διάρκεια του διμήνου και συγκεκριμένα στις 18/3/2015
πραγματοποιήθηκαν:
1) Άσκηση με θέμα «Σεισμός μικρής κλίμακας με εκδήλωση φωτιάς στο
χημείο του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος» , η οποία διοργανώθηκε από την
υπηρεσία μας και εκτός από το σχολείο και τις υπηρεσίες του Δήμου
συμμετείχαν και οι φορείς που εμπλέκονται όπως Π.Υ Μαρκοπούλου,
Α.Τ. Αρτέμιδος , Τροχαία Αγ. Παρασκευής, Ομάδα Δίας ,ΕΚΑΒ, ΕΤΙΚ
(ειδική ομάδα ΕΚΑΒ), Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, ΕΟΜΑΚ, ΣΠΑΠ και ΟΑΣΠ.
2) Στις 6/4/2015 συμμετείχαμε στο Συντονιστικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας.

3) Στις 23/4/2015 στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος (κεντρικό κτήριο)
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. με θέμα «Απολογισμός
χειμερινής περιόδου 2014-2015 και σχεδιασμός δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
με παρουσία των μελών του συντονιστικού καθώς και των φορέων
που εμπλέκονται.
Σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της Υπηρεσίας έχω να αναφέρω τα
εξής:
Η επικοινωνία με τους Προϊσταμένους που υπηρέτησαν και υπηρετούν το
εν λόγω χρονικό διάστημα – αλλαγές, νέες τοποθετήσεις – και λόγω της
φύσης του αντικειμένου – επεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου ,
είναι καθημερινή και συνεχής. Δυσχέρειες και προβλήματα υπάρχουν στο
Τμήμα Πρασίνου γιατί οι αλλαγές είναι συνεχής με αποτέλεσμα να μην
γνωρίζει ο εκάστοτε προϊστάμενος το αντικείμενο και διατηρώ επιφυλάξεις
για το πόσο μπορεί ο συγκεκριμένος να εκπαιδευτεί και να αντιμετωπίσει
τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι Προϊστάμενοι από πλευράς τους βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με
τα συνεργεία που εργάζονται.
Απουσίες αδικαιολόγητες και αναρρωτικές άδειες δεν έχουν αναφερθεί.
Η συνεργασία με την Διεύθυνση Καθαριότητας και την Τεχνική Υπηρεσία
– κύρια εργαλεία μας είναι αποτελεσματική.

