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Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου θεσμοθετήθηκε το
καλοκαίρι του 2003 κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του
Δημάρχου και λειτούργησε από τον Μάρτιο του 2004, οπότε και
στελεχώθηκε αρχικά.
Η διεύθυνση περιλαμβάνει δύο τμήματα, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, των οποίων οι αρμοδιότητες είναι συντρέχουσες.
Γενικές αρμοδιότητες:
1. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και η
εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
της διεύθυνσης μας.
2. Η παρακολούθηση των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και
εγκυκλίων.
3. Μέτρα εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του δήμου σε
συνεργασία και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Ανδρικοπούλου Βασιλική
Τηλ. 213-2020295
e-mail: antidimarxos.prasinou@palaiofaliro.gr
Γραφείο Γραμματείας Αντιδημάρχου:
Τηλ. 213-2020297-8
Fax 213-2020296
e-mail: gram.antid.periv@palaiofaliro.gr
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr
Για υποβολή αιτημάτων πατήστε εδώ…

Τμήμα Πρασίνου
Αρμοδιότητες Πρασίνου
Η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Κύρια μέριμνα του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Π. Φαλήρου
είναι:
Η ανάπτυξη και συντήρηση των χώρων πρασίνου της πόλης
μας. Στο πλαίσιο αυτό ανανεώνει και εμπλουτίζει την
υπάρχουσα βλάστηση, συντηρεί τους υπάρχοντες χώρους
πρασίνου, δημιουργεί νέους χώρους πρασίνου λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες των δημοτών – έτσι όπως αυτές
καταγράφονται.
Η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, η
παραλαβή και η διακίνηση με βάση τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
H πρόληψη και περιορισμός εντομολογικών προσβολών στη
βλάστηση.
Η συγκρότηση συνεργείων δενδροκηπουρών, η ιεράρχηση ο
προγραμματισμός σωστή λειτουργία και δράση των ειδικών
συνεργείων άμεσης ή προγραμματισμένης επέμβασης για την
εκκρέμνωση κατεστραμμένων δένδρων και την φύτευση νέων
σε αντικατάστασή τους.
Ο καθαρισμός εγκαταλειμμένων οικοπέδων.

Τμήμα Περιβάλλοντος
Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Περιβάλλοντος μεριμνά για την βελτίωση της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος, με λήψη μέτρων πρόληψης και
μετριασμού των επιπτώσεων στο ελάχιστο. Συγκεκριμένα,
φροντίζει για:

Την προστασία περιβάλλοντος από την ανθρώπινη
δραστηριότητα (πραγματοποίηση αυτοψιών, επικοινωνία –
ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών).
Την

καταπολέμηση

των

κουνουπιών

με

εφαρμογές

προνυμφοκτονίας κατά μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης
καθώς και σε όλα τα φρεάτια ομβρίων του Δήμου.
Την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων.
Τη σίτιση των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με Φιλοζωικές
οργανώσεις.
Τη φύλαξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, για την αποφυγή
βανδαλισμών και κλοπών.
Την οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικού
χαρακτήρα
(εορτασμός
της
Παγκόσμιας
Ημέρας
Περιβάλλοντος, εθελοντικές δράσεις για τον καθαρισμό της
παραλίας κλπ)
Την απεντόμωση – μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου και
κοινόχρηστους χώρους.
Τη σύνταξη μελετών και προτάσεων για ορθή διαχείριση των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τον έλεγχο ζυγολογίων από την μεταφορά των σύμμεικτων
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, που
συλλέγονται και παράγονται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Την οικονομική χρήση πόρων νερού με κατάλληλο σχεδιασμό
και προγραμματισμό.
Τη σύνταξη μελετών για τον Καθαρισμό παραλίας.
Την Ενημέρωση πολιτών για το Πρόγραμμα παρακολούθησης
ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας
(αναζήτηση αποτελεσμάτων στην σελίδα της Δ/νσης Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Την δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας περισυλλογής

περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων.
Την Διαμόρφωση ειδικών περιφραγμένων, ασφαλών χώρων για
περίπατο σκύλων
Τις Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων που περισυλλέγονται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.

