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Το Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Θέματα Περιβάλλοντος
- Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών της
περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων, αποκατάσταση χώρων, απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές
ρύπανσης, προστασία διαχείριση βιοτόπων κ.λπ.).
- Τεκμηρίωση των αδυναμιών, προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού
αρχείου.
- Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται / καταγράφονται και εισήγηση
προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της
υπάρχουσας κατάστασης.
- Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρχιακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και
φορείς για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την περιοχή
του Δήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοινών προγραμμάτων.

Β. Θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων
- Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στην περιφέρεια
του Δήμου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα, αφοδευτήρια κ.λπ.).
- Eκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (π.χ.
προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους).
- Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων
- Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ενταφιασμός, ζύγιση
απορριμμάτων, φύλαξη χώρου).

Γ. Λειτουργίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
Το γενικό αντικείμενο των λειτουργιών αυτών αφορά στη μελέτη και εκτέλεση εργασιών
ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου δηλαδή βελτίωσης και επέκτασης συντήρησης,
καθαριότητας, φυτοπροστασίας, των χώρων πρασίνου καθώς και των υπαίθριων χώρων
γενικότερα μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές
χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λπ.).
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος στο προηγούμενο γενικό αντικείμενο
περιλαμβάνουν:
- Κατάρτιση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων,
συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.
- Ανάλυση των προηγουμένων προγραμμάτων και καθορισμός αναγκών σε τεχνικό
εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα,
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φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λπ.
- Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο και μέριμνα για την ανάθεση
αναλόγων μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης,
παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λπ.).
- Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους.
Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους. Επίβλεψη των εργασιών
που εκτελούνται από τρίτους.
- Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού,
μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ. Συμμετοχή στις επιτροπές
αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγουμένων ειδών.
- Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων του
Τμήματος για την εκτέλεση των κηποτεχνικών εργασιών.

Δ. Παιδικές χαρές Φύλαξη, καθαριότητα, μέριμνα για τη
συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου
Ε. Δημοτικά Κοιμητήρια
- Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και τους ειδικότερους Κανονισμούς Λειτουργίας, διοίκησης και
διαχείρισης του.
- Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και ανανέωσης
κοινών και οικογενειακών τάφων.
- Τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των γεγονότων και
πληροφοριακών στοιχείων και σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.
- Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών και
αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη
λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών
σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.
- Μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη διακόσμηση και την τήρηση των
κανόνων λειτουργίας στους χώρους του κοιμητηρίου.
- Μέριμνα για τη συντήρηση/ κατασκευή των τάφων και τη συντήρηση της τεχνικής
υποδομής και του πράσινου στους χώρους, τα κτίρια και γενικά στις εγκαταστάσεις του
δημοτικού κοιμητηρίου.
- Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής.
- Μεριμνά για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την ευπρέπεια, διακόσμηση και τάξη στους
χώρους του κοιμητηρίου.
- Μεριμνά για τη συντήρηση-κατασκευή των τάφων και τη συντήρηση της τεχνικής
υποδομής και του πρασίνου στους χώρους, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δημοτικού
κοιμητηρίου. Συγκροτεί, οργανώνει, συντονίζει και γενικά διοικεί τα συνεργεία του
κοιμητηρίου.
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