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Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου μεριμνά για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος, με γνώμονα την πρόληψη και τον μετριασμό στο
ελάχιστο, των επιπτώσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα, τον
εμπλουτισμό και προστασία της κοινόχρηστης βλάστησης, την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του δημότη – κατοίκου σε θέματα
περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.
Συγκεκριμένα έχει την μέριμνα για:
• Την προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη
δραστηριότητα (πραγματοποίηση αυτοψιών, επικοινωνία –
ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών).
• Την καταπολέμηση των κουνουπιών με εφαρμογές προνυμφοκτονίας
στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο δημοτικό νεκροταφείο καθώς και
σε όλα τα φρεάτια ομβρίων του Δήμου.
• Την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, με στείρωση,
καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανση καθώς και την παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αυτά.
• Τη σίτιση των αδέσποτων ζώων με προμήθεια τροφής και
τοποθέτηση δοχείων σίτισης και διανομή αυτής σε συνεργασία με
εθελοντές φιλόζωους.
• Την δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, την ανάπτυξη και την
συντήρηση της βλάστησης που φύεται στους κοινόχρηστους χώρους,
με ανανέωση και εμπλουτισμό αυτής.
• Την φύλαξη των πάρκων για την αποφυγή βανδαλισμών και
κλοπών.
• Την οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικού
χαρακτήρα (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εθελοντικές δράσεις
για τον καθαρισμό της παραλίας, για την ανακύκλωση ηλεκτρικών
συσκευών, διοργάνωση ημέρας υιοθεσίας αδέσποτων, ενημέρωση σε
θέματα πρόληψης και καταπολέμησης κουνουπιών κλπ)
• Την απεντόμωση – μυοκτονία σε κοινόχρηστους χώρους.

• Την παρακολούθηση της ορθής διαχείρισης των σύμμεικτων
απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και
ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων που συλλέγονται και
παράγονται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
• Την οικονομική χρήση πόρων νερού με κατάλληλο σχεδιασμό και
προγραμματισμό.
• Τον καθαρισμό της παραλίας από το Έδεμ μέχρι τον Μπάτη.
• Τη διαμόρφωση ειδικών περιφραγμένων, ασφαλών χώρων για
ελεύθερο περίπατο σκύλων
• Τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων που περισυλλέγονται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου.
• Την πρόληψη και τον περιορισμό των εντομολογικών προσβολών
της βλάστησης.
• Τον καθαρισμό – αποχλόαση των εγκαταλειμμένων οικοπέδων.
• Τον καθαρισμό των παραμελημένων κατοικιών κατόπιν
εισαγγελικής εντολής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
• Την διαχείριση των οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως
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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.

Γραφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Από

τον

Νοέμβριο

του

2019

λειτουργεί

στην

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος & Πρασίνου το γραφείο εγκαταλελειμμένων
οχημάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η προστασία της
Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος
προβλήματος χώρου στάθμευσης.

και

η

βελτίωση

του

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή
μοτοσικλέτας όπως ορίζεται από το Π.Δ. 116/2004 έχει ως εξής:
Υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν
το όχημα και μετά από 30 ημέρες (για παράνομη στάθμευση,
ΚΟΚ αρθ. 34) ή μετά από 90 ημέρες τοποθετείται σε αυτό
αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
Αν το όχημα φέρει πινακίδες αποστέλλεται έγγραφη
ειδοποίηση βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο
Υπουργείο Μεταφορών.
Σε διάστημα 15 ημερών, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να
ενημερώσει την Ασφάλεια για την διενέργεια έρευνας προς
εξακρίβωση περιπτώσεων κλοπής, κατάσχεσης ή εμπλοκής σε
εγκληματική πράξη. Ενημερώνει επίσης το Υπουργείο
Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών.
Το όχημα, απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, από
την τοποθέτηση του ειδικού σήματος.
Επισημαίνεται πως:
α) Το όχημα που φέρει πινακίδες ακόμα και αν έχει πληρωμένα
τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο, αν είναι σταθμευμένο
στο ίδιο σημείο πάνω από 30 ημέρες (σε παράνομη στάθμευση) ή

90 ημέρες, θεωρείται εγκαταλελειμμένο και απομακρύνεται.
β) Μετά την τοποθέτηση της αυτοκόλλητης ειδοποίησης στο όχημα
ακόμα και αν αυτή αφαιρεθεί η διαδικασία για απομάκρυνση δεν
σταματάει και στις 45 ημέρες το όχημα θεωρείται
εγκαταλελειμμένο και απομακρύνεται.
Γ) Εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί, για συναισθηματικούς ή
προς λόγους, να κρατήσει το όχημα του, χωρίς να το κινεί ή
έχει καταθέσει πινακίδες υποχρεούται να το έχει σε ιδιωτικό
χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου – κατόπιν συναίνεσης
του τελευταίου.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από το Δήμο
Παλαιού Φαλήρου, οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Γραφείο Εγκαταλειμμένων Οχημάτων: 213 20 20 298

