ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: Προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης του πρασίνου

1. Κεντρική Πλατεία
2. Πάρκο έναντι της πλατείας και της ι.ν. Αγίου Δημητρίου
3. Δημοτικό Σχολείο
4. Πάρκο “Λιολιάδες”
5. Εκκλησία και πράσινο χώρο απέναντι από Σ. Φωτίου
6. Γήπεδο (περιοχή μπάσκετ και βόλεϊ)
7. Παρτέρι “Σουγλάδες”
8. Πάρκο “Αγία Παρασκευή”
9. Πάρκο “Μετόχι”
10. Περιοχή “Αγίου Νικολάου, Μετόχι”
11. Νεκροταφείο
12. Ειδική μέριμνα για τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”
α) την περιποίηση (κόψιμο χόρτων, πότισμα) των έντεκα χώρων που σημειώθηκαν στην
εισήγηση του προέδρου (1. Κεντρική Πλατεία, 2. Πάρκο έναντι της πλατείας και του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου, 3. Δημοτικό Σχολείο, 4. Πάρκο “Λιολιάδες”, 5. Εκκλησία και πράσινο χώρο
απέναντι από Σ. Φωτίου, 6. Γήπεδο (περιοχή μπάσκετ και βόλεϊ), 7. Παρτέρι “Σουγλάδες”, 8.
Πάρκο “Αγία Παρασκευή”, 9. Πάρκο “Μετόχι”, 10. Περιοχή “Αγίου Νικολάου, Μετόχι”, 11.
Νεκροταφείο) και που απαιτούνται περίπου 15 ημερομίσθια μηνιαίως από το μήνα Απρίλιο
μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιολογικού
χώρου “Καστρί Δολίχης”,
β) τον προγραμματισμό σε τακτική ετήσια βάση για την καθαριότητα των χώρων,
γ) στο δημοτικό σχολείο, στο οποίο λειτουργεί και το νηπιαγωγείο, εκτός από την τακτική
καθαριότητα, απαιτείται και η διαμόρφωση της εισόδου, έξω από τον περίγυρο της βόρειας
πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες,
δ) την τρέχουσα περίοδο, σχετικά με την περιποίηση του πρασίνου, απαιτείται μια τελευταία
φορά (κόψιμο χόρτων) όλων των προαναφερθέντων χώρων.
Απόφαση 9/ 1ο Πρακτικό/ 25.9.2014.
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Στο δημοτικό σχολείο, στο οποίο λειτουργεί και το νηπιαγωγείο, εκτός από την τακτική
καθαριότητα, απαιτείται και η διαμόρφωση της εισόδου, έξω από τον περίγυρο της βόρειας
πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες,

