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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσής μας σχετικά με τις εργασίες 

συντήρησης, καθαριότητας και ευπρεπισμού των κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου μας, καθώς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες στον τομέα της 
Πολίτικης Προστασίας από συνεργεία υπαλλήλων του Δήμου που έχουν 

συσταθεί γι' αυτόν τον σκοπό, σας ενημερώνουμε για τις εργασίες που 
εκτελέστηκαν την εβδομάδα 19-10-2020 έως 23-10-2020, οι οποίες 

έγιναν βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος που συντάσσεται με τη 
συνεργασία των Πρόεδρων των Κοινοτήτων. 

 

1. Κλάδεμα δένδρων, κόψιμο χορταριών, μεταφορά κλαδιών και 
ογκωδών αντικειμένων σε Άστρος, Δολιανά, Παράλιο Άστρος, Κ. 

Κούτρουφα, Άγιο Πέτρο, Καστρί, Άγιο Ανδρέα, Ξηροπήγαδο και 
Μελιγού.  

2. Καθαριότητα κεντρικής πλατείας Άστρους, κλάδεμα πεύκων, 

εκρίζωση παλαιών και αντικατάστασή τους με νέα καλλωπιστικά 
δένδρα και πλύσιμο με υδροφόρα του συνολικού χώρου της 

πλατείας.  
3. Καθαριότητα κεντρικής πλατείας Κ. Κουτρούφων, κλάδεμα πεύκων 

και καλλωπιστικών δένδρων. 

4. Ολοκλήρωση επούλωσης λακκουβών σε πολλές κοινότητες του 
Δήμου μας σε συνεννόηση  πάντα με τους αντίστοιχους Πρόεδρους. 

Συγκεκριμένα διατέθηκαν 1075 σάκοι ψυχρής ασφάλτου . 
5. Συνεχίζεται η βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων με κόψιμο 

κλαδιών, οδοστρωσία με αδρανή και καθαρισμός ρείθρων στην 

περιοχή Αγ. Δημήτριος – Θεολόγος και Χαντάκια της Κοινότητας 
Άστρους. Έχει αποκατασταθεί πλήρως 16 χιλιόμετρα αγροτική 

οδοποιία και συνεχίζουμε …  
6. Έγινε πλύσιμο και απολύμανση κοινοχρήστων χώρων με όχημα του 

Δήμου σε Άγιο Ιωάννη, Ιερά Μονή Μαλεβής, Αγιο Πέτρο, Κάστρί, 
Άνω και Κάτω Δολιανά.  

7. Έγινε με ειδικό όχημα του Δήμου συντήρηση χλοοτάπητα του 

δημοτικού γηπέδου Άστρους. 
8. Συνεχίστηκε η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και η διάθεση 

τους στο ΚΔΑΥ του Δήμου μας. 
9. Συνεχίζονται οι εργασίες ελαιοχρωματισμού από υπάλληλους του 

Δήμου σε κιγκλιδώματα στην Κοινότητα Σίταινας.   

 



Πρόκειται για μεγάλες και μικρές, αλλά σημαντικές παρεμβάσεις που 
κάνουν την εικόνα γύρω μας πιο όμορφη.  

Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, 
προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των δημοτών μας 


