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Υπηρεσία πρασίνου & Φωτισμού 
(Αντιδήμαρχος Ιπποκράτης Χατζηπροδρόμου) 

 
Πραγματοποιηθήσες εργασίες από 23 έως 27 Μαίου 2022 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαϊου 2022 
. Αγιος Αθανάσιος: Αλλαγή κλειδαριάς σε αποθήκη των νεκροταφείων για τοποθέτηση οστών 
                 Χόρτα στα παλαιά νεκροταφεία 
. Δοξάτο: Χόρτα στην παιδική χαρά στον χώρο του κοινοτικού καταστήματος 
         Χόρτα στο γήπεδο 5 χ 5 στην Χειμάρα 
. Καλαμπάκι: Κλάδεμα δέντρου στο λύκειο 
            Χόρτα στην παιδική χαρά και σε παρτέρια της πλατείας 
Ηλεκτολόγοι 
. Φτελιά: αλλαγή 2 λαμπτήρων σε ψηλούς μαστούς 
. Καλαμώνας: αλλαγή 1 λαμπτήρα σε ψηλό μαστό και 6 σε χαμηλούς μαστούς 
             
ΤΡΙΤΗ 24 Μαϊου 2022 
. Αγιος Αθανάσιος: Χόρτα στην καπναποθήκη 
. Καλαμπάκι: Χόρτα στο 2ο νηπιαγωγείο 
            Χόρτα στον κεντρικό δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο «Αχίλλειον» 
Ηλεκτολόγοι 
. Αγιος Αθανάσιος –Δοξάτο (πίσω δρόμος): 3 λαμπτήρες σε ψηλούς μαστούς 
. Κύργια: 11 λαμπτήρες σε χαμηλούς μαστούς 
         Είσοδος Κυργίων: καθαρισμός σκουριασμένων καλωδίων.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαϊου 2022 
. Δοξάτο: Παιδικός Σταθμός: διάλυση και μεταφορά ντουλάπας. Επισκευή πόρτας 
Ηλεκτρολόγοι 
. Δοξάτο: Επισκευή πομώνας στην πεζογέφυρα  
Ανω Κεφαλάρι:  Αλλαγή λαμπτήρων (με κοντάρι από τον Ιπποκράτη).   
ΠΕΜΠΤΗ 19 Μαϊου 2022 
. Δοξάτο: Χόρτα & καθαρισμός στην διασταύρωση του κεντρικού δρόμου από δοξάτο προς Φτελιά 
 (δίπλα στον κυνηγητικό σύλλογο «Αρτεμις») 
. Εργατικές Αγίου Αθανασίου: Χόρτα στην πλατεία και στους δρόμους και κλάδεμα δένδρων στον  
 βρεφικό σταθμό.  
. Βαθυχώρι Κυργίων: Κλάδεμα δένδρων 
. Καλαμπάκι: Χόρτα στις παιδικές χαρές 
Ηλεκτρολόγοι 
Ανυψωτικό στην διασταύρωση Μαχαιρίδη (δρόμος Αγιος Αθανάσιος – Καλαμώνας) 
Επισκευή από βραχυκύκλωμα και αλλαγή λαμπτήρων.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Μαϊου 2022 
. Κύργια: Χόρτα στο Ηρώο και στον αύλειο χώρο της εκκλησίας και του Πνευματικού Κέντρου 
        Χόρτα και κλάδεμα στην παιδική χαρά της Αγάπης Κυργίων 
. Αγιος Αθανάσιος: Βεράνης  με το γκρέϊντερ διαμόρφωσε την είσοδο στο οινοποιΪο Μιχαηλίδη (διάρκεια 1,5 ώρα) 
. Δοξάτο: Κόψιμο πεσμένου δένδρου στον γήπεδο 5 χ 5  
. Καλαμπάκι: Χόρτα 1ο δημοτικό σχολείο 
Ηλεκτρολόγοι 
. Βαθυχώρι Κυργίων: Ανυψωτικό με Βεράνη αλλαγή 2 λαμπτήρων  
. Κύργια: Αλλαγή λάμπας σε προβολέα στην πλατεία (για εκδήλωση) 
. Κάτω Κεφαλάρι: Αλλαγή 4 λαμπτήρων (με κοντάρι από τον Ιπποκράτη).   
 


