
 
Τα πεπραγμένα της Δ/νσης κατά το ως άνω διάστημα έχουν ως εξής: 
 
Α. Αποκομιδή Απορριμμάτων – Καθαρισμοί Κοινόχρηστων & Δημοτικών χώρων 

 Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα και μικρά δορυφορικά 
απορριμματοφόρα. Συνολικό διαχειριζόμενο τονάζ περίπου 15.000 τόνοι απορριμμάτων 
περίπου για το εν λόγω διάστημα. 

 Καθημερινή αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών(συσκευασία, ηλεκτρικές συσκευές κλπ). 
Συνολικό διαχειριζόμενο τονάζ 1.500 τόνοι περίπου.  

 Εγκατάσταση & λειτουργία συστήματος συλλογής / διαχείρισης αποτσίγαρων. 
 Εγκατάσταση & λειτουργία συστήματος συλλογής / διαχείρισης ρούχων προς ανακύκλωση. 
 Καθημερινός καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από οδοκαθαριστές, και μηχανοκίνητο 

σάρωθρο, περιοδικός καθαρισμός ακινήτων από ξερά χόρτα και σκουπίδια και εποχικός 
καθαρισμός παραλιών με κατάλληλα μηχανικά και χειροκίνητα μέσα. 

 Εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείου Σύρου, συνολικής κατ’ έτος δαπάνης 92.500 € για το διάστημα από 
1/1/2021 έως 18/4/2021 και 69.158 € κατ’ έτος δαπάνη για το διάστημα από 
19/4/2021 έως 31/12/2021. 

 Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιστύλιων κάδων 
μικροαπορριμμάτων καθώς και χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών συνολικής δαπάνης 
36.976,80€. 

 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου, χωρητικότητας 16 m3 
συνολικής δαπάνης 182.280 €. 

 Προμήθεια Μικρού Δορυφορικού Απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου, 
χωρητικότητας 2,5 m3 συνολικής δαπάνης 42.160 €. 

 Σύνταξη Μελέτης και εκτέλεση σύμβασης για τις Υπηρεσίες Καθαρισμού Χώρων Πολιτισμού – 
Αθλητισμού δαπάνης 15.000 € περίπου. 

 Καθαρισμοί περιπατητικών μονοπατιών. 
 Σύνταξη πλήρους φακέλου (Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών, ‘Έκθεση Σκοπιμότητας, Έκθεση 

Χωροθέτησης κλπ) υποβολής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείου για την προμήθεια & 
εγκατάσταση τριών (3) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων καδών κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης  για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, συνολικής 
δαπάνης 256.680,00 €. Η εν λόγω χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε, η προμήθεια 
συμβασιοποιήθηκε και τα συστήματα είναι έτοιμα προς εγκατάσταση.  

 Μετά την κατάργηση του ΦΟΣΔΑ νήσου Σύρου όλες οι αρμοδιότητες του περιήλθαν στο Δήμο 
και από 1/1/2021 εκτελούνται από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων. 
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Β. Συντήρηση Αστικού Πρασίνου  

 Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εκτάσεις του Δήμου (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, αυλές 
σχολείων, δενδροστοιχίες δρόμων) στα πλαίσια φυτοπροστασίας για εντοπισμό ασθενειών στα 
φυτικά είδη.  

 Αυτοψίες στα φοινικοειδή του Δήμου μας στα πλαίσια του προγράμματος φυτοπροστασίας για 
την προστασία των φοινικοειδών από το παθογόνο ρυγχοφόρο - κόκκινο σκαθάρι των 
φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) και το λεπιδόπτερο (πεταλούδα) Paysandisia 
archon.  

 Διενεργηθήκαν επεμβάσεις φυτοπροστασίας στους φοίνικες, (μία ανά μήνα) στους παρακάτω 
χώρους: 

πλατεία Μιαούλη, θέατρο Απόλλων , πλατεία Τσιροπινά ( Νομαρχία), πλατεία Ηρώων, 
στο λιμάνι της Ερμούπολης , Κίνι (παραλία-μνημείο), πρωην Δημαρχειο Ποσειδωνίας . 

 Εξετάστηκαν 6 αιτήματα πολιτών για άδεια κλαδονομής στις ιδιοκτησίες τους και 31 αιτήματα 
σχετικά με κλαδονομές σε δημοτικούς χώρους. 

 Φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους (σχολεία, πλατείες, αλσύλλια κλπ): 
Έργο πρασίνου και διαμόρφωση του χώρου στην Πλατεία Ηρώων στην 
Ερμούπολη. 
Έργο πρασίνου και διαμόρφωση του χώρου στην πλατεία Τσιροπινά έξω από το 
κτήριο της πρώην Νομαρχίας. 

 Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού για την συντήρηση του πρασίνου σε  κοινόχρηστους  
χώρους στην πόλη μας.  

 Κλαδέματα, ποτίσματα καθώς και συντήρηση του πρασίνου σε διάφορα σημεία του Δήμου μας 
όπως: πλατεία Μιαούλη, θέατρο Απόλλων , Πινακοθήκη, πλατεία Τσιροπινά, αλσύλλιο Αγ. 
Νικολάου,  πλατεία Πρασακάκη, αθλητικό κέντρο Ερμούπολης,  Κίνι (παραλία) , παραλιακή 
ζώνη Γαλησσά (καθώς και σε όλες τις γνωστές παραλίες της Σύρου με λουόμενους το 
καλοκαίρι), καρνάγιο Ερμούπολης, Γ. Παπανδρέου – Νοσοκομείο , πρώην Δημαρχείο 
Ποσειδωνίας , Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και λύκεια της Σύρου κ.α. 

 
Γ. Πολιτική Προστασία 

 Σύνταξη και Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών. 
 Σύνταξη και Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/βραχεία Διαχείριση 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών. 
 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Πυροπροστασία (σωλήνες πυρόσβεσης, 

πυροσβεστικές φωλιές κλπ) συνολικής δαπάνης περίπου 1.300,00 €. 
 Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων χώρων καταφυγής και καταυλισμού 

πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 Συμμετοχή στις δράσεις των ΠΣΕΑ.  
 Δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά: 

1. Συνεδριάσεις Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας. 
2. Σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων και έκδοση δελτίων τύπου για την αυτοπροστασία 
και  αντιμετώπιση φαινομένων από έντονα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κλπ. 
3. Επιθεώρηση- επισκευή και εξοπλισμός όλων των πυροσβεστικών φωλεών του Δήμου 
σε όλο το νησί καθώς και των φορητών βενζινοκίνητων αντλιών του Δήμου. 
4. Αντιμετώπιση καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα (αέρα, βροχή κλπ).  
5. Δράσεις πυρόσβεσης σε πυρκαγιές. 
6. Καθαρισμός ιδιωτικών, δημοτικών και δημοσίων ακινήτων από ξηρά βλάστηση για την 
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
7. Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού δικτύου με αντλητικό συγκρότημα στο 
παραχωρημένο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρουσσών συνολικής δαπάνης 6.500 € 
περίπου. 



8. Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Σ.Ο.Π.Π. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των 
άλλων αρμόδιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στην διαχείριση των κρίσεων, καθώς και 
των ασκήσεων που διοργανόνονται. 

 
Δ. Απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις  
 Απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων συνολικής δαπάνης για 

όλο το διάστημα 20.944 € περίπου.  
Ενδεικτικά: 
1. Παιδικοί Σταθμοί 
2. Δημαρχιακό Μέγαρο 

3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. ΚΑΠΗ 

5. Αθλητικό Κέντρο Ερμούπολης 

6. Κολυμβητήριο 

7. Κοιμητήριο 

8. Σφαγείο 

9. Δημοτικοί Στάβλοι 
10. Κοινόχρηστοι χώροι 
11. Αμαξοστάσιο 

12. Βιομηχανικό Μουσείο 

13. Δημοτικό Θέατρο 

14. Δημοτική Πινακοθήκη 

15. Δημοτική Βιβλιοθήκη, κ.α. 
 Σύνταξη Μελέτης πολυετούς Κουνουποκτονίας συνολικής δαπάνης 11.950 € περίπου. 
 Εκτέλεση Κουνουποκτονίας δαπάνης 2.880 € περίπου 

 
Ε. Συντήρηση – Διαχείριση Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

 Εφαρμογή λογισμικού προγράμματος κίνησης – διαχείρισης των οχημάτων του Δήμου, 
παρακολούθηση – καταγραφή καταναλώσεων καυσίμων. 

 Εκτέλεση Σύμβασης προμήθειας ελαιολιπαντικών και καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 
Σύρου – Ερμούπολης δαπάνης 350.000 € περίπου. 

 Συντήρηση στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, συνολικής δαπάνης 78.000 € 
περίπου. 

 Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου συνολικής δαπάνης 6.500 € περίπου. 
 Συντήρηση Δημοτικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού (μηχανοκίνητων εργαλείων, Press 

container, μέσων συλλογής απορριμμάτων, ναυαγοσωστικών σκαφών κλπ) ύψους δαπάνης 
40.000 € περίπου. 

 
ΣΤ. Λειτουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 Τήρηση ταφολογίου (καταγραφή ταφών – εκταφών – παρατάσεων ταφής – μίσθωσης 
διάκοσμου κλπ). 

 Τήρηση αρχείου Οστεοφυλακίου. 
 Πραγματοποίηση ταφών, εκταφών, οστεοφύλαξης. 
 Κατασκευή δέκα (10) νέων τάφων (το έργο εκτελέστηκε υπό την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου, χωροθετήθηκε και επιτηρήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και 
Πολιτικής Προστασίας) 

 Σύνταξη και εκτέλεση Σύμβασης Λειότριψης Ταφοπλακών, συνολικής δαπάνης 2.200 € 
περίπου. 

 Σύνταξη και εκτέλεση Σύμβασης Προμήθειας Μαρμάρινων Πλακιδίων με Χαραγμένα Στοιχεία 
Ενταφιασμένων, συνολικής δαπάνης 2.500 € περίπου. 

 Προμήθεια ταφοπλακών δαπάνης 1.488 €. 
 Προμήθεια διακοσμητικών ειδών τάφου δαπάνης 496 €. 
 Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου λειτουργίας δημοτικού Κοιμητηρίου. 
 Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Κοιμητηρίου. 



 
Η. Γνωμοδότηση στις επιτροπές του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων. 
 
Η. Φυσικοί Πόροι – Φυσικό Περιβάλλον 

 Σύνταξη και προώθηση πέντε (5) αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και 
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

 Προετοιμασία και υποβολή ηλεκτρονικού Φακέλου για την ένταξη έξι (6) παραλιών στο 
Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. 

 Λειτουργία Σταθμού Συλλογής Θαλάσσιων και Παράκτιων Απορριμμάτων και συνεργασία στο 
πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. Aegean Rebreath. 

 Καθαρισμός βυθού συνεργασία με εθελοντές. 
 Καθαρισμός παραλιών σε συνεργασία με εθελοντές. 
 
Θ. Δράσεις σχετικές με τα ζώα συντροφιάς 
 Αποστολή 12 σκύλων σε Ευρωπαϊκές χώρες προς υιοθεσία,σε συνεργασία με την Φιλοζωική 

Ομάδα Σύρου (Φ.Ο.Σ.) και τη φιλοζωική οργάνωση Κ9 AID. 

 Συνδρομή στη δράση των Φιλοζωικών οργανώσεων “Syros cats” και “Aegean Cats”όπως: 
περισυλλογή χτυπημένων αδέσποτων γατιών και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
στειρώσεις γατιών κλπ. 

 Στείρωση 13 αδέσποτων σκύλων. 
 Ανεύρεση χαμένων σκύλων και επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. 
 Παροχή τροφής και στο χώρο φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα Λαζαρεττα. 

 Ετήσιος πολυδύναμος εμβολιασμός 16 σκύλων. 
 Αποπαρασιτισμός για τα ενδο- και εξωπαράσιτα των σκύλων στο χώρο φιλοξενίας. 
 Διαχείριση σελίδας στο Facebook με τίτλο “Προστασία Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου 

Σύρου – Ερμούπολης” με σκοπό την δημοσίευση χαμένων ζώων, την προώθηση προς υιοθεσία 
ζώων κλπ. 

 Διερεύνηση καταγγελιών για κακοποίηση ζώων με διενέργεια αυτοψίας καθώς και 
γνωμοδότηση επ’ αυτών.  

 Χορήγηση αποδεικτικού προσκόμισης αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης 
ζώου ,όπως ορίζει ο Ν. 4039/2012. 

 Υιοθεσία 17 σκυλιών. 
 Ενημέρωση πολιτών σχετικά με τη διαχείριση αδέσποτων γατιών σε περιοχές της Ερμούπολης 

που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα . 
 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ζώα αδέσποτα αλλά και σε σκυλιά που 

φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Φ.Ο.Σ. 
 Στείρωση 43 αδέσποτων γατιών σε συνεργασία µε ιδιώτες κτηνιάτρους του νησιού. 

 
Ι. Δημοτικό Σφαγείο Σύρου – Ερμούπολης 
 Εντός της περιόδου 1-1-2021 έως 31-12-2021 το Δημοτικό Σφαγείο λειτούργησε 72 ημέρες για 

σφαγή ζώων . Από τις προαναφερθείσες 72 ημέρες:  
τις 60 ημέρες εισήλθαν στο σφαγείο βοοειδή  
τις 34 ημέρες εισήλθαν στο σφαγείο αμνοερίφια και αιγοπρόβατα  
κατά την παραπάνω χρονική περίοδο δεν προσήλθαν  στο σφαγείο χοιρινά 

 

 Συνεχίστηκε και για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα η συντήρηση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού του Δημοτικού Σφαγείου Σύρου – Ερμούπολης. 

 Το Δημοτικό Σφαγείο χρησιμοποιήθηκε από 6 κρεοπώλες και 2 ιδιώτες 

 Εξυπηρέτησε 77 κτηνοτρόφους και 94 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαχωρίζονται σε: 
44 εκμεταλλεύσεις βοοειδών  
50 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων  

 



Το Δημοτικό Σφαγείο είναι δυναμικότητας 1000 ζωικών μονάδων ανά έτος και μέχρι τώρα 
χρησιμοποιείται παράγοντας περίπου 300 ζωικές μονάδες ανά έτος.  

 
 Ο αριθμός των ζώων  που προσήλθαν στο σφαγείο προς σφαγή για την προαναφερθείσα 

περίοδο του 1-1-2021 έως 31-12-2021 ανέρχονται σε 1153 άτομα (τα οποία απέδωσαν 59.640 
κιλά κρέατος) και διαχωρίζονται σε : 

199 βοοειδή (τα οποία απέδωσαν 51.455 κιλά κρέατος) 
1259 αιγοπρόβατα και αμνοερίφια (τα οποία απέδωσαν 15.377 κιλά κρέατος)  

 
ΙΑ. Αγροτική Ανάπτυξη  
 Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον Πάγο (στο κέντρο του νησιού της Σύρου) 

προς εξυπηρέτηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού (400 περίπου άτομα) της Σύρου . 

 Ενημέρωση των αγροτών για προγράμματα που αφορούν τους κλάδους της αγροτικής 
οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, φυτοπροστασία κλπ.) 

 Παροχή συμβουλών στον αγροτικό πληθυσμό σε θέματα: καλλιεργειών, ζωοτεχνίας, 
φυτοπροστασίας, κτηνιατρικής, μελισσοκομίας, συνεργατισμού και αγροτικής οικονομίας. 

 Εξέταση των προβλημάτων σε αγροτικές δραστηριότητες επιτόπια στο χώρο της αγροτικής 
εκμετάλλευσης: χωράφι, θερμοκήπιο, δενδρώνας, στάβλος,  μελισσοκομείο. 

 Συνεργασία με εκτιμητές ζημιών του ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων για την  τοπική 
αγροτική παραγωγή (20 αιτήματα αποζημιώσεων). 

 Παροχή οδηγιών στην συμπλήρωση των αιτήσεων του ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ στους 
ενδιαφερομένους (500 περίπου αιτήσεις). 

 Υποστήριξη σε θέματα αγροτικής ασφάλισης (ΟΓΑ - ΕΦΚΑ) . 
 Απογραφή 300 και πλέον  ατόμων που ασκούν αγροτικές δραστηριότητες: γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι στην Σύρο για τη διενέργεια απογραφής (ανά δημοτικό 
διαμέρισμα) της αγροτικής στατιστικής της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Ενημέρωση των αγροτών πάνω στην ανάρτηση των δασικών χαρτών και τον χαρακτηρισμό 
των εκτάσεων γης.  

 Παροχή βοήθειας σε αγρότες για συμμετοχή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης με τις οποίες έγινε η απογραφή αιγοπροβάτων καθώς και η ενημέρωση 
και συμπλήρωση του Μητρώου Αιγοπροβάτων των κτηνοτρόφων της Σύρου. 

 Εποπτεία και αξιολόγηση του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών στο Δήμο μας.  
 
Το παρόν έγγραφο αποθηκεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο φάκελο 
\\10.161.90.10\share\Ερμούπολη\Share_Dioikitiki\ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ\ΚΟΙΝΑ\ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021 
σε φάκελο με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021» ο οποίος περιλαμβάνει και αρχείο word 
με σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Με εκτίμηση 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Δ/νση Περιβάλλοντος 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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