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POROSEA: Η μεγάλη διοργάνωση
τριάθλου που καθιερώνεται από φέτος
στον Πόρο
Με πολύ υψηλές προσδοκίες
διοργανώνονται από φέτος
οι αγώνες τριάθλου
POROSEA το τριήμερο
19, 20 και 21 Μαΐου. Στόχος
της φετινής διοργάνωσης
είναι η συμμετοχή
τουλάχιστον 1.000 αθλητών
με τους συνοδούς τους.
Σελίδα 12-13

Ονειρεμένο και φέτος
το Πάσχα στον Πόρο

Δημιουργούνται
ολοκληρωμένες δομές
Κοινωνικής Πρόνοιας

Οι νέες αρμοδιότητες
και τα νέα πρόσωπα
της δημοτικής αρχής

Ξεχωριστές στιγμές έζησαν όσοι επέλεξαν

Με την επικείμενη λειτουργία «Κοινωνικού

Με αφορμή τις αρχαιρεσίες στο Δημοτικό

να περάσουν στο νησί μας τις μέρες του Πάσχα.

Φαρμακείου», «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και

Συμβούλιο και στο Λιμενικό Ταμείο, ο Δήμαρχος

Η συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία Ηρώων,

«Κέντρου Κοινότητας», ο Δήμος μας διπλασιάζει

Γιάννης Δημητριάδης προχώρησε σε σημαντικές

η πλωτή περιφορά του Επιταφίου και η Ανάσταση

το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών

ανακατανομές αρμοδιοτήτων, αξιοποιώντας

στις εκκλησίες του νησιού προσέφεραν ανεξίτηλες

του και μαζί τη «Βοήθεια στο Σπίτι» αποκτά

παράλληλα και νέα πρόσωπα που συστρατεύονται

αναμνήσεις σε κατοίκους και επισκέπτες.

ολοκληρωμένες δομές Κοινωνικής Πρόνοιας.

στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής.

Σελίδα 11

Σελίδα 9

Σελίδα 5

Σελ. 2

Για τον Πόρο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 2,5 χρόνων θητείας
της δημοτικής μας αρχής και την ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των μελών της, θεώρησα σκόπιμο να
ανακοινώσω στο Δημοτικό Συμβούλιο το αυτονόητο:
ότι θα είμαι υποψήφιος και στις επόμενες δημοτικές
εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2019.
Στο παρόν μήνυμά μου επέλεξα να επικοινωνήσω
τη συγκεκριμένη απόφασή μου και να την εξηγήσω.
Έκρινα ως κατάλληλη στιγμή για να ανακοινώσω την απόφασή μου αυτή το μέσο ακριβώς της θητείας, δηλαδή μία στιγμή που είναι
εξαιρετικά μακρινή από τις εκλογές και την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Έτσι, τα μέλη της παράταξής μου, οι ψηφοφόροι, αλλά
και νέα πρόσωπα που συστρατεύονται με τη δημοτική αρχή επικροτώντας το έργο της, θα μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό, χωρίς
να τους απασχολούν προβληματισμοί που, αν δεν είχα δημοσιοποιήσει τις προθέσεις μου, εύλογα θα ανέκυπταν όσο προσεγγίζαμε το 2019.
Οι βασικοί λόγοι που η απόφαση αυτή ήταν αυτονόητη, είναι δύο. Ο ένας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε ένα
σχέδιο αποκατάστασης μεγάλων προβλημάτων και ένα όραμα προόδου να υλοποιηθούν μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Ο δεύτερος λόγος
είναι προσωπικός και αφορά στην παντελή έλλειψη εκ μέρους μου οποιωνδήποτε «φιλοδοξιών» ανέλιξης και οποιασδήποτε προσωπικής
στρατηγικής. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι μόνο ο Πόρος και η ευκαιρία να συμβάλω με το μέγιστο των δυνατοτήτων μου στην πρόοδό
του, εφόσον οι δημότες βεβαίως συνεχίσουν να μού δίνουν την εντολή αυτή.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και αποτελεί τεράστια ηθική επιβράβευση το γεγονός ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι όσοι αναλάβαμε
μαζί την προσπάθεια αυτή το 2014 (αλλά και όσοι μετείχαν στην εκκίνησή της το 2010) εξακολουθούν να είναι ενεργά δίπλα στη δημοτική
αρχή και να τη στηρίζουν με θέρμη, χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι ότι νέα στελέχη επιλέγουν
να συνδράμουν στο έργο της δημοτικής αρχής, παρότι δεν συμμετείχαν στον εκλογικό συνδυασμό του 2014 και ότι οι πολίτες στην
πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται, τις καλές μας προθέσεις και την αποτελεσματικότητά μας, σε συνάρτηση
πάντα με το χρόνο και τη διάρκεια της θητείας μας.
Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, θέλω να θυμίσω τις 6 προτεραιότητες του προγράμματος μας και να επισημάνω τα
βασικά σημεία προόδου τους:
1. Υποδομές: Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την έναρξη των μεγάλων έργων επισκευής του ΒΙΟΚΑ και του Λιμανιού, ψηφίστηκαν
Κανονισμοί Κυκλοφοριακού και Λειτουργίας Κ/Χ Χώρων, υιοθετήθηκε νέο πρόγραμμα αποκομιδής, λειτούργησε η ανακύκλωση,
σταμάτησαν οι ντροπιαστικές υπερχειλίσεις του Βιολογικού, αποκαταστάθηκε ο Αγ. Στέφανος και σταμάτησε η μεταφόρτωση σκουπιδιών
και η συγκέντρωση μπαζών στους χώρους του, δρομολογούνται όλες οι εκκρεμείς αναπλάσεις κ/χ χώρων (καταρχήν: πλατεία Αγ.
Κωνσταντίνου, Ρολόι, Πούντα), λειτούργησαν και εκσυγχρονίζονται οι παιδικές χαρές, τακτοποιήθηκαν όλα τα δημοτικά κτήρια, τα οποία
είχαν αυθαιρεσίες και επίκειται η ανακαίνισή τους.
2. Εξυγίανση Δήμου: Συγχωνεύτηκε η ΔΗΚΕΠ και ο Παιδικός Σταθμός με τον Δήμο, μπαίνει τάξη στη Δημοτική Αγορά, έγιναν
εκτεταμένες ανακατανομές καθηκόντων των δημοτικών υπαλλήλων, νοικοκυρεύονται τα έσοδα και τα οικονομικά του Δήμου, στελεχώθηκε
το Τμήμα Προμηθειών, το Λιμενικό Ταμείο και η Τεχνική Υπηρεσία, ανατέθηκαν καθήκοντα εποπτείας σε δύο Αντιδημάρχους (αντί για
έναν) και σε οχτώ εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (αντί για κανέναν).
3. Ιδιωτικοποίηση λιμανιού και ιχθυοτροφεία: Κατόπιν πιέσεών μας, ανακοινώθηκε η αναστολή των σχεδίων ιδιωτικοποίησης του
λιμανιού μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και κατόπιν νομικών ενεργειών μας ακυρώθηκαν οι άδειες 4 ιχθυοτροφείων από τα 5 του νησιού. Ο αγώνας
συνεχίζεται εντατικά μέχρι την οριστική επίτευξη των στόχων και στα δύο μέτωπα, χωρίς υποχωρήσεις και παζάρια πίσω από κλειστές
πόρτες με την Πολιτεία και τους «επενδυτές».
4. Χρηματοδοτήσεις έργων: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από την
Περιφέρεια Αττικής (3,3εκ.€ έως σήμερα και προγραμματισμένα ήδη περίπου άλλα τόσα για το επόμενο έτος), υποβλήθηκαν αιτήματα
υπαγωγής στο ΕΣΠΑ για δύο τεχνικά έργα (αφαλάτωση, τηλεμετρία ύδρευσης ύψους 2εκ.€) και για τρεις κοινωνικές δράσεις (Κοινωνικό
Φαρμακείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας) και γίνεται ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο χρηματοδοτήσεων.
5. Υγεία: Μεταστεγάστηκαν τα Περιφερειακά Ιατρεία του Κ.Υ Γαλατά, από την τρώγλη του ΠΙΚΠΑ στο «κτ. ΚΑΠΗ» και υποβλήθηκε στο
Υπ. Υγείας αίτημα αναβάθμισής τους σε Πολυδύναμο Ιατρείο με 24ωρη λειτουργία, λειτουργεί 24ωρη δημοτική διακομιδή και αριθμός
έκτακτης ανάγκης, τοποθετήθηκαν δύο επιπλέον γιατροί από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά στον Πόρο την καλοκαιρινή περίοδο.
6. Κ.Ε. Πόρος: Δεδομένης της μη-επαναφοράς της προπαίδευσης, την οποία ζήτησε επισήμως το Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική
αρχή βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη διάθεση με προγραμματική σύμβαση χώρων του Κ.Ε. Πόρος (όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων, στεγασμένων χώρων, χώρου οικοδόμησης Νηπιαγωγείου κ.ά.) στον Δήμο.
Επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσθέσω την ανάπτυξη πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων που, από μηδενική βάση, έχουν
εξελιχθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι τεράστια και να ευχαριστήσω για την ηθική ανταπόδοση που
εισπράττουμε από την αναγνώριση της προσπάθειας αυτής από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για την ανοχή και την υπομονή για όσα δεν έχουμε προλάβει να διεκπεραιώσουμε έως σήμερα.

«Τα Νέα του Πόρου»
Ενηµερωτικό έντυπο
του Δήµου Πόρου
Υπεύθυνος για την έκδοση:
Γιάννης Δηµητριάδης
* Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας
καλύπτεται προσωπικά από
τον Δήμαρχο Πόρου

Ευχαριστούμε, για την παραχώρηση
των φωτογραφιών, τους:
Χαράλαμπο Λεβέντη,
Μπάμπη Κανατσίδη,
Σάββα Μαρότο
Γιώργο Γκιώνη,
Νίκο Παύλου,
Άννα Κανατσίδη,
Αργύρη Αναγνωστόπουλο
Επικοινωνία:
grafeiotypou@poros.gr
22983 - 20512

Οικονομικός απολογισμός

Σελ. 3

129.549€ σε 32 μήνες έχουν διαθέσει
στην κοινωνία από προσωπικά τους
χρήματα τα μέλη της δημοτικής
αρχής Πόρου
τους εκάστοτε αμειβόμενους Αντιδημάρχους (τον Γιώργο Κουτουζή
έως τον Δεκέμβριο και πλέον τον Τάσο Παπαχρήστου) στους 32
μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους ανέρχεται πλέον σε 129.549€,
εκ των οποίων οι 90.880€ αποτελούν το σύνολο των καθαρών αποδοχών
των δύο αμειβομένων μελών της δημοτικής αρχής (32 x 1.714€ + 32 x
1.126€) και τα υπόλοιπα 37.169€ αποτελούν επιπλέον προσωπικά έξοδα
που έχει διαθέσει ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.

Όπως σε κάθε τεύχος, δημοσιεύουμε την κατανομή των εξόδων στα
οποία διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και του αμειβόμενου
Αντιδημάρχου Πόρου, οι οποίοι και είναι οι μοναδικοί αιρετοί που
λαμβάνουν αντιμισθία. Όπως είχε αναλυθεί στο προηγούμενο τεύχος,
από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2016 ο Δήμαρχος
και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει έως τότε για κοινωφελείς
δράσεις και για δράσεις που αφορούν σε δράσεις του Δήμου συνολικά
117.910€, τα οποία αντιστοιχούσαν στους μισθούς τους (79.520€ έως τότε)
και σε επιπλέον προσωπικά τους έξοδα (μεταξύ των οποίων τα 24.600€ που
διέθεσε ο Γιάννης Δημητριάδης για την πραγματογνωμοσύνη του Βιολογικού).
Από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Απρίλιο του 2017, η δημοτική
αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 11.639€ και έτσι το ποσό που
έχει διατεθεί συνολικά έως σήμερα από τον Γιάννη Δημητριάδη και

Αναλυτικά:
Καθαρές απολαβές περιόδου Δεκέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017 (4 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου
1.714 x 4 = 6.856€
Καθαρές απολαβές Αντιδημάρχου
1.126 x 4 = 4.504€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Για την ίδια περίοδο, τα έξοδα που διατέθηκαν ιδιωτικά από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο ήταν τα ακόλουθα:
ΤΟΜΕΑΣ			

		

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
1

Ενίσχυση εκδρομής Γ’ Γυμνασίου				

500€

2

Ενίσχυση εκδρομής Α’ Δημοτικού			

300€

3

Ενίσχυση εκδρομής ΕΠΑΛ Γαλατά			

300€

4

Δώρα Χριστουγέννων Χορωδίας				

167€

Σύνολο						

1.267€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1

Δώρα Πάσχα 						

500€

2

Εισιτήρια φέρρυ μποτ Α.μ.Ε.Α.				

884€

3

Οικονομική βοήθεια 					

100€

Σύνολο 					

1.484€

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1

Ενίσχυση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 			

500€

2

Έξοδα εκδηλώσεων Πάσχα (Αγ. Σεραφείμ, Επιτάφιος)

350€

Σύνολο							

850€

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
1

Φιλοξενία προσκεκλημένων 				

245€

2

Διατροφή προσκεκλημένων 			

3

Εισιτήρια ιπτάμενων 					

4

Έξοδα έκδοσης – διανομής Εφημερίδας 		

5

Ζωοτροφές αδεσπότων					

200€

6

Διάφορες δαπάνες					

200€

7

Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας 			

800€

8

Νομικά έξοδα					

3.700€

Σύνολο						

8.038€

Γενικό Σύνολο Εξόδων				

11.639€

1.030€
300€
2.563€

11.360€

Σελ. 4

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Καθαριότητας
Ο Δήμος Πόρου υπενθυμίζει τον επιτρεπόμενο τρόπο αποκομιδής
των ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων:
• Χαρτοκιβώτια, συσκευασίες: Η εναπόθεσή τους επιτρέπεται καθημερινά μόνο στους μπλε κάδους
ανακύκλωσης και μόνο αφού συμπιεστούν και περιδεθούν.
• Ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, έπιπλα κτλ), μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις, ψυγεία, κτλ),
ελαστικά: Η αποκομιδή τους θα γίνεται μόνο κάθε Τρίτη κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης κατευθείαν
από τους ιδιωτικούς χώρους. Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους και δίπλα στους κάδους
απαγορεύεται.
• Μπάζα και προϊόντα εκσκαφών: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Οι
ιδιώτες μπορούν, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους, να τα
εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους στον Αγ. Στέφανο και στον Βιολογικό, παρουσία εκπροσώπου του
Δήμου. Τέλη: έως 1 κυβικό (πορτμπαγκάζ Ι.Χ.) 10€, 1 έως 2 κυβικά (αγροτικά και μικρά φορτηγά) 20€, 2
έως 10 κυβικά 25€/κυβ., από 10 κυβικά και πάνω 30€/ κυβ
• Προϊόντα κηπευτικών εργασιών/κλαδέματα: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.
Οι ιδιώτες μπορούν, είτε να τα καίνε σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός αντιπυρικής περιόδου, είτε να τα
απομακρύνουν μέσω ιδιωτών μεταφορέων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους.
• Μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες μπαταρίες: Συγκεντρώνονται ανά κατηγορία σε ειδικούς κάδους,
οι οποίοι θα τοποθετηθούν εντός των εισόδων: 1. Του Δημαρχείου, 2. Του Λιμενικού Ταμείου, 3. Των
Περιφερειακών Ιατρείων (κτ. ΚΑΠΗ)
Απαγορεύεται αυστηρά η, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, διαχείριση των ανωτέρω ειδών
απορριμμάτων και σε περίπτωση διαπίστωσής της θα επιβάλλονται πρόστιμα έως 600€, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Καθαριότητας (ΑΔΣ 151/2011).
Για κάθε συνεννόηση αναφορικά με τα ανωτέρω και για κάθε πληροφορία σχετική με τα θέματα της
καθαριότητας, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Δημάρχου στο τηλ. 22983 20512 και στον αριθμό
εκτάκτου ανάγκης του Δήμου 15303 σε ώρες γραφείου.

Δημοτική Αρχή

Οι αρμοδιότητες των μελών
της δημοτικής αρχής Πόρου
για την περίοδο 2017-2019

Ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου το Προεδρείο του και

Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2017-2019. Κατόπιν

Ορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής

πρότασης του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, Πρόεδρος του Δημοτικού

Ανάπτυξης και Προβολής για την περίοδο από 1.3.2017 έως τη λήξη της

Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Κώστας Γκιών και Γραμματέας ο Γιώργος

δημοτικής περιόδου το 2019. Πρόεδρος της Επιτροπής τοποθετήθηκε

Καΐκας, ενώ, κατόπιν πρότασης της μειοψηφίας, Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο

η Ελένη Κανατσίδη, Αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Δημητριάδης και

Δημήτρης Μωρόπουλος. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν,

μέλη οι Νάσος Αργυρόπουλος, Γιώργος Δημητριάδης, Τάσος Φιακάς

από τη μεριά της πλειοψηφίας, εκτός από τον Δήμαρχο ο οποίος είναι και

και Ανδρέας Καΐκας (με αναπληρωτές τους Ζωή Κεφαλληνού, Κυριάκο

ο Πρόεδρός της, οι Κώστας Δόσκαρης, Ελένη Κανατσίδη, Γιώργος

Μάνεση, Κατερίνα Σακελλίου, Ρίτσαρντ Κουβαρά και Μπάμπη Τσούκα), και,

Κουτουζής και Τάσος Παπαχρήστου (με αναπληρωτές τους Γιώργο

εκ μέρους της μειοψηφίας οι Άντζελα Μακρή-Δεκούλου (με αναπληρωτή

Καΐκα, Θοδωρή Χαρακλάνη και Βαγγέλη Τζάνο) και, από τη μεριά της

τον Τάκη Αλεξόπουλο).

μειοψηφίας, οι Βαγγέλης Ζεντέλης και Ματούλα Μητσιοπούλου (με
αναπληρωτές τους Δημήτρη Μωρόπουλο και Γιώργο Μάνδηλα).

Τα μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου για την

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Ελένη Κανατσίδη

περίοδο 2017-2019

για την επιτυχημένη θητεία της στη θέση της Προέδρου, καθώς και τους

Ορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα μέλη της διοίκησης του

υπόλοιπους συμβούλους της παράταξής του για τη διαθεσιμότητα τους και

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου για την περίοδο από 1.3.2017 έως

για την έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τον καθορισμό

τη λήξη της δημοτικής περιόδου το 2019. Η δημοτική αρχή όρισε εκ νέου

των αρμοδιοτήτων τους.

ως Πρόεδρο τον Γιώργο Αλιφέρη, ως Αντιπρόεδρο τον Αλέξανδρο
Δημητριάδη και ως μέλη τον Γιώργο Κλείσα και τον Χρήστο Ζωγράφο.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες των μελών της δημοτικής αρχής είναι οι

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν ο Δημήτρης Πολυσόπουλος και οι

ακόλουθες:

Αντιδήμαρχοι Τάσος Παπαχρήστου και Γιώργος Κουτουζής. Από τη μεριά

• Αντιδήμαρχος με αντιμισθία αρμόδιος για διοικητικά θέματα: Τάσος

της, η παράταξη μειοψηφίας όρισε εκ νέου ως μέλη τους Γιώργο Μάνδηλα

Παπαχρήστου

και Δημήτρη Γρίβα και ως αναπληρωματικά μέλη τον Κώστα Μούγιο και τη

• Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών: Γιώργος Κουτουζής

δημοτική σύμβουλο Αγγελική Μακρή.

• Εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού και νέα Πρόεδρος Τουριστικής

Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, κατά την τοποθέτησή του,

Επιτροπής: Ελένη Κανατσίδη

συνεχάρη τον κ. Αλιφέρη για τη σημαντική δουλειά που έχει κάνει επί 2,5

• Εντεταλμένη σύμβουλος Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: Μαρία Βαρβάρου

χρόνια ως Πρόεδρος του ΔΛΤ και χαρακτήρισε την εκ νέου τοποθέτησή

• Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας: Βαγγέλης Τζάνος

του στην ίδια θέση ως δίκαιη, εύλογη και χρήσιμη για τον τόπο.

• Εντεταλμένη σύμβουλος για τον Παιδικό Σταθμό και το Κέντρο

Σε αντιδιαστολή, ο Δήμαρχος στηλίτευσε τη στάση και τις επιλογές της

Δημιουργικής Απασχόλησης: Καίτη Ροΐδη (πρώην σύμβουλος της

μειοψηφίας, με αφορμή το γεγονός ότι ο (νυν, αλλά και εκ νέου) εκπρόσωπός

παράταξης μειοψηφίας, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε)

της στο ΔΛΤ Δ. Γρίβας κατήγγειλε πρόσφατα στο Λιμεναρχείο την «χωρίς

• Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών (Α/θμιας, Β/θμιας και Δημοτικής

άδεια» πραγματοποίηση των παιδικών αγώνων με τηλεκατευθυνόμενα στο

Επιτροπής Παιδείας): Κώστας Γκιών

Νέο Δυτικό Λιμάνι.
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Αποφάσεις ΔΣ

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται
σε αυτόν
Απόφαση 219/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η διάθεση πίστωσης για καταβολή εταιρικού μεριδίου στο
«Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής».
Απόφαση 222/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η υπ’ αριθμ. 278/2016
Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΠ (Προϋπολογισμός 2017).
Απόφαση 10/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις
Σχολικές Επιτροπές).
Αποφάσεις 19 & 58/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της
μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η
υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2017.
Απόφαση 23/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε

την πρόταση) το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2017.
Απόφαση 26/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους
2017 στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης και την Υπηρεσία Δημοτικού
Κοιμητηρίου.
Αποφάσεις 216, 217/2016 και 4, 27, 29, 30, 31, 32, 33 & 63/2017:
Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και
Υπηρεσιών, του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (βλ. σελ. 5), της Α/
θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων, της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής (βλ. σελ. 5).
Απόφαση 35/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας ψήφισε
ΛΕΥΚΟ) ο Απολογισμός του Δήμου έτους 2013.
Απόφαση 36/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας ψήφισε

Αποφάσεις ΔΣ

ΛΕΥΚΟ) ο Απολογισμός του Δήμου έτους 2014.
Απόφαση 37/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και
η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση, ενώ ο κ. Μάνδηλας
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) ο Απολογισμός του Δήμου έτους 2015.
Απόφαση 41/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η Μελέτη με τίτλο
«Διασκευή του με αρ. κυκλ. ΚΗΟ-4358 απορριμματοφόρου Δήμου Πόρου
σε φορτηγό ανατρεπόμενο».
Απόφαση 69/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το εγχειρίδιο διοικητικής
διαδικασίας για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων.

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη
Απόφαση 209/2016 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Σπυρίδων ψήφισε ΛΕΥΚΟ, ενώ ο δ.σ. κ. Μάνδηλας και
η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η χορήγηση προέγκρισης
άδειας σε ΚΥΕ της «Κ. Μάνεσης Α.Ε».
Αποφάσεις 210 & 211/2016 (θέματα εκτός ημερησίας διάταξης) και
44, 45 & 46/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα χορηγήσεις προέγκρισης αδειών
σε ΚΥΕ.
Απόφαση 218/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης για
προμήθεια ειδών διατροφής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
απόρων δημοτών.
Απόφαση 5/2017: Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
ψήφισαν διαφορετική πρόταση) οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι
για το 2017.
Απόφαση 11/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση γηπέδου μπάσκετ του Λυκείου).
Απόφαση 12/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα
καταπολέμησης δάκου.
Αποφάσεις 13, 14, 15, 16, 47, 48 & 49/2017: Χορηγήθηκαν ομόφωνα
παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017.
Αποφάσεις 20 & 22/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η δαπάνη εξόδων και
κατά πλειοψηφία η διάθεση πίστωσης (ο δ.σ. κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ)
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας.
Απόφαση 24/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκαν
κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση)
η δαπάνη εξόδων και η διάθεση πίστωσης για τη διεξαγωγή αιμοδοσίας
στις 22-23 Μαρτίου.
Αποφάσεις 34 & 43/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η δαπάνη εξόδων και η διάθεση
πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Αποφάσεις 38 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης) & 53/2017: Εγκρίθηκαν
ομόφωνα η Μελέτη και η διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος».
Απόφαση 39/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Σπυρίδων, κ.
Μωρόπουλος και κ. Μητσιοπούλου ψήφισαν την αναβολή του θέματος,
ενώ ο κ. Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η
υπ’ αριθμ. 42/2017 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΠ (επανακαθορισμός ορίων
ΧΖΛ δικαιοδοσίας ΔΛΤΠ).
Αποφάσεις 42 & 72/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα από 10.2.2017 και από
4.4.2017 πρακτικά της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
Αποφάσεις 51 & 68/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση δημοτών
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η δαπάνη και η
διάθεση πίστωσης για την παροχή ειδών διατροφής εν όψει των εορτών
του Πάσχα.
Αποφάσεις 59 & 60/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 1 και 2/2017
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Αποφάσεις της ΕΤΑΠ με θέματα «Δράσεις ανάπτυξης και προβολής
πεζοπορικού τουρισμού» και «Δράσεις διαφήμισης του προορισμού στο
διαδίκτυο και λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Απόφαση 70/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για
χρηματοδότηση δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας.
Απόφαση 71/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτηση δημοτών-καταστηματαρχών
για αναβάθμιση της οδού Τομπάζη.

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον
Απόφαση 1/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η «Μελέτη προμήθειας
δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.)
ελάχιστης παραγωγής 800 κυβικών ποσίμου νερού ημερησίως εκάστη» και
η υποβολή της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική».
Αποφάσεις 2 & 21/2017: Εγκρίθηκαν, ομόφωνα η σκοπιμότητα και
κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μάνδηλας δήλωσε ΠΑΡΩΝ), η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, για το έργο «Παροχή
Υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων
στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά», προϋπολογισμού 24.613€.
Απόφαση 3/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση για το
έργο «Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων
αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου – Γαλατά»,
προϋπολογισμού 2.300.000€.
Απόφαση 9/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με τίτλο «Χρωματισμός
και επισκευές του πύργου του Ωρολογίου, καθώς και διαμόρφωση των
πλακοστρώσεων του περιβάλλοντος χώρου του».
Απόφαση 17/2017: Παραλήφθηκε ομόφωνα η «Οικονομοτεχνική Μελέτη
υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου» και το συμπληρωματικό της τεύχος.
Αποφάσεις 18 & 61/2017: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της
μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) και
ομόφωνα -αντίστοιχα- οι υπ’ αριθμ. 1 και 2/2017 Αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής με θέμα την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
Απόφαση 25/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση από
πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου», αρχικού προϋπολογισμού
600.000€, της αναδόχου ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.
Αποφάσεις 52 & 65/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ.
Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η
Μελέτη «Συντήρησης δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου έτους 2017»,
προϋπολογισμού 35.364€ με ΦΠΑ, και ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού
για το σχετικό έργο.
Αποφάσεις 54 & 56/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη (επικαιροποίηση)
«Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών
νήσου Πόρου» και η διενέργεια διαγωνισμού για το σχετικό έργο,
προϋπολογισμού 415.000€ με ΦΠΑ.
Αποφάσεις 55 & 66/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Μελέτη
«Διαμόρφωσης parking Αγίου Στεφάνου» προϋπολογισμού 20.000€
με ΦΠΑ (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας
καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε
ΠΑΡΟΥΣΑ) και η διενέργεια διαγωνισμού για το σχετικό έργο (οι δ.σ. της
μειοψηφίας καταψήφισαν την πρόταση).
Απόφαση 57/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος,
κ. Μητσιοπούλου και κ. Μάνδηλας καταψήφισαν την πρόταση, ενώ η
ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η Μελέτη μέτρων ρύθμισης
της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργου του έργου ανακατασκευής του
γεφυριού μπροστά από το Νεκροταφείο.
Απόφαση 67/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η εκ νέου διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλασης της
πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ.
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Αποφάσεις ΔΣ ΔΛΤΠ

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις του ΔΣ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου
Απόφαση 269/2016: Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΛΤΠ έτους 2017. Κατά
πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας και Γρίβας).
Απόφαση 270/2016: Βεβαίωση ανταλλαγμάτων για χρήση χώρων ΧΖΛ
για όσους δεν χορηγήθηκε άδεια αλλά έκαναν χρήση. Κατά πλειοψηφία
(μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, Γρίβας και Δημητρίου).
Απόφαση 274/2016: Διάθεση πίστωσης 3.500€ για προμήθεια υλικών
στερέωσης πλωτής προβλήτας του ΔΛΤΠ. Ομόφωνα.
Απόφαση 278/2016: Προϋπολογισμός ΔΛΤΠ έτους 2017. Κατά
πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας και Γρίβας).
Απόφαση 281/2016: Έγκριση οριστικής Μελέτης του έργου «Ανακατασκευή
δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου». Ομόφωνα.
Απόφαση 283/2016: Επικαιροποίηση της Απόφασης 79/2016 για διάθεση
πίστωσης 19.778€ για καθαρισμό ΧΖΛ. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν
οι κ. Μάνδηλας και Αθηναίος).
Απόφαση 285/2016: Έγκριση μετάβασης Προέδρου ΔΛΤΠ στο
ΣΥΠΟΘΑ στις 5.1.2017 για εξέταση υποθέσεων τακτοποιήσεων Καΐκα και
Σακελλίου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, Μούγιος και
Αθηναίος).
Απόφαση 3/2017: Παραχώρηση πλαζ Μοναστηρίου στην πλειοδοτήσασα
εταιρία FIFTYSEVEN IΚΕ. Ομόφωνα.
Απόφαση 6/2017: Υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
Αττικής για σύμφωνη γνώμη της υπαγωγής του πλωτού προβλήτα του
δυτικού λιμένα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ομόφωνα.
Αποφάσεις 31 & 51/2017: Διεξαγωγή δημοπρασίας (ομόφωνα) και
παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου μετά τη «10η Στάση» στον πλειοδοτήσαντα
Άγγελο Γεωργούση του Γεωργίου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ.
Μάνδηλας).
Απόφαση 32/2017: Κόψιμο ξηρών φοινίκων στο Ασκέλι, στο δυτικό λιμάνι
και στην Πούντα. Ομόφωνα.
Απόφαση 35/2017: Αίτηση της «Κ. Μάνεσης Α.Ε.» για παραχώρηση
θαλάσσιου χώρου στην πλαζ Ασκελίου για τοποθέτηση φουσκωτής
παιδικής χαράς. Ομόφωνα.
Απόφαση 42/2017: Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας ζώνης
λιμένα, δικαιοδοσίας του ΔΛΤΠ. Ομόφωνα.
Απόφαση 43/2017: Αποτύπωση σε ορθοφωτογραφίες και διαγράμματα
της ΧΖΛ, λόγω μη-ύπαρξης τοπογραφικών διαγραμμάτων της. Κατά

πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας και Δημητρίου).
Απόφαση 46/2017: Έγκριση αίτησης Σ. Μητσιοπούλου για πάγια ρύθμιση
οφειλής ποσού 3.780,85€ (καταλογισμός δαπάνης ναυαγοσώστη). Ομόφωνα.
Απόφαση 47/2017: Αίτηση Σ. Λεονταρίτση για έργο προς έγκριση ΥΝΝΠ
σύνδεσης της καντίνας και των τουαλετών με το δίκτυο ΒΙΟΚΑ. Κατά
πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, Μούγιος και Δημητρίου).
Αποφάσεις 59, 60 & 61/2017: Αιτήσεις Ανδρέα Καΐκα του Χαραλάμπους,
Ανδρέα Καΐκα του Ιωάννου και Σωτηρίου Σακελλίου για παραχώρηση
χώρου στη ΧΖΛ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Κατά πλειοψηφία
(μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, Γρίβας και Αθηναίος).
Απόφαση 64/2017: Αίτηση Σ. Λεονταρίτση για παραχώρηση στο ΔΛΤΠ
των δύο τουαλετών που έχει τοποθετήσει στην πλαζ του Μεγάλου Νεωρίου.
Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας και Γρίβας).
Απόφαση 67/2017: Έγκριση διάνοιξης ερευνητικών σκαμμάτων στη ΧΖΛ,
κατά μήκος των οδών Νεωρίου, Πέρλιας και Ασκελίου, για δειγματοληψίες
εδάφους, όπου διέρχεται ο αποχετευτικός αγωγός.
Απόφαση 70/2017: Έγκριση χρήσης τουαλετών με δυνατότητα σύνδεσης
στο δίκτυο ΒΙΟΚΑ στις πλαζ, λόγω μη-ύπαρξης συνεργείου συντήρησης
χημικών τουαλετών. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας,
Μακρή και Δημητρίου).
Απόφαση 71/2017: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή του ελέγχου των
περιουσιακών στοιχείων της οφειλέτη Α. Ασημομύτη. Κατά πλειοψηφία
(μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Αθηναίος).
Απόφαση 72/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.800€ για
έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΧΖΛ. Ομόφωνα.
Απόφαση 73/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.910€ για
προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής πίλαρ. Ομόφωνα.
Απόφαση 74/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.939€ για
παροχή υπηρεσιών για συντήρηση ακτών λουομένων. Ομόφωνα.
Απόφαση 83/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.612€ για
παροχή υπηρεσιών επισκευής ξύλινου δαπέδου που έχει υποστεί καθίζηση
στο σημείο της λιθορριπής στην παραλιακή οδό του Πόρου. Ομόφωνα.
Απόφαση 84/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.860€ για
παροχή υπηρεσιών επισκευής ξύλινου προβλήτα Τουριστικού Καταφυγίου
που έχει υποστεί ζημιές από τη θεομηνία στις 7.10.2016. Ομόφωνα.
Απόφαση 85/2017: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.984€ για
παροχή υπηρεσιών μετατόπισης των πίλαρς στον προβλήτα Τουριστικού
Καταφυγίου. Ομόφωνα.

Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια
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Δημιουργούνται ολοκληρωμένες δομές
κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο

Στην τελική ευθεία για την ίδρυση των δομών του «Κοινωνικού
Φαρμακείου», του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και του «Κέντρου
Κοινότητας» βρίσκεται ο Δήμος μας, μετά την υποβολή των σχετικών
φακέλων και αιτημάτων χρηματοδότησης τους τελευταίους μήνες.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μία δομή η οποία παρέχει σε
ωφελούμενα άτομα (τουλάχιστον 100 ανά μήνα) δωρεάν φάρμακα,
υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει
μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς
φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση
συλλογικών φορέων και πολιτών.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ένα κατάστημα το οποίο διανέμει, σε
τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα (τουλάχιστον 100 οικογένειες σε
μηνιαία σταθερή βάση) τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής,
κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.
Το Κέντρο Κοινότητας θα αποτελεί ένα τοπικό Γραφείο υποδοχής των
πολιτών, το οποίο θα παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σχετικά με όλα
τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο,
θα συνεργάζεται με Υπηρεσίες και Δομές σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο και θα παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση

του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Η λειτουργία των παραπάνω δομών, οι οποίες θα απασχολούν από δύο
άτομα η κάθε μία, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου για τρία χρόνια από
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, ενώ η
στέγαση των δύο πρώτων (Φαρμακείο και Παντοπωλείο) θα γίνει σε χώρο
του «κτηρίου ΚΑΠΗ», και της τρίτης στο ισόγειο του Δημαρχείου.
Η έναρξη λειτουργίας των τριών νέων δομών πρόκειται να διπλασιάσει
το δυναμικό του προσωπικού των Κοινωνικών Υπηρεσιών (από 6
σε 12) και σε συνδυασμό με την ήδη λειτουργούσα δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι», θα διαμορφώσει αξιοζήλευτες ακόμα και για μεγαλύτερους Δήμους
Κοινωνικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι σήμερα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες
του Δήμου υπηρετούν ένας κοινωνιολόγος, μία κοινωνική λειτουργός, μία
νοσηλεύτρια, ένας φυσιοθεραπευτής και δύο οικιακές βοηθοί. Μετά τη
διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης και τη συγχώνευσή της με τον Δήμο,
το συγκεκριμένο προσωπικό εντάχθηκε στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου. Προϊστάμενος του
Γραφείου τοποθετήθηκε ο κ. Χρ. Χίος, ενώ η εποπτεία του, η οποία βάσει
του Οργανισμού του Δήμου υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο, έχει
μεταβιβαστεί στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Μαρία Βαρβάρου.

Διήμερη Αιμοδοσία διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος
Άλλη μία επιτυχημένη δράση αιμοδοσίας, η οποία μάλιστα για πρώτη φορά
διενεργήθηκε σε δύο διαδοχικές μέρες λόγω της μεγάλης προσέλευσης
των κατοίκων του Πόρου, αλλά και λόγω των μεγάλων αναγκών σε καλύψεις
περιστατικών, διοργάνωσε ο Δήμος μας στις 22 και 23 Μαρτίου του 2017,
σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Συνολικά στην αιμοδοσία
προσήλθαν 160 αιμοδότες και συγκεντρώθηκαν 148 φιάλες αίματος για
τη δημοτική τράπεζα αίματος. Ο Δήμος μας, εκτός από τις προσκλήσεις

που απηύθυνε ονομαστικά σε όλους τους αιμοδότες προκειμένου
να συμμετέχουν στην αιμοδοσία, παρέδωσε σε όλους «μπρελόκ
του αιμοδότη του Δήμου Πόρου», η δαπάνη για την αγορά των
οποίων (250€) έγινε από τον μηχανικό Μιχάλη Μακρή, σε μνήμη
της μητέρας του Μαρίας. Επίσης, στους γιατρούς και νοσηλευτές που
πραγματοποίησαν την αιμοδοσία παρατέθηκε, όπως κάθε φορά, γεύμα, το
οποίο προσέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.

Ένταξη 162 κατοίκων στο Πρόγραμμα Χορήγησης Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης
Εγκρίθηκαν μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου 162
αιτήσεις για καταβολή μηνιαίου Κοινωνικού Επιδόματος σε αντίστοιχους
δικαιούχους. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων
μέσω του Δήμου ξεκίνησε την 1.2.2017 και ολοκληρώθηκε στις 10.3.2017.

Συνολικά αίτημα για υπαγωγή στο πρόγραμμα υπέβαλαν 210 άτομα, εκ των
οποίων δεκτά έγιναν τα 162 και απορρίφθηκαν τα 58. Οι 162 δικαιούχοι θα
λαμβάνουν συνολικά 13.550€ το μήνα.

Επικαιρότητα
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Ονειρεμένο το Πάσχα και φέτος
στον Πόρο

Ξεχωριστές στιγμές έζησαν και φέτος οι κάτοικοι και οι επισκέπτες
του Πόρου που επέλεξαν να περάσουν στο νησί μας τις μέρες του
Πάσχα.
Η συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία Ηρώων, η πλωτή περιφορά με
γρι-γρι στο κανάλι του λιμανιού και η Ανάσταση στις πέντε εκκλησίες του
νησιού, αλλά και στον Αγ. Σεραφείμ στο Λεμονοδάσος δυο ώρες νωρίτερα,
προσέφεραν σε όλους μοναδικές εμπειρίες και ανεξίτηλες αναμνήσεις.
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι τέσσερις Επιτάφιοι συναντήθηκαν στην
κατάμεστη από χιλιάδες κόσμου κεντρική πλατεία του νησιού και
ακολούθησε η καθιερωμένη διά θαλάσσης αποχώρηση του Επιταφίου
του Ι.Ν. Ευαγγελισμού με παραδοσιακά γρι-γρι και πομπή αλιευτικών και
επιβατηγών λέμβων, η οποία διέπλευσε το κανάλι Πόρου-Γαλατά.
Το «παρών» έδωσαν οι τοπικές αρχές, αλλά και ο Αρχηγός Στόλου του Π.Ν.
Αντιναύαρχος Γιάννης Παυλόπουλος και ο Διοικητής ΣΕΘΑ Αντιναύαρχος
Αλέξανδρος Διακόπουλος, οι οποίοι συνόδευσαν τον Επιτάφιο του Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου του Κ.Ε. Πόρος. Την κατανυκτική ατμόσφαιρα λάμπρυνε επίσης
η παρουσία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Πόρου, αλλά και οι
πολυπληθείς χορωδίες των τεσσάρων εκκλησιών.
Η δημοτική αρχή διέθεσε λέμβους, στις οποίες επιβιβάστηκαν δωρεάν όσοι
πιστοί ήθελαν να ακολουθήσουν την πομπή, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο
δρομολογήθηκαν δωρεάν δύο βάρκες, οι οποίες μετέφεραν κόσμο στην
Ανάσταση του Αγ. Σεραφείμ.
Η μοναδική νηοπομπή του Επιταφίου του Ευαγγελισμού, η οποία
καθιερώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια, προβλήθηκε σε δελτία ειδήσεων
καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, διαφημίζοντας το νησί μας σε όλη την
Ελλάδα. Το νέο αυτό έθιμο, το οποίο έχει κερδίσει τον θαυμασμό κατοίκων
και επισκεπτών, οφείλεται πρωτίστως στην προσφορά των οικογενειών
Σοφιανού και Τζιώτη, που διέθεσαν σε μία ακόμα εκδήλωση τα καΐκια
τους «Χρυσούλα» και «Κωνσταντίνο» για την μεταφορά των Επιταφίων.

Πολύτιμη είναι επίσης η συμβολή των Σάββα Μαρότου και Μπάμπη
Κανατσίδη, χάρις στις φωτογραφίες και τα βίντεο των οποίων οι μοναδικές
εικόνες των συγκεκριμένων ημερών προβλήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.
Οι Πασχαλινές προσφορές του Δήμου και των χορηγών του
Με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα, ο Δήμος Πόρου προσέφερε και φέτος
σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες πακέτα τροφίμων συνολικής αξίας
3.750€. Στους 112 φετινούς δικαιούχους (η λίστα τον οποίων εγκρίθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο), χορηγήθηκαν επίσης τσουρέκια, κουλουράκια και
αυγά που προσφέρθηκαν δωρεάν από το φούρνο Αγγελόπουλου και από
τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής «Βεσσαλά» και «Γλύκισμα» και είδη αξίας
500€ από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, ενώ, επιπλέον των ανωτέρω,
διατέθηκε σε οικογένειες με ιδιαίτερη ανάγκη οικονομική βοήθεια συνολικής
αξίας 400€ από τον δημότη Δημήτρη Λιταρίδη. Η δημοτική αρχή Πόρου
ευχαριστεί τους ανωτέρω επιχειρηματίες και δημότες για τις προσφορές
τους και τις εθελόντριες που βοήθησαν στη συσκευασία και διανομή των ειδών.
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Εκδηλώσεις

POROSEA: Η μεγάλη διοργάνωση
τριάθλου που καθιερώνεται από
φέτος στον Πόρο

Σου αρέσει το τρέξιμο, η κολύμβηση, η ποδηλασία… ή μήπως όλα
αυτά μαζί;
Σου αρέσουν οι καλοκαιρινές εξορμήσεις;
….Τότε σου έχουμε την απόλυτη πρόταση, για εσένα και τους
φίλους σου!
Ένα τριήμερο στο όμορφο νησί του Πόρου, με αγώνες τρεξίματος
5K, 10K, 22K και 800m παιδικό, με αγώνες κολύμβησης 4K, 2Κ και
400m παιδικό, καθώς και αγώνες ποδηλασίας 22K και 10Κ.
Μήπως προτιμάς κάτι πιο χαλαρό αλλά ταυτόχρονα διαδραστικό;
Μήπως θέλεις να έρθεις να υποστηρίξεις ένα φίλο ή συγγενή σου
που θα συμμετάσχει, αλλά θέλεις να κάνεις κι εσύ κάτι;
…Το συναρπαστικό αυτό event θα πλαισιωθεί με μία σειρά πολλών
παράλληλων εκδηλώσεων για όλους!
Ένα event στην αρχή του καλοκαιριού που θα σας δώσει την ευκαιρία
να «ξεσκάσετε» αθλητικά, στο ιδανικότερο φυσικό περιβάλλον, σε έναν
πολύ κοντινό προορισμό από την Αθήνα! Ελάτε στον Πόρο εύκολα με
αυτοκίνητο ή ακτοπλοϊκώς και επωφεληθείτε από τις απίστευτα χαμηλές
τιμές early booking που ξεκινούν από μόλις 5€ για τις παράλληλες
εκδηλώσεις και από 12€ για τους αγώνες!
Διαθέσιμα full passes που συμπεριλαμβάνουν και τη διαμονή!
Κλείστε εύκολα και γρήγορα τη συμμετοχή σας και μάθετε κάθε πληροφορία
για τη διοργάνωση στο επίσημο site του POROSEA:
www.porosea.gr και στο facebook στην ομώνυμη σελίδα

Ειδικές τιμές για τους δημότες Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων:
Το κόστος της standard συμμετοχής (τσιπάκι, μετάλλιο, ψηφιακό
πιστοποιητικό επίδοσης) των δημοτών των Δήμων Πόρου και ΤροιζηνίαςΜεθάνων για τα αγωνίσματα του POROSEA διαμορφώνεται ως εξής:
• Τρέξιμο/ποδήλατο: 9€ ανά αγώνισμα επιλογής (αντί 12€ τιμής early
booking)
• Κολύμβηση: 14€ για αγώνισμα επιλογής (αντί 17€ τιμής early booking)
• Premium συμμετοχή (περιλαμβάνει επιπροσθέτως τεχνικό T-shirt
αγώνα και τσαντούλα): επιβάρυνση standard συμμετοχής κατά 8€
• Παιδικά αγωνίσματα τρεξίματος και κολύμβησης: δωρεάν
Οι εγγραφές των δημοτών Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων θα γίνονται
στο Δημαρχείο Πόρου (Γραφείο Δημάρχου).
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής: Paypal, τραπεζική κατάθεση, μετρητά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή η κατοχή e-mail.
Παρακαλούνται οι δημότες Τροιζηνίας - Μεθάνων να προσκομίζουν
πιστοποιητικό δημοτολογίου.

Εκδηλώσεις

Γίνε εθελοντής!
Θέλεις να βοηθήσεις στην οργάνωση του POROSEA 2017;
Συμπλήρωσε την αίτηση εθελοντών στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.porosea.gr ή δήλωσε συμμετοχή
στο Γραφείο Δημάρχου (στο Δημαρχείο, στο τηλέφωνο 2298320512 ή στο e-mail synergatis1@poros.gr).
Γίνε και εσύ ένας από τους εθελοντές που θα ζήσουν αυτή την εμπειρία μέσα από τη διοργάνωση, βάζοντας
το δικό σου λιθαράκι για την επιτυχία του event!

Γνωρίστε τα αθλήματα επιλογής
Ποδηλασία
Σάββατο, 20 Μαΐου 2017, 18.00
22km Γύρος του νησιού: Εκκίνηση από
το Λιμάνι, τουρκόδρομος, γεφυράκι,
Ασκέλι, κατασκηνώσεις, Άγιος Νεκτάριος,
Φούσα, Γερολιμάνι, Ρώσικος, Νεώριο,
Άσπρος Γάτος, Λιμάνι.

10km προς Νεώριο: Εκκίνηση από
το Λιμάνι, τουρκόδρομος, γεφυράκι,
Νεώριο και επιστροφή.

Τρέξιμο
Κυριακή, 21 Μαΐου 2017, 09.30
22km Γύρος του νησιού: Εκκίνηση από
το Λιμάνι, τουρκόδρομος, γεφυράκι,
Ασκέλι, κατασκηνώσεις, Άγιος Νεκτάριος,
Φούσα, Γερολιμάνι, Ρώσικος, Νεώριο,
Άσπρος Γάτος, Λιμάνι.

5km προς Νεώριο:
Εκκίνηση από το Λιμάνι, τουρκόδρομος,
γεφυράκι, αναστροφή στην Πέρλια και
επιστροφή.

10km προς Νεώριο:
Εκκίνηση από το Λιμάνι, τουρκόδρομος,
γεφυράκι, αναστροφή στην Πέρλια, επιστροφή και επανάληψη.

800m Παιδικό:
Στην κεντρική παραλία του νησιού με
εκκίνηση στην πλατεία Ηρώων.

Κολύμβηση
Σάββατο, 20 Μαΐου 2017, 10.00
4km Νεώριο-Δασκαλειό-Λιμάνι
2km Νεώριο-Λιμάνι
400m Παιδικό: Τριγωνάκι στο Νεώριο

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα
υπάρχουν ναυαγοσώστες με kayak καθώς
και ταχύπλοο του λιμενικού.

SUP - Ασκέλι
Κυριακή, 21 Μαΐου 2017, 12.00
Πρόκειται για μεγάλες σανίδες surf,
που η πλευστότητα τους υπερτερεί της
ταχύτητας ή της ευελιξίας μέσα στο νερό,
πάνω στις οποίες ο surfer στέκεται όρθιος
ή και γονατιστός και κωπηλατεί βαστώντας
ένα μονό κουπί που προσαρμόζεται στο
ύψος του.

Το SUP είναι ο καλύτερος τρόπος να
πλησιάσετε μοναδικά κρυστάλλινα νερά,
είτε για να παίξετε στα κύματα είτε για να
εξερευνήσετε τις υπέροχες παραλίες.
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BIOKA

Έτοιμο προς δημοπράτηση
το έργο ανακατασκευής και
επέκτασης του δικτύου ΒΙΟΚΑ
της Σφαιρίας
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και από το
Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου η προγραμματική σύμβαση για την
ανακατασκευή και επέκταση του δικτύου ΒΙΟΚΑ της Σφαιρίας,
προϋπολογισμού 2.300.000€.
Με το συγκεκριμένο έργο θα ανακατασκευαστεί για τρίτη φορά το δίκτυο
της Σφαιρίας, το οποίο δύο φορές τις προηγούμενες δύο δεκαετίες
είχε κατασκευασθεί με ελαττωματικό τρόπο και, όπως έχει αποδειχθεί,
χρειάζεται πλέον να ανακατασκευασθεί εξ ολοκλήρου για τρίτη φορά.
Το αμαρτωλό παρελθόν του έργου αναδείχθηκε κατά την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου που ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση,
όπου ο τέως Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός ζήτησε το λόγο (!)
από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, επειδή ο τελευταίος,
όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Χατζηπέρος, περιέγραψαν το
ιστορικό του Βιολογικού ως αμαρτωλό και σκανδαλώδες.
Κατά την εισήγησή του, ο κ. Χατζηπέρος δήλωσε: «Το έργο του Βιολογικού
Καθαρισμού του Πόρου ταλανίζει κατοίκους και επισκέπτες του όμορφου
νησιού, επί σειρά ετών. Με την επέμβαση που θα γίνει, θα αποκατασταθεί
σε μεγάλο βαθμό η ταλαιπωρία που προέρχεται από οσμές και διαρροές
λυμάτων, καθώς και η εισροή θαλάσσιου ύδατος στο δίκτυο με πολύ
αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του όλου συστήματος. Το δίκτυο θα
επεκταθεί μέχρι το SIROCCO».
Ακολούθως, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι οι Μελέτες και η κατασκευή
των έργων από το 1991 έως το 2008 είχαν σοβαρά σφάλματα και
ελλείψεις, ενώ το 2008 ο ΒΙΟΚΑ ξεκίνησε τελικά την λειτουργία
του χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει ποτέ
σωστά. Δήμος και Περιφέρεια, όπως ανέφερε ο κ. Δημητριάδης, έχουν
διαχρονικές ευθύνες για τη δραματική κατάσταση του έργου και οι νέες
διοικήσεις τους έχουν συμφωνήσει από τα τέλη του 2014 όλες τις δέσμες
δράσεων για τη συνολική αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, με βάση
την πραγματογνωμοσύνη που ανέθεσε η σημερινή δημοτική αρχή. Πρώτη
τέτοια δράση είναι η αντικατάσταση όλου του δικτύου της Σφαιρίας για
δεύτερη φορά (και συνολικά η κατασκευή του για τρίτη), με βάση Μελέτη
που δώρισε στον Πόρο η εταιρία – τεχνικός σύμβουλος του Δήμου
ΕΜΒΗΣ, ενώ οι δράσεις που ακολουθούν θα αφορούν στο δίκτυο της
Καλαυρίας και στη μονάδα.
Η τοποθέτηση του Δημάρχου Πόρου προκάλεσε την έκρηξη του Γιάννη
Σγουρού, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα «προσβεβλημένος» και επιτέθηκε
στον κ. Δημητριάδη, δηλώνοντας ότι κανένα σκάνδαλο και καμία αμαρτία
δεν υπάρχουν σχετικά με τον Βιολογικό του Πόρου και περιέγραψε μια
υποδειγματική(!!!) εικόνα του. Επίσης, ο κ. Σγουρός επέρριψε ευθύνες στον
Δήμο που δεν αξιοποίησε Μελέτη και χρηματοδότηση 900.000€ που,
όπως είπε, ήταν διαθέσιμες έως το 2014.
Απαντώντας εκ νέου και επανερχόμενος στο βήμα, ο κ. Δημητριάδης
αποκάλυψε ότι η Μελέτη της διοίκησης Σγουρού, η οποία είχε πράγματι
εκπονηθεί από την Περιφέρεια και επρόκειτο να εκπονηθεί, αν οι εκλογές
του 2014 δεν ανέτρεπαν τον συμφωνηθέντα προηγούμενο σχεδιασμό,

είχε ακριβώς τις ίδιες ελλείψεις που είχαν και οι Μελέτες που
υλοποιήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς δεν είχε προηγηθεί
αυτής γεωτεχνική Μελέτη και προέβλεπε εσφαλμένη τοποθέτηση των
αγωγών στο λασπώδες υπέδαφος χωρίς εγκιβωτισμό. Έτσι, αν είχε
υλοποιηθεί η Μελέτη εκείνη, το δίκτυο θα κατέρρεε για τρίτη
φορά και σε ελάχιστα χρόνια θα καλούμασταν να το φτιάξουμε
για τέταρτη. «Η άρνηση των προηγούμενων διοικήσεων Δήμου και
Περιφέρειας να αναζητήσουν τα αίτια της παταγώδους αποτυχίας των
δύο διαδοχικών έργων που κατέρρευσαν και η εμμονή τους να κάνουν
και τρίτο έργο επαναλαμβάνοντας τα ίδια σφάλματα είναι πραγματικά
σκανδαλώδης», κατέληξε ο κ. Δημητριάδης, εξηγώντας ότι ο σχεδιασμός
που υλοποιείται σήμερα βασίζεται στην πραγματογνωμοσύνη που ανέθεσε
η σημερινή δημοτική αρχή και πλήρωσε ιδιωτικά ο ίδιος και σε γεωτεχνική
Μελέτη του 2015 που εντόπισε και αντιμετώπισε τα μελετητικά σφάλματα
των προηγούμενων Μελετών. Το παράξενο είναι ότι οι πολιτικοί υπαίτιοι
των εγκλημάτων αυτών, τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πόρο, αντί να
σωπάσουν και να κρυφτούν από τις ενοχές τους ή από την ντροπή τους,
τολμάνε να καταψηφίζουν και να καταγγέλλουν τις κινήσεις που γίνονται για
να μαζευτεί η ζημιά που προκάλεσαν τόσα χρόνια στον Πόρο.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, η παράταξη Σγουρού ψήφισε λευκό,
όπως ακριβώς είχε πράξει και η παράταξη Σπυρίδωνα στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, στην οποία εγκρίθηκε η σχετική Μελέτη.

Ενημέρωση
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Παρέμβαση έντεκα Δημάρχων
για αλλαγές στη νομοθεσία
που διέπει τους χώρους Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη,
έντεκα Δήμαρχοι Δήμων στους οποίους λειτουργούν Δημοτικά
Λιμενικά Ταμεία, υπέβαλαν Υπόμνημα στον Υπουργό Ναυτιλίας
Π. Κουρουμπλή, με το οποίο ζητούν την έκδοση ερμηνευτικής
Εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στο
καθεστώς που διέπει τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Αλοννήσου, Επιδαύρου,
Θήρας, Κυθήρων, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Πόρου, Ρεθύμνης, Σπετσών
και Τροιζηνίας-Μεθάνων ζητούν την προσθήκη των ακόλουθων διατάξεων,
ορισμένες εκ των οποίων έγιναν άμεσα αποδεκτές από το Υπουργείο και
εντάχθηκαν σε υπό ψήφιση Νομοσχέδιο:
1) Οδηγίες αναφορικά με την έννοια και τον ορισμό των «έργων»
εντός ΧΖΛ:
α) Οι κατωτέρω δράσεις συνιστούν εργασίες και όχι έργα και συνεπώς για
την εκτέλεσή τους αρκεί Απόφαση μόνο του φορέα διαχείρισής τους:
ι) Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης
υφισταμένων στοιχείων των λιμενικών υποδομών, τα οποία δεν έχουν
κατασκευασθεί επί του εδάφους ή του υπεδάφους των λιμένων, αλλά
έχουν τοποθετηθεί επί αυτών (δέστρες, αγκυροβόλια, φρεάτια, κολώνες
ρευματοδότησης και υδροδότησης, βάνες, πλακοστρώσεις, καταστρώματα
εξεδρών, υποδομές πυρασφάλειας κ.ά.).
ii) Οι εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης, επέκτασης και
αναβάθμισης υφιστάμενων υπόγειων ή υπέργειων κοινωφελών δικτύων και
υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων κ.τ.λ).
iii) Οι εργασίες εγκατάστασης και επέκτασης δικτύων και πυλώνων
ρευματοδότησης και υδροδότησης σκαφών, εφόσον συνοδεύονται από
ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο.
iv) Οι πάσης φύσεως εργασίες απόφραξης – απομάκρυνσης
φερτών υλικών (διαύλων, φρεατίων και αγωγών).
v) Χωματουργικές και κηπουρικές εργασίες και εργασίες κοπής,
εκρίζωσης και φύτευσης δένδρων.
vi) Συντήρηση, αντικατάσταση και τοποθέτηση υποδομών
αναμονής, κοινού επιβατών.
vii) Καθαρισμός, συντήρηση και διάστρωση υφιστάμενης άμμου
σε παραλίες.
β) Τα έργα κοινωφελών δικτύων και υποδομών που βρίσκονται στο έδαφος
ή υπέδαφος της ζώνης λιμένα, αλλά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του
λιμένα, δεν αποτελούν λιμενικά έργα και επομένως οι φορείς διαχείρισης
τους δεν είναι τα ΔΛΤ, αλλά οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα
ανάπτυξής τους.
2) Οδηγίες σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατά
τόπους Λιμενικών Αρχών στη ζώνη λιμένα:
α) Οι εκπρόσωποι των Λιμενικών Αρχών, οι οποίοι μετέχουν ex officio
στα ΔΣ των κατά τόπους Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, μπορούν να

καταψηφίζουν τις εισηγήσεις της διοίκησης, μόνον εφόσον αιτιολογούν
την αρνητική ψήφο τους με νομική αιτιολογία.
β) Σε περίπτωση που μια Λιμενική Αρχή για πρώτη φορά βεβαιώνει ή
αναφέρει αρμοδίως παραβάσεις εντός της ζώνης λιμένα, οι οποίες
αποδεδειγμένα είχαν συντελεσθεί και στο παρελθόν και τελούσαν
αποδεδειγμένα σε γνώση της, θα διατάσσεται αυτομάτως ΕΔΕ για την
εξακρίβωση των λόγων που η σχετική βεβαίωση ή αναφορά δεν είχε
συντελεσθεί και στο παρελθόν και για τον εντοπισμό των πειθαρχικά ή/και
ποινικά υπαίτιων για την παράλειψη αυτή.
γ) Η διαπίστωση κατ’ υποτροπή διευκόλυνσης πρόσδεσης σκαφών και
υπόδειξης θέσεων ελλιμενισμού, από άτομα μη-αδειοδοτημένα προς
τούτο, στοιχειοθετεί το αδίκημα της άγρας πελατών και της αντιποίησης
αρχής -αντίστοιχα- και διώκεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
3) Κατάργηση της αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής για
αδειοδότηση καβοδετών και ανάθεσή της στα ΔΛΤ με καθορισμό
σχετικών κριτηρίων:
Οι σχετικές άδειες θα χορηγούνται από τους Προέδρους των κατά τόπους
ΔΛΤ, ανάλογα με τις ανάγκες των λιμένων, οι οποίες θα προσδιορίζονται
με Απόφαση του ΔΣ τους. Υποχρεωτικές προϋποθέσεις για την έκδοση
τέτοιας άδειας θα είναι α) η κατοχή διπλώματος ταχυπλόου, ιστιοπλοΐας
ή εμπορικού ναυτικού και β) η γνώση αγγλικών και επιπλέον κριτήρια
αξιολόγησης θα είναι α) η εντοπιότητα και β) η προϋπηρεσία. Η
χορήγηση άδειας σε άτομα που σχετίζονται με καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και πώλησης καυσίμων θα απαγορεύεται.
4) Εξαίρεση έργων συντήρησης και αναβάθμισης υφιστάμενων
κοινωφελών δικτύων και υποδομών από την εφαρμογή του ά. 18 του
Ν. 2971/2001 και του ά. 210 του Ν. 4072/2012:
Τα σχετικά έργα, ανεξαρτήτως του φορέα διαχείρισής τους, εξαιρούνται
από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και για την εκτέλεσή τους δεν
απαιτείται Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων.
5) Δυνατότητα απασχόλησης υπαλλήλων υποστήριξης ΔΛΤ:
Οι εισπράξεις των λιμενικών τελών θεωρούνται ανταποδοτικά τέλη και
έτσι τα ΔΛΤ έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης υπαλλήλων είσπραξης,
συντήρησης και εξυπηρέτησης όταν οι προϋπολογισμοί τους είναι
πλεονασματικοί ή ισοσκελισμένοι.
6) Δυνατότητα έκπτωσης επί των λιμενικών τελών για τους δημότες
του οικείου Δήμου τη χειμερινή περίοδο:
Τα ΔΛΤ δύνανται να προβαίνουν στις μέγιστες εκπτώσεις τελών ελλιμενισμού
που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 8122.1/29/2014 ΚΥΑ (40%) κατά τους
μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο, χωρίς την υποχρέωση προκαταβολής του
ποσού, για τους κατόχους σκαφών που είναι δημότες των Δήμων στους
οποίους υπάγονται τα ΔΛΤ.
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Έργα & Δράσεις

Έργα και Δράσεις
Ξεκινά μετά την Πρωτομαγιά η ανακατασκευή του γεφυριού
στο Νεκροταφείο
Αμέσως μετά την Πρωτομαγιά ξεκινά το έργο πλήρους ανακατασκευής του
γεφυριού του ρέματος Συνοικισμού μπροστά από το Νεκροταφείο. Στο πλαίσιο
το έργου θα καθαιρεθεί τελείως το υφιστάμενο γεφυράκι, θα μετατοπιστούν
τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και μία κολώνα της ΔΕΗ, και θα
κατασκευασθεί νέο γεφύρι με τριπλάσιο περίπου άνοιγμα, για την ελεύθερη
διέλευση του ρέματος. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στην εργολαβία
αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες του 2014, αρχικού προϋπολογισμού
600.000€, η οποία έχει ανατεθεί από τον Δήμο Πόρου με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί για την κατασκευή του
νέου γεφυριού υποδείχθηκαν από Μελέτη που ανέθεσε το 2015 ο Δήμος για
την διευθέτηση των ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών
που πλήγηκαν το 2014. Σύμφωνα με αυτούς, η μικρή διατομή του υφιστάμενου
γεφυριού, αλλά και το γεγονός ότι εντός αυτής έχουν τοποθετηθεί φρεάτια και
αγωγοί του Βιολογικού Καθαρισμού, αποτελούσαν βέβαιη αιτία για το φραγμό
του ρέματος σε κάθε περίπτωση μεγάλης νεροποντής, όπως συνέβη και στις
8.12.2014. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου
τρεις εβδομάδες, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω άλλων υφιστάμενων οδών
(παιδική χαρά Συνοικισμού ή Φούσα).

Ιστορική Απόφαση για στροφή στην αφαλάτωση από το Δημοτικό
Συμβούλιο Πόρου
Με μία σημαντική Απόφασή του στις 27.1.2017, το Δημοτικό Συμβούλιο
Πόρου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη Μελέτη δημιουργίας δύο μονάδων
αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου και την υποβολή αιτήματος
για χρηματοδότησή τους στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για μια
ιστορική Απόφαση που σηματοδοτεί τη στροφή του Δήμου α) στους
ανεξάντλητους θαλάσσιους υδάτινους πόρους και β) στην αυτόνομη
διαχείριση του δικτύου υδροδότησης αποκλειστικά εντός των ορίων του.
Η στροφή αυτή, βασιζόμενη στα συμπεράσματα που έχουν προκύψει
από την έως σήμερα διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη λειτουργία
της υπηρεσίας ύδρευσης, αναμένεται να προλάβει πριν τη δημιουργία
τους σοβαρά ζητήματα επάρκειας νερού, αλλά και να ανακουφίσει τον
υδροφόρο ορίζοντα των ηπειρωτικών περιοχών στις οποίες βρίσκονται
οι γεωτρήσεις του Δήμου, δίνοντας στον Δήμο ανεξάντλητη επάρκεια
ύδατος και απόλυτη αυτονομία διαχείρισής του σε δικό του έδαφος. Το
αίτημα χρηματοδότησης των μονάδων αφορά καταρχήν την υπαγωγή σε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενώ, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό,
υπάρχει η θετική πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να το εντάξει στο δικό
της χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Τέσσερις νέους πλωτούς προβλήτες απέκτησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πόρου
Εγκρίθηκε από την εταιρία «Ελληνικό Α.Ε.» το αίτημα που είχε υποβάλει την
1η Ιουνίου 2016 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου για δωρεά τεσσάρων
πλωτών προβλητών που είχαν χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004. Με Απόφασή του, το ΔΣ του ΔΛΤ Πόρου έκανε αποδεκτή την δωρεά
και όρισε τη διαδικασία παραλαβής, μεταφοράς και αδειοδότησής τους.
Οι προβλήτες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία του Λιμανιού και των
ακτών Ασκελίου (10η στάση) ή/και Νεωρίου, για τη διευκόλυνση της αποβίβασης
– επιβίβασης επιβατών από/σε λάντζες και μικρά σκάφη. Λόγω της ιδιαίτερα
περίπλοκης διαδικασίας αδειοδότησης πλωτών προβλητών, η τοποθέτησή τους
αναμένεται να γίνει το 2018, καθώς είναι αδύνατη η εξασφάλιση της σχετικής
άδειας εντός του 2017.

Έργα & Δράσεις

Σελ. 17

Συμμετοχή του Δήμου Πόρου σε πανελλαδική δράση εθελοντικού
καθαρισμού ακτών και δασών
Η ομάδα εθελοντών “Let’s Do It Greece!”, σε συνεργασία με
Δήμους και φορείς σε όλη την Ελλάδα, συντόνισε και φέτος
καθαρισμούς ακτών και δασών σε πανελλαδικό επίπεδο με την
ευγενική συνεργασία της εταιρείας SANITAS, η οποία προσέφερε
σακούλες και γάντια. Ο Δήμος Πόρου, συμμετέχοντας για τρίτη
φορά στην πρωτοβουλία, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 2
Απριλίου, προσκάλεσε τοπικούς Συλλόγους, φορείς και ιδιώτες,
να στηρίξουν τη δράση και έδωσε ραντεβού στο κεντρικό σημείο
συγκέντρωσης, την παραλία του Μικρού Νεωρίου. Για πρώτη φορά
φέτος, στις ζώνες καθαρισμού συμπεριελήφθησαν τα μονοπάτια του
νησιού, όπου οι ομάδες πολιτών που διοργανώνουν οργανωμένους
περιπάτους καθάρισαν δυσπρόσιτα μονοπάτια στις περιοχές της
Γλίστρας και του Κάβου-Βασίλη. Στη δράση συμμετείχαν επίσης
το Γυμνάσιο Πόρου, δάσκαλοι και καθηγητές των σχολείων του
Πόρου, δημοτικοί σύμβουλοι και αρκετοί πολίτες.

Άλλη μία επιτυχημένη δημοπρασία παραλίας από το Λιμενικό Ταμείο
Παραχωρήθηκε με διαγωνισμό για 5 χρόνια, έναντι 7.500€ ετησίως
(37.500€ συνολικά) στον επιχειρηματία Άγγελο Γεωργούση, τμήμα της
παραλίας του Ασκελίου στη «10η Στάση» (περίπτερο), επιφάνειας 200τ.μ.
Οι όροι του διαγωνισμού επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση καινούργιου
εξοπλισμού (ξαπλώστρες, ομπρέλες), την τοποθέτηση τασακιών και την
πόντιση πλωτήρων οριοθέτησης της ζώνης κολύμβησης. Πρόκειται για μία
ακόμη επιτυχημένη ενέργεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου,
με στόχο τόσο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Πόρου,
όσο και την αύξηση των εσόδων του και επομένως και των εξόδων του
προς όφελος του τόπου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω τμήμα της παραλίας
Ασκελίου τα προηγούμενα χρόνια παραχωρείτο έναντι ετήσιου τιμήματος
από 1.700€ έως 2.000.

Υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στον τομέα καθαριότητας
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, τους
τελευταίους μήνες υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί
στην ετήσια εργολαβία καθαριότητας. Έτσι, μετά την επιτυχημένη θεσμοθέτηση
της διαδικασίας διάθεσης «ατομικών» κάδων στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος του λιμανιού και την απ’ ευθείας συλλογή των απορριμμάτων
χωρίς χρήση κοινόχρηστων κάδων (η οποία ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι),
σταδιακά υλοποιούνται νέες επιμέρους δράσεις, όπως η τοποθέτηση ειδικών
κουτιών διάθεσης γαντιών περισυλλογής των ακαθαρσιών των δεσποζόμενων
ζώων συντροφιάς, αλλά και η περιοδική φύτευση των αλτανών της παραλίας
με λουλούδια (ξεκίνησε το χειμώνα). Παράλληλα, στο πλαίσιο της εργολαβίας
ασπρίζονται τμηματικά όλα τα στενά του Οικισμού του Πόρου, ενώ εν όψει
της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου πρόκειται να καθαρισθούν όλες οι
προσβάσιμες και μη-προσβάσιμες παραλίες της επικράτειας του Δήμου μέχρι
την ιδιοκτησία Κοντομηνά.
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Ξεκίνησε η τοποθέτηση πινακίδων και αριθμών οδών στον Οικισμό
του Πόρου
Ξεκίνησε η τοποθέτηση πινακίδων και αριθμών στις οδούς και στις οικίες του
Οικισμού της Σφαιρίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη ονοματοδοσίας
του Δήμου Πόρου. Στους λιγοστούς δρόμους που είχαν ήδη όνομα και
αριθμούς υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα ή ο αριθμός. Στην
περίπτωση αυτή, όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει βεβαίωση από τον Δήμο
για την ισχύ στο εξής των νέων ονομάτων και αριθμών. Η μέθοδος που έχει
επιλεγεί για την αποτύπωση των αριθμών (μικρή στάμπα με σπρέι) είναι αυτή με
το χαμηλότερο κόστος και την ηπιότερη αισθητική όχληση. Όποιος ιδιοκτήτης
επιθυμεί όμως μπορεί να αλλάξει με δικά του έξοδα την αποτύπωση εκ των
υστέρων, τοποθετώντας την ίδια αρίθμηση με άλλους τρόπους (κεραμικό,
μεταλλικό, μαρμάρινο, μπρούτζινο κ.λπ.). Οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται
από Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με Απόφαση Δημάρχου, στην οποία
συμμετέχουν εθελοντές με συντονίστρια τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη
Κανατσίδη. Επειδή η έκταση του έργου είναι μεγάλη (πάνω από 2.500 σπίτια),
υπάρχει ανάγκη συνδρομής και επιπλέον εθελοντών και όσοι ενδιαφέρονται
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας με τον Δήμο.

Αποκαταστάθηκε ο ξύλινος διάδρομος στο δυτικό κρηπίδωμα του λιμανιού
Με εργασίες που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ μέσα στη Μεγάλη
Εβδομάδα, επιδιορθώθηκε το ξύλινο deck που είχε κατασκευασθεί το 2015
για την προσωρινή αποκατάσταση της βατότητας στη δυτική παραλία του
λιμανιού, όπου το κρηπίδωμα είχε καταρρεύσει το 2012. Ο διάδρομος
καταστράφηκε από το μπουρίνι που έπληξε τον Πόρο τον Οκτώβριο του
2016 και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κινήθηκε άμεσα για τη σύνταξη
Μελέτης για την αποκατάστασή του, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη
καθυστέρηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έτσι, το Λιμενικό Ταμείο,
αλλά και οι εργολάβοι που ανέλαβαν τις εργασίες (Αφοι Σκαμνάκη και
Βλ. Κατριλιώτης), χρειάστηκε να ενεργήσουν αστραπιαία, ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί τελικά την Μεγάλη Πέμπτη. Το καλοκαίρι του 2017 θα είναι το
τελευταίο κατά το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος διάδρομος,
αφού το οριστικό έργο αποκατάστασης των κρηπιδωμάτων πρόκειται να
ξεκινήσει έως το τέλος του έτους.

Ειδήσεις
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Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της επικράτειας του Δήμου Πόρου
Αναρτήθηκαν στις 10.2.2017 οι Δασικοί Χάρτες του Πόρου και της
Τροιζηνίας. Εκτός Δασικών Χαρτών έμειναν καταρχήν όλοι οι Οικισμοί και
οικιστικές πυκνώσεις της επικράτειας του Δήμου Πόρου, μετά από σχετική
ηλεκτρονική καταχώρηση που έκανε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 34844/11.7.2016 Υπουργική Απόφαση. Ο Δήμος Πόρου ήταν
από τους ελάχιστους σε όλη την χώρα που εκμεταλλεύτηκε τη σχετική
δυνατότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Οι περιοχές που

εξαιρέθηκαν είναι οι ακόλουθες: ο Οικισμός Πόρου, οι Οικισμοί προ του
1923 Ασκελίου και Νεωρίου, καθώς και όλες οι όμορες οικιστικές πυκνώσεις,
το Σχέδιο Πόλης Συνοικισμού – Πέρλιας και όλες οι όμορες οικιστικές
πυκνώσεις, οι οικιστικές πυκνώσεις σε Φούσα, Μπούγια, Πλάκα, Αλυκή,
Καραπολίτι και Περγάρι. Οι περιοχές αυτές, ανεξαρτήτως του δασικού ή
όχι χαρακτήρα τους, έμειναν καταρχήν -λόγω της καταχώρησης που έκανε
ο Δήμος μας- εκτός της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, προκειμένου
να εξεταστούν συνολικά σε δεύτερο χρόνο από αρμόδιες Επιτροπές.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση της υποχρέωσης
πρόσληψης ναύτη στις «μεγάλες» λέμβους Πόρου – Γαλατά
Με την υπ’ αριθμ. 2241.2/7396/30.1.2017 Απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή, έγινε αποδεκτό το
αίτημα που του απηύθυναν οι Δήμαρχοι Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων,
Γ. Δημητριάδης και Κ. Καραγιάννης, για εξαίρεση των λέμβων άνω των 10
κόρων που εκτελούν πλόες έως 1,5 ναυτικό μίλι από το λιμένα αφετηρίας, από

την υποχρέωση πρόσληψης πληρώματος. Με την εν λόγω «φωτογραφική»
διάταξη, ουσιαστικά εξαιρούνται όλες οι «μεγάλες» λέμβοι Πόρου-Γαλατά,
από την υποχρέωση που τους επέβαλε η υπ’ αριθμ. 3511/1.11.2007 Υπουργική
Απόφαση να φέρουν ως πλήρωμα και δεύτερο άτομο.

Την υπογειοποίηση καλωδίων του Δήμου Πόρου ζήτησε από τον
ΔΕΔΔΗΕ ο Δήμαρχος Πόρου
Με επιστολή του προς τον ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου, ο Δήμαρχος Πόρου
Γιάννης Δημητριάδης ζήτησε την υπογειοποίηση καλωδίων του δικτύου
του ΔΕΔΔΗΕ στον Πόρο. Ειδικότερα, το αίτημα του Δημάρχου αφορά
στην απομάκρυνση των πυλώνων του δικτύου και στην αντικατάσταση των
επίγειων και υπέργειων υποδομών ηλεκτροδότησης με υπόγειο δίκτυο

καλωδίων, με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος του παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου
και των κατοικημένων περιοχών της Καλαυρίας. Η προώθηση της
υπογειοποίησης του δικτύου αναμένεται επίσης να προφυλάξει το δίκτυο
σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση του Δήμου Πόρου ύψους
374.478€
Εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη
η επιχορήγηση του Δήμου Πόρου με το ποσό των 374.478€ για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής του, μετά από αίτημα που υπέβαλε
ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης. Η συγκεκριμένη οφειλή αφορά στην
εξόφληση δύο συμβάσεων, με τις οποίες το 2009 και 2010 ο Δήμος
ανέθεσε συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης λειτουργίας του δικτύου
και της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, τα οποία ελάχιστα χρόνια πριν

(2008 και 2006) είχαν παραληφθεί ως άρτια και λειτουργικά. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο το 2012 απέρριψε την πληρωμή των τελευταίων λογαριασμών
της εργολαβίας, ύψους 318.000€, και έτσι το 2014 ο εργολάβος κατέθεσε
αγωγή κατά του Δήμου. Προηγουμένως, ωστόσο, είχε εκχωρήσει τις
απαιτήσεις του στο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, με αποτέλεσμα με τη δικαστική
απόφαση που εκδόθηκε τελικά στις 29.1.2016, να επιδικαστεί υπέρ του
τελευταίου (εντόκως) το ποσό των 366.478€ (Βλ. και σελ. 20).
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Ενημέρωση για σημαντικές
Δικαστικές Αποφάσεις
Σημαντικές δικαστικές Αποφάσεις και εξελίξεις έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό αναφορικά με θέματα που
αφορούν τον Οργανισμό ή την επικράτεια του Δήμου Πόρου. Η δημοτική αρχή, για πρώτη φορά, δημοσιοποιεί τις
Αποφάσεις και εξελίξεις αυτές, τις οποίες δικαιούνται να γνωρίζουν οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου.

363.000€ επιδικάστηκαν κατά του Δήμου για οφειλή σε εργολάβο από την
περίοδο 2009-2010
Με Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επιδικάστηκαν
κατά του Δήμου Πόρου 363.000€, «κληρονομιά» της περιόδου
2009-2010 και «παρελκόμενο» των διαχρονικών σφαλμάτων που
σχετίζονται με τα αμαρτωλά έργα του Βιολογικού Καθαρισμού. Με
σειρά εύστοχων ενεργειών της, η σημερινή δημοτική αρχή κατάφερε
την αποπληρωμή του ποσού με επιδότηση που δόθηκε από το
Υπουργείο Εσωτερικών (χωρίς υποχρέωση επιστροφής!). Ακολουθεί
μία συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης.
Το 2009, έναν μόλις χρόνο μετά την παραλαβή του δικτύου αποχέτευσης
και τρία μόλις χρόνια μετά την παραλαβή της μονάδας του Βιολογικού
Καθαρισμού, ο Δήμος συνάπτει εργολαβική σύμβαση κόστους 480.000€
με την κοινοπραξία «Σ. ΜΠΟΝΑΤΟΣ – Α. ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ» για
«συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης λειτουργίας» των εν λόγω έργων.
Ακολούθως, το 2010 συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση για την ίδια
εργολαβία κόστους 242.284€, ανεβάζοντας το κόστος της εργολαβίας
συνολικά στα 722.284€. Ενώ ο Δήμος Πόρου είχε εξοφλήσει τους
πρώτους λογαριασμούς των συμβάσεων, η κοινοπραξία υπέγραψε δύο
συμβάσεις με το ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, με τις οποίες τού εκχώρησε το 100% των
απαιτήσεων της έναντι του Δήμου ύψους 318.00€, έναντι του 70% της αξίας
τους, το οποίο καταβλήθηκε από το ΕΤΑΑ στην κοινοπραξία. Η πρώτη
από τις συμβάσεις εκχώρησης υπογράφηκε το 2010, ενώ αναμένονταν οι
Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση ή μη των επόμενων
πληρωμών της εργολαβίας και η δεύτερη το 2012, ενώ ήδη το Ελ.Συν. είχε
κάνει πράξη απόρριψης των ενταλμάτων.
Παρότι η κοινοπραξία είχε εκχωρήσει πλήρως τις αξιώσεις της έναντι του
Δήμου στο ΕΤΑΑ, στις 16 Μαΐου 2014 (τελευταία ημέρα πριν τις δημοτικές
εκλογές) άσκησε αγωγή κατά του Δήμου, ζητώντας το ίδιο ποσό που είχε

εκχωρήσει στο ΕΤΑΑ.
Από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, η κοινοπραξία με
επανειλημμένα έγγραφά της προς τον Δήμο και παρά το γεγονός ότι
είχε εκχωρήσει πλήρως τις απαιτήσεις της στο ΕΤΑΑ, αλλά και ότι ήδη
είχε υποβάλει την ανωτέρω αγωγή, ζητούσε επιμόνως την πληρωμή
τόκων υπερημερίας από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Η νέα
δημοτική αρχή ωστόσο αρνήθηκε να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά στην
κοινοπραξία, ενεργώντας, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, απολύτως
ορθά. Στη δίκη που έγινε τον Ιούνιο του 2015, η αγωγή της κοινοπραξίας
κρίθηκε απορριπτέα, αλλά έγινε αποδεκτή η παρέμβαση του ΕΤΑΑ, υπέρ
του οποίου επιδικάστηκε το σύνολο της οφειλής, δηλαδή 318.732,05€ και
με τους τόκους ήδη 366.478,22€. Η Απόφασή δημοσιεύθηκε στις 29
Ιανουαρίου του 2016.
Η δημοτική αρχή Πόρου, ενεργώντας με υπευθυνότητα έναντι των δημοτών
της, αλλά και του δικαιούχου Ταμείου, αποφάσισε καταρχήν στις 21.7.2016 τη
ρύθμιση της οφειλής με καταβολή 96 μηνιαίων δόσεων και ακολούθως, την
1.12.2016, μετά από καθοριστικές ενέργειες του προϊσταμένου Οικονομικών
του Δήμου, υπέβαλε αίτημα στο ΥΠΕΣ για επιχορήγηση του Δήμου με
το σύνολο του ποσού, το οποίο και τελικά εγκρίθηκε από τον αρμόδιο
Υπουργό.
Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία από τις δεκάδες, σε διαχειριστικό
και τεχνικό επίπεδο, που η νέα δημοτική αρχή βρέθηκε αντιμέτωπη με
χειρισμούς των προηγούμενων διοικήσεων, οι οποίοι είχαν υποθηκεύσει
το μέλλον του Δήμου. Σε αντίθεση με τους χειρισμούς εκείνους, με τους
χειρισμούς που γίνονται σήμερα κλείνουν με απόλυτη επιτυχία όλες οι
εκκρεμότητες του παρελθόντος και παράλληλα δεν δημιουργείται καμία
νέα διαχειριστική ή τεχνική εκκρεμότητα για το μέλλον.

Ειδήσεις
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Ακυρώθηκαν από το ΣτΕ οι εγκρίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και της
ΕΠΑΕ για το «αμαρτωλό» γιαπί της πρ. Αγροτικής

Ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι Αποφάσεις της
Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Αττικής και της ΕΠΑΕ, με βάση τις οποίες
το 2011 είχε εγκριθεί η διατήρηση του αυθαίρετου διώροφου κτηρίου
της Αγροτικής Τράπεζας στο δυτικό μέτωπο του Οικισμού (δίπλα στην
παλιά Ηλεκτρική), μετά την ακύρωση το 2004 της πρώτης άδειας για την
ανέγερσή του. Το εν λόγω γιαπί είχε αναγερθεί αρχικά το 2002 δυνάμει
πολεοδομικής άδειας, η οποία είχε εκδοθεί το 2001 από το Πολεοδομικό
Γραφείο Πόρου αλλά ακυρώθηκε στη συνέχεια το 2004 από το Διοικητικό
Εφετείο, μετά από προσφυγή της ιδιοκτήτριας του γειτονικού διατηρητέου
ακινήτου Ρένας Σαμπάνη, επειδή το Οικοδομικό Τετράγωνο στο όποιο
βρισκόταν είχε, σύμφωνα με το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Οικισμού, χρήση

κοινόχρηστου «χώρου στάθμευσης» και όχι οικοδομήσιμου χώρος.
Στη συνέχεια, αντί το αυθαίρετο κτήριο να κριθεί κατεδαφιστέο, το
Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου το 2006, με μια -τουλάχιστον αμφιλεγόμενηΑπόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του Ρυμοτομικού,
ώστε το επίμαχο Οικοδομικό Τετράγωνο να μετατραπεί σε οικοδομήσιμο.
Έτσι, η Τράπεζα το 2011 εξασφάλισε τις θετικές Αποφάσεις της Εφορείας
Νεοτέρων Μνημείων και της ΕΠΑΕ, οι οποίες ωστόσο ακυρώθηκαν από
το ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 2076/2016 Απόφασή του, κατόπιν προσφυγής
και πάλι της κ. Ρ. Σαμπάνη, με συνέπεια το γιαπί να θεωρείται και πάλι
αυθαίρετο.
Η υπόθεση έχει και σοβαρό παρασκήνιο, αφού, την ίδια περίοδο που όλες οι
Υπηρεσίες, με προεξέχοντα τον Δήμο, «συνωμοτούσαν» ώστε η Αγροτική
Τράπεζα να αναγείρει «ντε και καλά» το κτήριό της στον κοινόχρηστο
χώρο, η Τράπεζα διεκδικούσε από τον Δήμο Πόρου 700.000€, τα οποία
της χρωστούσε ο τελευταίος. Η αξίωση για τα χρήματα αυτά τής είχε
εκχωρηθεί από τον εργολάβο που κατασκεύασε το «κτ. ΚΑΠΗ» και τη
μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού, αλλά ο Δήμος, αντί να καταβάλει το
ποσό σε αυτήν, το κατέβαλε στον εργολάβο ο οποίος δεν το δικαιούτο,
με αποτέλεσμα η Τράπεζα να ασκήσει το 2005 αγωγή κατά του Δήμου,
απαιτώντας την καταβολή του ποσού. Μετά όμως τον χαρακτηρισμό του
επίμαχου οικοπέδου ως οικοδομήσιμου, η Τράπεζα παραιτήθηκε από την
αξίωσή της έναντι του Δήμου και δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο να
εκδικάσει την αγωγή της, χωρίς ποτέ να εξηγήσει τον λόγο.

Ακυρώθηκαν από το ΣτΕ οι άδειες των 4 από τα 5 ιχθυοτροφείων του Πόρου
Ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 525/2016, 526/2016 και 942/2016 Αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ύστερα από προσφυγή πολιτών του Πόρου με επικεφαλής τον Γιάννη Δημητριάδη, οι
διοικητικές πράξεις εγκατάστασης και λειτουργίας τεσσάρων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον
Πόρο, στις θέσεις Λάκκα, Καμάρα, Καλάμι και Πυρκαλή. Με επείγον έγγραφό του, ο Δήμαρχος
Πόρου κάλεσε τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες
ενέργειες για την παύση λειτουργίας και απεγκατάσταση των επίμαχων ιχθυοτροφείων, καθώς η
διατήρηση της εγκατάστασης και λειτουργίας τους είναι πλέον απολύτως παράνομη. Άλλωστε,
υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (η οποία μετά τη χρεοκοπία της
απορροφήθηκε από τη ΣΕΛΟΝΤΑ) είχε δεσμευθεί για την οικειοθελή και πλήρη απομάκρυνση
όλων των εγκαταστάσεών της από τον Πόρο έως το τέλος του 2015, χωρίς ωστόσο να έχει
τηρήσει έως σήμερα τη δέσμευσή της. Το ζήτημα των ιχθυοτροφείων εξακολουθεί να
αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για το μέλλον του νησιού και η δημοτική
αρχή με συστηματικές ενέργειές της επιδιώκει την επίτευξη του σταθερού στόχου της
απομάκρυνσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τον Πόρο.

Κέρδισε ο Δήμος Πόρου την υπόθεση εναντίον των εταιριών ENERGA και
HELLAS POWER
Στις 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε μετά από 81 συνεδριάσεις η εκδίκαση
στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής
υπόθεσης «ENERGA και HELLAS POWER», η οποία είχε ξεκινήσει
στις 16.1.2015 και στην οποία ο Δήμος Πόρου. Με την απόφαση του
Δικαστηρίου: (1) κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από
διαχειριστή ξένης περιουσίας και καταδικάστηκαν με ποινές κάθειρξης
έως και 21 ετών οι υπεύθυνοι των εταιριών, ενώ ο Εισαγγελέας Εφετών
άσκησε έφεση κατά της Απόφασης, προκειμένου στην επικείμενη κατ’
έφεση δίκη να επιβληθούν στους κατηγορούμενους βαρύτερες ποινές,
(2) Διατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσμευμένων χρηματικών ποσών
και των δημευθέντων με την απόφαση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και (3) Διατάχθηκε η απόδοση στον Δήμο Πόρου χρηματικών
ποσών συνολικού ύψους 16.819,90€ που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά

τέλη καθαριότητας, στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων και στο τέλος
ακίνητης περιουσίας κατά κεφάλαιο βάσει του κατηγορητηρίου.
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της Απόφασης, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου, για την πλήρη προάσπιση των συμφερόντων του, με Απόφασή
της ενέκρινε: (1) το χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω
χρηματικών ποσών, (2) το χειρισμό της άσκησης αγωγής κατά των
κατηγορουμένων και των εταιριών τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, καθώς και για την περαιτέρω ανόρθωση της προκληθείσας
περιουσιακής ζημίας (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), τη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης και (3) την εκπροσώπηση
του Δήμου ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη στο
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.
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ΒΙΟΚΑ

Οικονομοτεχνική Μελέτη ΒΙΟΚΑ
Με Απόφασή του στις 17.2.2017, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και παρέλαβε την Οικονομοτεχνική Μελέτη
Υπηρεσιών Αποχέτευσης Δήμου Πόρου και το συμπληρωματικό της τεύχος. Η Μελέτη είχε ανατεθεί στην εταιρεία
ΕΜΒΗΣ με προγενέστερη ομόφωνη Απόφαση το 2015 και αφορά το έως σήμερα κόστος λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ,
το εκτιμώμενο μελλοντικό κόστος κατ’ έτος και τους τρόπους βιώσιμης λειτουργίας του έργου, τόσο ως προς το
διοικητικό τρόπο διαχείρισής του όσο και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο κόστος του γειτονικού Δήμου ΤροιζηνίαςΜεθάνων. Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της Μελέτης:

ΒΙΟΚΑ
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ΒΙΟΚΑ

ΒΙΟΚΑ
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Περιβάλλον

Ομαδικές πεζοπορίες από
την ομάδα φίλων πεζοπορίας
« Όλοι Μαζί Περπατάμε» και την
πρωτοβουλία νέων «Σύνεργον»

Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία κινητοποίησης των πολιτών του Πόρου,
χωρίς υλικές σκοπιμότητες και σε άμεση συνάρτηση με την αγάπη
για την φύση, είναι αυτή που έχει φουντώσει τους τελευταίους μήνες,
με την οργάνωση ομαδικών πεζοποριών από την ομάδα « Όλοι Μαζί
Περπατάμε» και την πρωτοβουλία νέων «Σύνεργον».

Πειραιώς, με κατεύθυνση προς τους Αγ. Αναργύρους και επιστροφή. Στο
σημείο αφετηρίας μαζεύτηκαν δεκάδες μικροί και μεγάλοι Ποριώτες και
φίλοι του Πόρου, γονείς με παιδιά αλλά και με σκυλιά, παππούδες και
γιαγιάδες, οι οποίοι ξεκίνησαν το περπάτημα ανηφορίζοντας τα σκαλιά
προς το Καστέλι.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα μεταξύ τους να
διοργανώνουν πεζοπορίες σε πανέμορφες περιοχές του Πόρου, αλλά
και της Τροιζηνίας, και στην πορεία ενώθηκαν κινητοποιώντας ακόμα
περισσότερο κόσμο, ο οποίος εξερευνά μαζικά πλέον τις ομορφιές του
νησιού μας.

Η πορεία, η οποία διήρκησε δύο ώρες, ξεκίνησε από τη Χατζοπούλειο
Βιβλιοθήκη και έκανε στάση στο Ρολόι, όπου ο διευθυντής της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Γιάννης Μανιάτης έκανε μία μικρή ξενάγηση, αναφερόμενος
στην ιστορία του κτηρίου και στον παραδοσιακό μηχανισμό του, που
επανήλθε στο νησί πριν έναν χρόνο και ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά, τον
οποίο και θαύμασαν οι πεζοπόροι.

Μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν οργανωμένες τέτοιες πεζοπορίες προς το
Φάρο της Ντάνας, προς τη Γλύστρα, στις Αδέρες, στη Βίγλα, από την
Βρυσούλα προς το Ρώσικο, στον βορειο-ανατολικό Πόρο και αλλού.
Οι ομάδες δεν περιορίζονται στο περπάτημα, αλλά ταυτόχρονα καθαρίζουν
τις διαδρομές, διανοίγουν μονοπάτια και μαζεύουν σκουπίδια, κερδίζοντας
τον θαυμασμό όλων και την επιθυμία μας να τους πούμε ένα μεγάλο
«Μπράβο!».
Η πεζοπορία στην Σφαιρία
Η τελευταία και ιδιαίτερα μαζική φετινή πεζοπορία (πριν τις καλοκαιρινές
ζέστες) διοργανώθηκε στην Κυριακή 23 Απριλίου στη Σφαιρία. Η συνάντηση
των πεζοπόρων έγινε στις 18:15 στο λιμάνι μπροστά από την τράπεζα

Ο περίπατος συνεχίστηκε μέσα στα γραφικά σοκάκια του νησιού,
περνώντας από τις δεξαμενές, τον Άγ. Αθανάσιο, το Μύλο και το μονοπάτι
των Αγίων Αναργύρων. Εκεί έγινε στάση για το απογευματινό πικ-νικ και για
την απόλαυση της θέας.
Το περπάτημα συνεχίστηκε στα μαγικά σοκάκια της Πούντας προς τον
Άγ. Γιώργη, τη Μητρόπολη του Πόρου, και από εκεί στο γραφικό μικρό
εκκλησάκι του Χριστού στην Μπρίνια. Έχοντας θαυμάσει την ομορφιά του
παραδοσιακού Οικισμού, αλλά και τη μοναδική θέα προς όλες τις πλευρές
του νησιού σε κάθε βήμα της διαδρομής, οι πεζοπόροι κατέληξαν και πάλι
στο σημείο εκκίνησης στη Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη, όπου αποχαιρέτισαν
προσωρινά ο ένας τον άλλον καλωσορίζοντας το καλοκαίρι!!!

Αθλητισμός
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Γιορτή ποδοσφαίρου στο
πρώτο “THESEUS YOUTH CUP”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 8-10 Απριλίου
2017 το 1ο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών “THESEUS
YOUTH CUP”, στα γήπεδα του Πόρου, του Γαλατά και των Μεθάνων.
Οι Δήμοι Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, σε συνεργασία με τους
ποδοσφαιρικούς συλλόγους Ποσειδώνα Πόρου και Α.Σ. Τροιζηνιακό,
συνδιοργάνωσαν το τουρνουά στην περιοχή του Πόρου και της Τροιζηνίας,
υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Αργολίδας και του Συνδέσμου Προπονητών
Ποδοσφαίρου ΕΠΣ Αργολίδας «Ο Προμηθέας», με σύμβουλο οργάνωσης
την JAG WINNING SPORTS. Το τουρνουά τα προηγούμενα χρόνια
διεξαγόταν στην Αργολίδα, αλλά κατόπιν πρωτοβουλίας του Πρόεδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και προπονητή της ομάδας του Ποσειδώνα
Πόρου Κώστα Γκιών, μεταφέρθηκε στην Τροιζηνία.
Στο τουρνουά συμμετείχαν περισσότερα από 500 ταλαντούχα αγόρια
από τέσσερις χώρες γεννημένα τα έτη 2002 ως και 2009.
Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν η FC Volendam από την Ολλανδία
(παιδικό – παμπαίδες), ο Παναθηναϊκός (παιδικό), Απόλλων Σμύρνης
(παμπαίδες), η ακαδημία της FC Luvcheta από τν Βουλγαρία, ο Κεραυνός
ΓΣ από την Κύπρο, οι ομάδες Arsenal Soccer Schools από την Ελλάδα και
την Κύπρο, όπως επίσης και ομάδες υποδομής του Τροιζηνιακού και του
Ποσειδώνα Πόρου.
Ο Πόρος και η Τροιζηνία για ένα τριήμερο, σε μια περίοδο χωρίς
ιδιαίτερη τουριστική κίνηση (μία εβδομάδα πριν το Πάσχα),
φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο τους νεαρούς ποδοσφαιριστές
και τους συνοδούς τους, οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες

εντυπώσεις από την περιοχή μας.
Ειδικά στο νησί του Πόρου, όπου και διέμειναν οι εκατοντάδες
επισκέπτες, η παρουσία τους ήταν αρκετή για να γεμίσει τα ξενοδοχεία
που συνεργάστηκαν με τη διοργάνωση, αλλά και να τονώσει ιδιαίτερα τα
καταστήματα εστίασης, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο τριήμερο η εικόνα
του νησιού να θυμίζει καλοκαιρινή περίοδο.
Σκοπός του τουρνουά είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο σε
επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο συμμετοχής και ανάπτυξης
ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, ενώ στόχος του Δήμου μας είναι η
καθιέρωση του τουρνουά ως ετήσιου αθλητικού θεσμού, με τον Πόρο και
την ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας να γίνονται πόλος έλξης αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Η τελετή έναρξης των αγώνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8
Απριλίου στο γήπεδο του Πόρου, με την παρέλαση και την παρουσίαση
των ομάδων, και συνεχίστηκε με τη βράβευση των παλαίμαχων
Ποριωτών ποδοσφαιριστών, Αναστάσιου Μαρόκου και Ζαφείρη
Παρασκευόπουλου. Η όμορφη τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με
παραδοσιακό ποριώτικο χασάπικο από το χοροδιδασκαλείο του ΝΟΠΤ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Δήμαρχοι Πόρου και
Τροιζηνίας-Μεθάνων Γιάννης Δημητριάδης και Κώστας Καραγιάννης,
ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Τάκης Χατζηπέρος, ο Διοικητής του
Κ.Ε. Πόρος Γιώργος Κοτσάνης, δημοτικοί σύμβουλοι των δύο δήμων,
εκπρόσωποι φορέων και ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Αργολίδας Γιάννης
Αποστολόπουλος.
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Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν

Η Γειτονιά των Χριστουγέννων
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Γειτονιά των Χριστουγέννων άνοιξε τις
πύλες της στην Πλατεία Καραμάνου και το στενό της Δημοτικής Αγοράς,
μεταφέροντας στον Πόρο τη μαγεία των Χριστουγέννων. Συναυλίες, carousel, υπαίθριο τσίρκο με ζογκλέρ και ακροβάτες, Άγιος Βασίλης με δώρα για
όλα τα παιδιά του Πόρου με δαπάνη του Δημάρχου, παιδικές εκδηλώσεις,
κεράσματα, bazaars και άλλες εκπλήξεις περίμεναν καθημερινά μικρούς και
μεγάλους από τις 23 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 4 Ιανουαρίου 2017, στα πιο
ονειρεμένα Χριστούγεννα στον Πόρο.
Επίσης, όπως κάθε χρόνο, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων,
ο Δήμος, μέλη της δημοτικής αρχής και επιχειρηματίες προσέφεραν σε
περισσότερες από 150 οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες τρόφιμα
που αγοράστηκαν από τοπικά καταστήματα. Ειδικότερα, στους εν λόγω
συνανθρώπους μας προσφέρθηκαν τρόφιμα συνολικής αξίας 2.600€ από
τον Δήμο, τρόφιμα αξίας 1.000€ από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη,
200 λίτρα λάδι κόστους 800€ από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κουτουζή και
χριστουγεννιάτικα γλυκά από τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και αρτοποιία
«Αγγελόπουλος», «Βεσσαλάς» και «Γλύκισμα».

Χορηγοί εκδηλώσεων:
• Grande • Ταβέρνα «Στη Ρότα» • Φαρμακείο Ροΐδη • Πάνος Παλαιολόγος
• Γιάννης Δημητριάδης

Εκδηλώσεις
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Εορτασμός Θεοφανίων
Με ήπιες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο φετινός αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του
Πόρου. Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού έγινε από το
παραδοσιακό αλιευτικό «Χρυσούλα», το οποίο πλαισιώθηκε από κωπηλατικές λέμβους του Ν.Ο.Π.Τ.
και από λέμβους Πόρου – Γαλατά. Στη θάλασσα βούτηξαν οχτώ κολυμβητές, οι Βαγγέλης Κουβάτσος,
Θοδωρής Κουβάτσος, Βαγγέλης Κρητικός, Παναγιώτης Κώτσαινας, Νίκος Μοσχογιάννης, Αντώνης
Πάπας, Βαγγέλης Σακελλαρίου και Παναγιώτης Σακαντάνης, με τον τελευταίο να πιάνει τον Σταυρό.
Στη συνέχεια, η δημοτική αρχή υποδέχθηκε εκπροσώπους φορέων και πολίτες στο χώρο εκδηλώσεων
του κτηρίου Συγγρού, όπου έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το φλουρί της οποίας κέρδισε
ο μικρός Κωνσταντίνος Ρούσσος.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πόρου
το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: «Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού», διαγωνισμός με
τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια, παρέλαση και διαγωνισμός μεταμφιεσμένων, συναυλία με τους
“Walkman The Band”, πάρτυ μασκέ, παιδική εκδήλωση, αλλά και ένα παραδοσιακό γλέντι που
έγραψε ιστορία στην Πούντα την Καθαρά Δευτέρα με τους κορυφαίους μουσικούς Θ. Βασιλόπουλο
- Μ. Καραντίνη και την ορχήστρα τους.
Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν στο νησί επισκέπτες από άλλες περιοχές, αλλά κυρίως έδωσαν
αφορμή για διασκέδαση στους κατοίκους του νησιού και ειδικά στη νεολαία, η οποία για τρεις
μέρες γέμισε τους δρόμους και τις πλατείες του Πόρου, αλλά και στην τρίτη ηλικία, η οποία
εκπροσωπήθηκε με το παραπάνω στο γλέντι της Πούντας. Τα μαγαζιά εστίασης, μετά από ένα
δύσκολο χειμώνα, γέμισαν με κόσμο και τα λίγα ανοικτά ξενοδοχεία είχαν απόλυτη πληρότητα. Ο
πολύ καλός καιρός, η πεζοδρόμηση της παραλίας την ώρα των εκδηλώσεων, αλλά και η μεγάλη
υποστήριξη των χορηγών ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των εκδηλώσεων.

Χορηγοί εκδηλώσεων:
• Κ.Ε. Πόρος • Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα» • Εμπορικός - Επαγγελματικός Σύλλογος • Askeli Restaurant • Café Τυρόπουλος
• Colona • Gion • Golden View • Grande • Greek Sails • Macaroni&More • Odyssey • Panorama Resto • Passagio • Porto • Primasera • Sirene
Blue Resort • Sofrano • Unique • Yachting • Απάγκιο • Άσπρος Γάτος • Γειά Μας • Γλύκισμα • Θεανώ • Μαϊστράλι • Με Ρακί • Ξενοδοχείο Μάνεση
• Ξενοδοχείο 7 Brothers • Σούπερ Μάρκετ Κρητικός • Όασις • Παληό Συντριβάνι • Σπιλιάδα • Ταβέρνα «Ο Βασίλης» • Ταβέρνα «Ο Δημήτρης»
• Κρεοπωλείο «Η Φάρμα» • Φαρμακείο Κωστελένου • Φαρμακείο Ροΐδη • Σπυριδούλα Παύλου • Θέμης Πλατανίτης • Γρηγόρης Μαστροπέτρος
• Μαρίνος Χατζηπέρος • Γιώργος Κωστελένος • Απόστολος Ρίνης • Βαγγέλης Ζεντέλης • Μαρία Βαρβάρου • Κωνσταντίνος Δόσκαρης • Γιώργος
Κουτουζής • Τάσος Παπαχρήστου • Γιάννης Δημητριάδης • Μαρία Ζεντέλη.
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Ακτοπλοΐα

Απαντητική επιστολή του Δημάρχου
Πόρου προς τον Υφυπουργό Ναυτιλίας
κ. Ν. Σαντορινιό, αναφορικά με τα
ζητήματα μεταφορών και ακτοπλοΐας
του Πόρου
Σε απάντηση επιστολής που απέστειλε ο αρμόδιος για θέματα ακτοπλοΐας Υπουργός προς όλους τους Δημάρχους νησιωτικών
Δήμων, με την οποία τους ζητούσε να του γνωρίσουν τις προτάσεις τους αναφορικά με τα ζητήματα ακτοπλοΐας που αφορούν
τις περιοχές τους, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Σε απάντηση του εγγράφου σας (και υπό το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο που θέσατε για την απάντησή του), σάς αναφέρω επιγραμματικά τις
προτάσεις μου για ένα πλάνο συνδυασμένων μεταφορών που θα κάλυπταν το νησί μας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους κατοίκους στην
έγκαιρη και σύντομη μετακίνησή τους.
1. Αύξηση των δρομολογίων συμβατικών πλοίων τη χειμερινή περίοδο: τουλάχιστον τρία δρομολόγια από Πειραιά μετ’ επιστροφής
εβδομαδιαίως, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως α) δρομολόγιο την Παρασκευή το απόγευμα προς τον Πόρο και δρομολόγιο την Κυριακή το βράδυ
ή Δευτέρα το πρωί προς Πειραιά (ώστε να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου) και γ) απογευματινό δρομολόγιο από Πειραιά προς
Πόρο οποιαδήποτε καθημερινή που υπάρχει και πρωινό από Πόρο (ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του νησιού που μεταβαίνουν αυθημερόν
σε Υπηρεσίες του Πειραιά).
2. Αύξηση των δρομολογίων ταχυπλόων σκαφών (υδροπτερύγων –καταμαράν) και ειδικά τη θερινή περίοδο, καθώς είναι πάγιο το
φαινόμενο να μην υπάρχουν κενές θέσεις στα δρομολόγια των ημερών αιχμής. Επίσης, είναι κρίσιμο τα δρομολόγια να ανακοινώνονται τουλάχιστον
έξι μήνες πριν την περίοδο στην οποία αφορούν (πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα), ώστε να είναι εφικτός ο προγραμματισμός ταξιδιών από το
εξωτερικό.
3. Οπωσδήποτε υποχρέωση των Κοινοπραξιών που λειτουργούν την πορθμειακή γραμμή Πόρου – Γαλατά για εκτέλεση δρομολογίων
όλο το 24ωρο και ειδικότερα για εκτέλεση δρομολογίων ανά δύο ώρες για το χρονικό διάστημα από 22:00 έως 06:00 καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου.
4. Νομοθετική κατοχύρωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της λειτουργίας των παραδοσιακών λέμβων του Πόρου-Γαλατά, οι οποίες
απαντώνται μόνο στην περιοχή μας, εκτελώντας λεμβουχικές εργασίες μεταξύ ακτών του νησιού του Πόρου και της Πελοποννήσου, αλλά και μεταξύ
ακτών και σκαφών που ελλιμενίζονται αρόδο, και κατοχύρωση της δυνατότητάς τους να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες σε κάθε προβλήτα
των αντίστοιχων ακτών, χωρίς να έχει προηγηθεί καθορισμός αυτών ως αφετηριών. (Η συγκεκριμένη λειτουργία των λέμβων λαμβάνει παραδοσιακά
χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες, χωρίς να είναι νομικά απολύτως κατοχυρωμένη).
5. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την εξυπηρέτηση των προορισμών του Αργοσαρωνικού από εναλλακτικό αεροδρόμιο του
«Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω αεροδρομίου και το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελληνικού στις αρχές της
δεκαετίας του 2000 επέφερε σε αυτούς ένα συγκριτικό μειονέκτημα σε ό,τι αφορά την υποδοχή επισκεπτών του εξωτερικού (εναλλακτικές λύσεις:
αξιοποίηση αερολιμένων Ελευσίνας, Τρίπολης ή Πόρτο Χελίου για επιβατικές πτήσεις).
Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω προτάσεων συνεκτιμήθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες:
Α. Ο νησιωτικός χαρακτήρας του Δήμου μας.
Β. Η δυνατότητα οδικής πρόσβασης στον Πόρο από την Αθήνα σε χρόνο περίπου δύο ωρών.
Γ. Ο τουριστικός χαρακτήρας της οικονομίας του νησιού και η ανάγκη εύκολης πρόσβασης των επισκεπτών του σε αυτό.
Δ. Η συγκέντρωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και των παροχών Υγείας στο διοικητικό κέντρο του Πειραιά και
η ανάγκη εύκολης πρόσβασης σε αυτό των κατοίκων του Δήμου και της επαρχίας Τροιζηνίας.
Ε. Η εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού του Πόρου αποκλειστικά από το Κέντρο Υγείας Γαλατά, το οποίο βρίσκεται στην αντίκρυ
του νησιού μας ηπειρωτική ακτή της Πελοποννήσου και η μη-λειτουργία στο νησί μας καμίας μονάδας παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας
τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ειδήσεις
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Κοινή επιστολή των Δημάρχων
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Αττικής προς την Ενιαία Αρχή
Δημόσιων Συμβάσεων
Ολοκληρωτική εμπλοκή στις διαδικασίες αναθέσεων μελετών, υπηρεσιών και έργων από τους Δήμους έχει προκαλέσει η
αιφνιδιαστική ψήφιση στις 8 Αυγούστου 2016 του νέου Νόμου 4412, ο οποίος άλλαξε αιφνιδιαστικά το προηγούμενο νομικό
πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να έχει προβλέψει τα αδιέξοδα που προκαλεί στις διαδικασίες ανάθεσης, ειδικά των μικρών Δήμων.
Με κοινή επιστολή τους προς την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (κοινοποιούμενη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων κ. Σπίρτζη, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, την Περιφερειάρχη κ. Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Νήσων κ. Χατζηπέρο, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔΑ και τους Βουλευτές της Α’ Πειραιώς & Νήσων), οι Δήμαρχοι Αγκιστρίου
Ι. Αθανασίου, Αίγινας Δ. Μούρτζης, Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκης, Πόρου Ι. Δημητριάδης, Σπετσών Π. Λυράκης, ΤροιζηνίαςΜεθάνων Κ. Καραγιάννης και Ύδρας Γ. Κουκουδάκης αναφέρουν τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί, ζητώντας την άμεση
αντιμετώπισή τους.
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:
Αίτημα άμεσης παρέμβασης – τροπολογίας επί του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
Οι Δήμοι μας, όπως και το σύνολο των Δήμων και του δημοσίου τομέα της Χώρας, ευρέθησαν πλήρως απροετοίμαστοι ενώπιον των συντριπτικών
αλλαγών που επέφερε στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ο νόμος 4412/2016. Μη παραγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού
του νομικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να δικαιολογήσουμε την πλήρη απουσία αφενός ουσιαστικής
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ κ.λπ.), αφετέρου τη σπουδή για την άμεση εφαρμογή των σχετικών
προβλέψεων από τις 8.8.2016 χωρίς καμία περίοδο προσαρμογής των αναθετόντων αρχών.
Οι Δήμοι μας είναι μικροί και με άκρως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απομόνωσης και έλλειψης προσωπικού. Προκειμένου να συμμετάσχουμε στις
διαδικασίες χρηματοδότησης έργων και επενδύσεων του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD, συστήσαμε το Δίκτυο Συνεργασίας
Δήμων Π.Ε. Νήσων, με αποτέλεσμα να εγκριθεί αρχικά για την περιοχή μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ποσό 7.400.000€, το οποίο
ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την απορροφητικότητα των πόρων. Ωστόσο, με τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα του άρθρου
221, αδυνατούμε να δημοπρατήσουμε έργα, αφού δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε όργανα διεξαγωγής δημοπρασιών, που προβλέπεται πλέον ότι
συγκροτούνται μόνο από τεχνικούς υπαλλήλους. Κανένας Δήμος της Π.Ε. Νήσων δεν διαθέτει τον αριθμό εκείνο των τεχνικών υπαλλήλων, ώστε
να μπορεί να συγκροτήσει τριμελή επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας με τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, ούτε επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων. Πολλοί δε εκ των Δήμων αυτών αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα συνολικής λειτουργίας, όπως ο Δήμος Αγκιστρίου, που
αδυνατεί πλήρως να εξασκήσει τα καθήκοντά του μόνο με 4 υπάλληλους. Με την πρόβλεψη του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οδηγούμεθα σε
πλήρες αδιέξοδο, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων είναι πρακτικά αδύνατον να καλύψουν 8 Δήμους στο στάδιο των δημοπρασιών έργων,
ακόμα και αν δημοπρατούνται έργα κάθε εβδομάδα (μόνο οι δημοπρασίες του Δήμου Κυθήρων μέσα στο 2017 θα είναι περισσότερες από 30!). Με
τον τρόπο αυτό είναι βέβαιο ότι κανένας Δήμος δεν θα μπορέσει να δημοπρατήσει τα έργα που έχει εντάξει στο τεχνικό του πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να δοθεί νομικά η δυνατότητα
στους Δήμους που δεν μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές δημοπρασιών από τεχνικούς υπαλλήλους να δημοπρατούν τα έργα τους με επιτροπές,
στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη-τεχνικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του Ν.
4412/2016. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε κανένα έργο.
Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας.

