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Σελ. 2

Για τον Πόρο

Στο φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας
παρουσιάζονται σημαντικές δράσεις
που διενεργούνται ή προγραμματίζονται
από τον Δήμο μας, οι οποίες αποτελούν
την αφετηρία ενός συνολικού προγραμματισμού
που στόχο έχει καταρχήν να αποκαταστήσει όλες
τις βλάβες και παράλληλα να βάλει τον Πόρο
σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης.
Για τον προγραμματισμό αυτόν θα διαβάσετε αρκετά πράγματα στις επόμενες σελίδες, ενώ σε επόμενο τεύχος θα παρουσιάσω
αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και τους εντυπωσιακούς δείκτες που αποδεικνύουν την δουλειά που γίνεται στον Δήμο τα τελευταία
χρόνια. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018 είναι ο διπλάσιος από εκείνον του 2014 και ότι μόνο
του το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 κοστίζει όσο ολόκληρος ο Προϋπολογισμός του 2014. Οι πολιτιστικές δαπάνες το 2017
έφτασαν τα 64.000€, έναντι σχεδόν μηδενικών δαπανών το 2014, ενώ οι τουριστικές δαπάνες το 2017 έφτασαν τα 37.544€ έναντι
1.500€ το 2014. Από την άλλη, η εισπραξιμότητα των εσόδων του Δήμου παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση και σε τομείς όπως
τα έσοδα κ/χ χώρων αγγίζει το 100%. Τέλος, από το 2014 εξασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την
Περιφέρεια Αττικής για έργα και Μελέτες που διενεργεί ο ίδιος ο Δήμος.
Εκτός από τα παραπάνω, τα οποία είναι μετρήσιμα και αποτυπώνονται σε μεγέθη και δείκτες που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν,
είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένος και περήφανος για τις κινήσεις «πολιτικής» που κάνει η δημοτική μου αρχή, οι οποίες
φανερώνουν συνέπεια, αμεροληψία και πολιτική τόλμη. Είναι γνωστό ότι κάθε μικρή ή μεγάλη μεταρρύθμιση προκαλεί αντιδράσεις
και ο φόβος για τις αντιδράσεις αυτές συχνά αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα στασιμότητας, ειδικά, δε, όταν η στασιμότητα
επιφέρει ψηφοθηρικά οφέλη. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς γιατί, επί δεκαετίες, διαδοχικές δημοτικές αρχές δεν
είχαν τολμήσει να θεσμοθετήσουν κανόνες για το κυκλοφοριακό, για τους κοινόχρηστους χώρους, για τις ζώνες ελλιμενισμού
στο λιμάνι κ.τ.λ.; Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι το 2014 υπήρχαν χρέη προς τον Δήμο άνω του 1.000.000€, τα οποία
αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 25% του ετήσιου Προϋπολογισμού του; Πώς αλλιώς εξηγείται ότι οι περισσότερες μισθώσεις των
καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς είχαν λήξει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνονταν διαγωνισμοί;
Η δημοτική μου αρχή, λοιπόν, αντιμετωπίζει όλα τα παραπάνω με «μη-συμβατικό» τρόπο. Τα αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις
προγραμματικές τις δεσμεύσεις και χωρίς να κάνει υποχωρήσεις ή χαριστικές εξαιρέσεις. Ψηφίσαμε Κανονισμούς Κυκλοφοριακού,
Κοινόχρηστων Χώρων και καθορισμού ζωνών ελλιμενισμού στο λιμάνι. Πείσαμε τους περισσότερους από τους καταστηματάρχες
της Δημοτικής Αγοράς που είχαν ληγμένες μισθώσεις και χρώσταγαν στον Δήμο να αφήσουν τα καταστήματά τους και ακολούθως
βγάλαμε σε διαγωνισμό έξι καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς. Και για λόγους ηθικής τάξης, απευθυνθήκαμε πρώτα σε εκείνους
τους μισθωτές που είχαν συγγενικές σχέσεις με μέλη της δημοτικής μας αρχής και μετά στους υπόλοιπους. Εφαρμόζουμε μέτρα
πίεσης κατά των οφειλετών του Δήμου, ώστε οι συνεπείς δημότες να μην είναι αδικημένοι. Καταργήσαμε «εθιμικά προνόμια»
ορισμένων δημοτικών υπαλλήλων και βασίσαμε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην ιεραρχία και στην μεγιστοποίηση
της προσφοράς του. Όλα αυτά, προκαλούν αντιδράσεις και προσωποποιημένο εκλογικό κόστος, αλλά για εμένα αυτός είναι
ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορώ να λειτουργήσω ως Δήμαρχος. Πιστεύω, μάλιστα, ότι ο τρόπος αυτός θα εκτιμηθεί
και από τους δημότες σε εκλογικό επίπεδο, αλλά και να μην το πίστευα, δεν θα τον άλλαζα, αφού δεν θα είχε για εμένα κανένα
νόημα να ασχολούμαι με τη δημοτική διοίκηση απλώς και μόνο για να κάθομαι σε μια καρέκλα και να γίνω ίδιος με όλα όσα
απεχθάνομαι.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε μια από τα σημαντικότερες ενέργειες με πολιτικό υπόβαθρο, για την οποία είμαι ιδιαίτερα περήφανος,
λόγω της δυσκολίας της και της πολυπλοκότητάς της: ο Δήμος Πόρου, για πρώτη φορά επέβαλε πριν λίγες μέρες τέλος
αποχέτευσης στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων για τη συμμετοχή του στο κόστος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και της
μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου, το οποίο από το 2007, όταν και συνδέθηκε, μέχρι και σήμερα, καλύπτεται μόνο από
τον Δήμο μας. Για λόγους που δεν γνωρίζω, ούτε ο Δήμαρχος της περιόδου που έγινε η σύνδεση, ούτε ο επόμενος Δήμαρχος,
φρόντισαν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του γειτονικού μας Δήμου στο κόστος λειτουργίας-συντήρησης των έργων. Η ρύθμιση
του θέματος αυτού ήταν για εμένα ύψιστη διακηρυγμένη πολιτική προτεραιότητα, η οποία, ωστόσο, συναντούσε σημαντικές
δυσκολίες σε επίπεδο οικονομικής, νομικής και διοικητικής τεκμηρίωσης. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με την ανάθεση
και παραλαβή τον Φεβρουάριο του 2017 Οικονομοτεχνικής Μελέτης, στην οποία και βασίστηκε ο καθορισμός του τέλους ήδη
από το πρώτο έτος μετά την παραλαβή της, δηλαδή από το 2018. Έτσι, από εδώ και στο εξής θα βεβαιώνονται στον γειτονικό
Δήμο οφειλές που θα αντιστοιχούν στο 28% των δαπανών του Δήμου μας που αφορούν στην λειτουργία των κοινών υποδομών,
πράγμα απολύτως εύλογο και δίκαιο, τόσο σε ό,τι αφορά τους δύο Δήμους, όσο και σε ό,τι αφορά τους δημότες του Πόρου.
Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα και να έχετε μια ευτυχισμένη χρονιά με υγεία και επιτυχίες.

«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 Μαρώτο,
Γιώργο Γκιώνη,
Νίκο Παύλου,
Άννα Κανατσίδη,
Αργύρη Αναγνωστόπουλο
Επικοινωνία:
grafeiotypou@poros.gr
22983 - 20512

Πλατεία ∆ηµαρχείου
και στενό ∆ηµοτικής Αγοράς
Χριστουγεννιάτικη µουσική, συναυλίες, παιδικά παιχνίδια,
Αγ. Βασίλης, κεράσµατα, Bazaars
και καθηµερινές εκπλήξεις πρωί και απόγευµα.
Carousel κάθε µέρα 11:00 µε 13:00
και 17:00 µε 20:00.

*Σε περίπτωση βροχής,
οι εκδηλώσεις θα µεταφέρονται
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Γυµνασίου

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.

Υγεία

Σελ. 5

Ιστορική εξέλιξη: Ιδρύθηκε
το Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου

Δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017 η Κοινή Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία
ιδρύθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου.
Η ίδρυση του Ιατρείου, το οποίο θα αποτελεί αναβαθμισμένη μορφή του
σημερινού Περιφερειακού Ιατρείου, ήρθε σαν αποτέλεσμα του σχετικού
αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου το 2015. Όπως ανέφερε ο
Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης με επιστολή του προς τον αρμόδιο
Υπουργό, το νησί του Πόρου είναι έως σήμερα το μόνο του πληθυσμιακού
του μεγέθους και της επισκεψιμότητάς του στην Ελλάδα, στο οποίο δεν
λειτουργεί Πολυδύναμο Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, αφού μέχρι πρόσφατα
γινόταν «αποδεκτό» ότι οι ανάγκες του νησιού πρέπει και μπορούν να
καλύπτονται επαρκώς από το Κέντρο Υγείας Γαλατά.
Η νέα δημοτική αρχή, με σειρά ενεργειών της, έθεσε και τεκμηρίωσε για
πρώτη φορά ενώπιον του Υπουργείου Υγείας το αυτονόητο αίτημα ότι οι
βασικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και -κυρίως- η άμεση βοήθεια
σε επείγοντα περιστατικά θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται εντός
του νησιού και να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Μετά από δύο χρόνια
επίμονων και τεκμηριωμένων ενεργειών του Δήμου, η Διοικήτρια της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Όλγα Ιορδανίδου προώθησε στις 17.5.2017, με
θετική εισήγηση, στο Υπουργείο Υγείας το σχετικό αίτημα. Όπως ανέφερε
η Διοικήτρια της ΔΥΠΕ στο έγγραφό της, η δημιουργία Πολυδύναμου
Ιατρείου στον Πόρο θα αποτελέσει ορόσημο σε ό,τι αφορά την ποιότητα
ζωής και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.
Με το σχετικό έγγραφο, προτάθηκε η αναβάθμιση του Περιφερειακού
Ιατρείου σε Πολυδύναμο και η σύσταση, επιπλέον των υφιστάμενων

θέσεων ιατρικού προσωπικού (οι οποίες είναι μόνο ένας ιατρός και ένας
αγροτικός ιατρός, που εκτελούν εφημερίες αποκλειστικά στο Κ.Υ. Γαλατά)
των ακόλουθων πέντε νέων θέσεων: μίας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας,
μίας Παιδιατρικής, μίας Οδοντιατρικής, μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
μίας ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Οι θέσεις αυτές
μάλιστα προέκυψαν από θέσεις του Κ.Υ. Θήρας, το οποίο καταργήθηκε, και
όχι από μείωση θέσεων του Κ.Υ. Γαλατά.
Έτσι, στις 2 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία
ιδρύθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου. Το Ιατρείο θα στεγαστεί σε
πτέρυγα του «κτηρίου ΚΑΠΗ» του Δήμου Πόρου, η χρήση της οποίας
διατέθηκε με ομόφωνη Απόφαση που έλαβε στις 24.5.2017 το Δημοτικό
Συμβούλιο Πόρου. Ο Δήμος μας, μάλιστα, θα συνδράμει το Ιατρείο με
σύγχρονο ασθενοφόρο που δώρισε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης,
το οποίο αυτή τη στιγμή μετασκευάζεται με κόστος που καλύπτεται από
δωρεές επιφανών συντοπιτών μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετικό
κάλεσμα του Δημάρχου.
Ο Δήμος Πόρου επιθυμεί να ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στην
ιστορική αυτή εξέλιξη τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη,
τη Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κ. Όλγα Ιορδανίδου και
τη βουλευτή Α’ Πειραιά κ. Γεωργία Γεννιά, η οποία με ερωτήσεις της στη
Βουλή και με επισκέψεις στο Υπουργείο μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη
συνέβαλε στην ευόδωση του αιτήματος.
Η έναρξη λειτουργίας του Πολυδύναμου Ιατρείου Πόρου αναμένεται να
ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.
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Αποφάσεις ΔΣ

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται
σε αυτόν
Απόφαση 96/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ. Μωρόπουλος και Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ.
κ. Μακρή πρότεινε αναβολή) ο οικονομικός απολογισμός της Σχολικής
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.
Αποφάσεις 97, 154, 180 & 219/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Αποφάσεις
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής δαπανών στις Σχολικές
Επιτροπές.
Απόφαση 114/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μίσθωση αγροκτήματος στη
θέση Μιστρέτσι για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου.
Απόφαση 158/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 187/2017 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΛΤ).
Απόφαση 163/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός του Δήμου
Πόρου έτους 2011.
Απόφαση 168/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός Δήμου Πόρου
έτους 2012.
Απόφαση 172/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 203/2017 Απόφαση
του ΔΣ του ΔΛΤ (Απολογισμός έτους 2016).
Απόφαση 182/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η ένταξη του Δήμου στο
Δίκτυο Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
Απόφαση 190/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν άλλη πρόταση) η επικαιροποίηση
της υπ’ αριθμ. 74/2015 Απόφασης περί μη-μεταφοράς των αποθεματικών
του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Απόφαση 204/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκμίσθωση αγροκτημάτων
ακινήτων του Δήμου (Κληροδοτήματος Καραμάνου).
Απόφαση 206/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 7/2017 Απόφαση
της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (οικονομικός απολογισμός
έτους 2016).
Απόφαση 215/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας και η ανεξάρτητη

δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 279/2017 Απόφαση
του ΔΣ του ΔΛΤ (κατάρτιση Προϋπολογισμού 2018).
Απόφαση 227/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ.
κ. Μακρή πρότεινε μείωση 20%) η διατήρηση των τελών Καθαριότητας,
Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2018 στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Απόφαση 228/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) ο καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2018
στα ίδια επίπεδα με του έτους 2017, με τις ακόλουθες αλλαγές: αύξηση
στις μεγάλες κλίμακες της θερινής περιόδου, επαναφορά των τελών
αποχέτευσης στα επίπεδα του 2014 (35%) και επιβολή, για πρώτη φορά
από το 2007, ειδικού τέλους 28% στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων για την
ενεργή σύνδεσή του με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Πόρου.
Απόφαση 229/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή πρότεινε μείωση) η διατήρηση των τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου
έτους 2018 στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Απόφαση 230/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή πρότεινε μείωση) η διατήρηση των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων
Χώρων έτους 2018 στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Απόφαση 231/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η διατήρηση των τελών Διαφήμισης έτους
2018 στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Απόφαση 232/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή πρότεινε μείωση) η υπ’ αριθμ. 591/2017 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στον Παιδικό
Σταθμό για το σχολικό έτος 2017-2018).
Απόφαση 242/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Προϋπολογισμός έτους 2018
(οι σύμβουλοι της μειοψηφίας απουσίαζαν).

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη
Απόφαση 77/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης για έξοδα
διαφήμισης του Πόρου ως προορισμού στο internet και στα social media.
Απόφαση 78/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
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Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο «Δράση
ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού».
Αποφάσεις 80 & 85/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η δαπάνη και κατά
πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η προμήθεια
διαφημιστικού εντύπου.
Απόφαση 90/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ (διοργάνωση press
trip και φιλοξενία δημοσιογράφων).
Απόφαση 91/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η αποδοχή της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού
παραλίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ/2017.
Απόφαση 98/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτημα της «Γ.Ε. Πόρου» για
οικονομική ενίσχυση εν όψει των 21ων Παντροιζηνιακών αγώνων στίβου
δημοτικών σχολείων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Απόφαση 102/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δωρεάν διάθεση χρήσης
χώρου του κτηρίου ΚΑΠΗ στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου για τη
στέγαση του υπό σύσταση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου.
Απόφαση 106/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Ζεντέλης ψήφισαν
άλλη πρόταση) η ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας (συγκοινωνιακό έργο
μεταφοράς προσώπων) για την εξυπηρέτηση της Σφαιρίας.
Απόφαση 113/2017: Επικαιροποιήθηκε ομόφωνα η Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου
στον Δήμο Πόρου.
Απόφαση 121/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή εκδήλωσης
ονοματοδοσίας της αίθουσας μουσείου κοχυλιών στη Χατζοπούλειο
Δημοτική Βιβλιοθήκη σε «Αίθουσα Γεωργίου & Χέλγκας Κανελλάκη».
Απόφαση 132/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η
προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων στο πλαίσιο
του “Poros Arts Festival” και των «Συνοριακών».
Αποφάσεις 134, 135, 136 & 203/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια
πλειοδοτικών δημοπρασιών για εκμίσθωση καταστημάτων της Δημοτικής
Αγοράς Πόρου.
Απόφαση 138/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
και η ανεξάρτητη δ.σ. κ Μακρή ψήφισαν άλλη πρόταση) η μεταφορά
προσώπων με λέμβο σε απομακρυσμένες περιοχές την καλοκαιρινή
περίοδο, λόγω μη-ύπαρξης συγκοινωνίας.
Απόφαση 139/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή καταψήφισε την πρόταση) αίτημα του «Α.Ο. Ποσειδώνας Πόρου»
για επιχορήγηση.
Απόφαση 140/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η κατασκευή πέργκολας έξω από το ΚΥΕ του
κ. Μπίσια Δημητρίου.
Απόφαση 141/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Μωρόπουλος, Ζεντέλης και Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ η
ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η κατασκευή πέργκολας
έξω από το κατάστημα της κ. Λιώση Ελένης.
Απόφαση 143/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η ανάθεση ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων “Poros
Arts Festival”.
Απόφαση 152/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος,
Μητσιοπούλου, Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν
την πρόταση) η σύσταση της Επιτροπής παραλαβής προμήθειας δημοτικού
mini bus.
Απόφαση 156/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Ζεντέλης και η ανεξάρτητη
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) ο καθορισμός φοράς κίνησης
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λεωφορείου άγονης γραμμής.
Απόφαση 165/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση των επετειακών
εκδηλώσεων «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας».
Απόφαση 166/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνδιοργάνωση της Διεθνούς
Θερινής Ακαδημίας Πιάνου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου.
Απόφαση 171/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια τουριστικού χάρτη
του Πόρου.
Απόφαση 177/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας
κ. Κουτουζή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η τοποθέτηση κουπαστής στην κλίμακα
μεταξύ οικίας Σαμπάνη και ξενοδοχείου Μάνεση με δωρεά π. Πανάρετου
Ασημακόπουλου.
Απόφαση 183/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων Δήμου Πόρου έτους 2018.
Απόφαση 187/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 6/2017 Απόφαση
της ΕΤΑΠ (συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού
“Nostos Expo”.
Απόφαση 191/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση του 5ου Ναυτικού
Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών.
Απόφαση 195/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο αποχαρακτηρισμός του
λεωφορείου Νεωρίου ως λεωφορείου της άγονης γραμμής.
Απόφαση 196/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του ΝΟΠΤ για
επιχορήγηση ύψους 1.500€.
Απόφαση 197/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Πόρου «Η Ποριώτισσα» για επιχορήγηση ύψους
1.500€.
Απόφαση 199/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στη Διεθνή Έκθεση τουρισμού
“World Travel Market 2017” στο Λονδίνο.
Απόφαση 208/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια ειδών για τη
διοργάνωση της διημερίδας με τίτλο «Πρόληψη παθήσεων της γυναίκας».
Απόφαση 209/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια ειδών για την
επιτυχή διοργάνωση της αιμοδοσίας στις 22-23 Νοεμβρίου 2017.
Απόφαση 212/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων καταψήφισε την πρόταση)
η παραχώρηση χρήσης χώρων του «κτ. ΚΑΠΗ» για τη δημιουργία και
λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
Αποφάσεις 218 & 226/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση απόρων
δημοτών με την παροχή ειδών διατροφής εν όψει των εορτών των
Χριστουγέννων.
Απόφαση 220/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε
ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ (διοργάνωση fam trip
για την προώθηση σχολικών εκδρομών).
Απόφαση 222/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη διοργάνωσης
πολιτιστικής εκδήλωσης με καρουζέλ για την περίοδο των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς.
Απόφαση 223/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη διοργάνωσης
παιδικής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.
Απόφαση 224/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 9/2017 Απόφαση
της ΕΤΑΠ (δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση
“Greek Tourism Expo”).
Απόφαση 234/2017: Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη
δ.σ. κ. Μακρή πρότεινε αναβολή του θέματος) οι παραχωρούμενοι
κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι για το 2018.
Απόφαση 235/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 7/2017 Απόφαση
της ΕΤΑΠ (Τουριστικό Πρόγραμμα έτους 2018).
Απόφαση 244/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Δόσκαρης
και οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Μωρόπουλος και Μητσιοπούλου ψήφισαν
ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 10/2017 Απόφαση της ΕΤΑΠ (σύνταξη σχεδίου
δράσεων επικοινωνιακής στρατηγικής).
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Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον
Αποφάσεις 75, 89 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης) & 217/2017:
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο 2ος ΑΠΕ & ο 2ος ΠΚΤΝΜΕ του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες…», αναδόχου ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., π/υ
600.000€, και εγκρίθηκε μερικώς κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Μητσιοπούλου και Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) αίτημα της αναδόχου
εταιρείας για παράταση του εν λόγω έργου.
Αποφάσεις 86, 88 & 178/2017: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (η δ.σ.
της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου καταψήφισε την πρόταση) η μελέτη
και η διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας
αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου», συνολικού π/υ 24.613€, και κατά
πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σύναψη της 1ης
τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Πόρου για το εν λόγω έργο.
Απόφαση 92/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκφραση θετικής γνώμης του
Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου
Τροιζηνίας-Μεθάνων & Δήμου Πόρου» και τη σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Απόφαση 104/2017: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας καταψήφισαν
την πρόταση, ενώ η δ.σ. κ. Κουτουζή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η σκοπιμότητα και η
διαδικασία ανάθεσης διαγωνισμού με αντικείμενο «Καθαριότητα δημοτικών
χώρων, συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων
Δήμου Πόρου».
Απόφαση 105/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Ζεντέλης και Μάνδηλας
ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση,
αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην
περιοχή Σφαιρίας…», συνολικού π/υ 2.300.000€.
Απόφαση 131/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Μωρόπουλος και Μάνδηλας
ψήφισαν ΛEΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η
Προγραμματική Σύμβαση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού φορτηγού
(βυτιοφόρου ύδατος) ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Πόρου.
Αποφάσεις 146 & 151/2017 (θέμα εκτός ημερησίας διάταξης): Με την
πρώτη Απόφαση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (λόγω μη-ύπαρξης του
απαιτούμενου αριθμού ψήφων) η Μελέτη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας
του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του
Δήμου Πόρου» (γεφύρι Κοιμητηρίου), η οποία εγκρίθηκε αργότερα
κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος,
Μητσιοπούλου, Μάνδηλας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν
την πρόταση) με τη δεύτερη Απόφαση.
Απόφαση 153/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2017 Απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής περί μη-αξιοποίησης της διαδικασίας του ά.
24 του Ν. 4479/2017 «(νομιμοποίηση συμβασιούχων») και συνέχισης της
διαδικασίας διαγωνισμού για ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε
ιδιώτη εργολάβο.
Αποφάσεις 160/2017 & 161/2017: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ.
της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, ψήφισαν
ΛΕΥΚΟ) η διακήρυξη Μελέτης και η διενέργεια διαγωνισμού για το έργο
«Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάστασης
προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά», συνολικού π/υ
24.613€.

Αποφάσεις 170/2017 & 205/2017: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Μελέτη και
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το
έργο «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων
στον Δήμο Πόρου», π/υ 300.000€.
Αποφάσεις 179 & 198/2017: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της
μειοψηφίας και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν αναβολή του θέματος)
ο φάκελος σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού
Καραπολίτι Δήμου Πόρου», π/υ 29.932€, και (ο δ.σ. της μειοψηφίας κ.
Ζεντέλης ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια Αττικής για το εν λόγω έργο.
Απόφαση 194/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας
καταψήφισαν την πρόταση) η μελέτη με τίτλο «Διασκευή του με αριθμ.
κυκλ. ΚΗΥ-6470 απορριμματοφόρου οχήματος σε φορτηγό ανατρεπόμενο
με γερανό».
Απόφαση 233/2017: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ.
Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η υπ’ αριθμ. 8/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής (Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018).

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις του ΔΣ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου
Απόφαση 88/2017: Έγκριση απομάκρυνσης φερτών υλικών από τον
προβλήτα της Πλάκας, κόστους 694€.
Απόφαση 90/2017: Έγκριση Μελέτης «Επισκευή ράμπας καθέλκυσηςανέλκυσης σκαφών Λιμένα Πόρου».
Απόφαση 91/2017: Παραλαβή επικαιροποιημένης Μελέτης «Σύνταξη
τευχών δημοπράτησης της Μελέτης ανακατασκευής δυτικού παραλιακού
κρηπιδώματος Λιμένα Πόρου.
Απόφαση 99/2017: Έγκριση παροχής υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης
εγκαταστάσεων ΧΖΛ για 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης κόστους 14.805€.
Απόφαση 121/2017: Έγκριση προμήθειας ελαστομερούς (ελαστικού)
τάπητα για τον προβλήτα Τουριστικού Καταφυγίου, κόστους 7.500€.
Απόφαση 128/2017: Αίτηση της οργανωτικής ομάδας POROSEA για την
παραχώρηση του οικίσκου έναντι της πιάτσας ταξί κατά τη διάρκεια των
αγώνων (μειοψήφησε ο κ. Δημητρίου).
Απόφαση 133/2017: Απαγόρευση ελλιμενισμού σκαφών στο τμήμα του
λιμανιού έναντι Εθνικής Τράπεζας έως έναντι οικίας Καρρά και λήψη των
ενδεικνυόμενων μέσων σήμανσης.
Απόφαση 142/2017: Έναρξη διαβούλευσης για καθορισμό θέσεων
ελλιμενισμού σκαφών από Σταυρό έως μάντρα Κ.Ε. Πόρος (μειοψήφησαν
οι κ.κ. Γρίβας, Μάνδηλας και Αθηναίος).
Απόφαση 143/2017: Έγκριση εργασιών επισκευής ράμπας ανέλκυσης
σκαφών Λιμένα Πόρου, κόστους 8.496€.
Απόφαση 144/2017: Έγκριση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης
Έργων κόστους 12.400€ (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας, Μάνδηλας και
Αθηναίος).
Απόφαση 145/2017: Έγκριση εργασίας μεταφοράς πλωτών προβλητών
οδικώς από την Αθήνα στον Πόρο κόστους 3.100€ (μειοψήφησαν οι κ.κ.
Γρίβας, Μάνδηλας και Αθηναίος).
Απόφαση 146/2017: Έγκριση προμήθειας σανιδών, σε αντικατάσταση
κατεστραμμένων, στον προβλήτα Τουριστικού Καταφυγίου Πόρου κόστους
1.200€ (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας, Μάνδηλας και Αθηναίος).

Αποφάσεις ΔΣ ΔΛΤΠ

Απόφαση 149/2017: Αίτηση για παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο
«Δελφίνι» στην περιοχή του Καναλιού (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας,
Μάνδηλας και Αθηναίος).
Αποφάσεις 165 & 184/2017: Έγκριση Μελέτης κατασκευής στεγάστρου
αναμονής επιβατών στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πόρου κόστους
100.000€.
Απόφαση 169/2017: Έγκριση ανάθεσης περιβαλλοντικής Μελέτης
υπόγειας διάβασης πεζών στο Ασκέλι.
Απόφαση 199/2017: Αίτηση FiftySeven IKE για πλαζ Μοναστηρίου
(μειοψήφησε ο κ. Δημητρίου).
Απόφαση 203/2017: Έγκριση Απολογισμού έτους 2016.
Απόφαση 206/2017: Επιβολή κυρώσεων σε οφειλέτες (μειοψήφησαν οι
κ.κ. Γρίβας, Μάνδηλας, Μούγιος, Μακρή και Αθηναίος).
Απόφαση 208/2017: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Οριοθέτησης
Παραχωρούμενων Χώρων ΧΖΛ (μειοψήφησαν οι κ.κ. Μούγιος, Μακρή
και Αθηναίος).
Απόφαση 241/2017: Παραχώρηση διευκολύνσεων στα παραδοσιακά
σκάφη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Σαλονιού Παραδοσιακών
Σκαφών.
Απόφαση 257/2017: Έγκριση ελλιμενισμού ξύλινων παραδοσιακών
λέμβων συμμετεχόντων στο Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών στο τμήμα
του Δυτικού Λιμένα από προβλήτα έναντι Τράπεζας Πειραιώς έως ΟΤΕ
(μειοψήφησε ο κ. Γρίβας).
Απόφαση 258/2017: Σχέδιο έγκρισης Προϋπολογισμού ΔΛΤ έτους 2018
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(μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας και Αθηναίος).
Απόφαση 259/2017: Διαγραφή οφειλών αποθανόντων οφειλετών
(μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).
Απόφαση 261/2017: Μη-μεταφορά αποθεματικών ΔΛΤ στην Τράπεζα της
Ελλάδος (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).
Απόφαση 262/2017: Έγκριση Μελέτης λειτουργικού σχεδιασμού Λιμένα
(μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας, Μούγιος και Αθηναίος).
Απόφαση 264/2017: Έγκριση εργασίας μετατροπής-αναβάθμισης
και αυτοματοποίησης λειτουργίας pillars τροφοδοσίας σκαφών μέσω
χρεωστικών καρτών κόστους 1.977€ (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).
Αποφάσεις 268-70/2017: Έγκριση υλοποίησης της Μελέτης λειτουργικού
σχεδιασμού Λιμένα, ορισμός τρόπου ανάθεσης της Μελέτης, έγκριση
όρων της διακήρυξης και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού κόστους
74.287€ (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας και Μάνδηλας).
Απόφαση 279/2017: Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΛΤ έτους 2018
(μειοψήφησαν οι κ.κ. Μούγιος και Μακρή).
Απόφαση 280/2017: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤ έτους 2018
(μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας και Μάνδηλας).
Απόφαση 293/2017: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού
εκπόνησης της Μελέτης λειτουργικού σχεδιασμού Λιμένα, προεκτιμώμενης
αμοιβής 59.909€ (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας και Μούγιος).
Απόφαση 306/2017: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών από
Σταυρό έως μάντρα Κ.Ε. Πόρος (μειοψήφησαν οι κ.κ. Γρίβας, Μακρή και
Αθηναίος).

Ηπειρωτικό Τμήμα Δήμου
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Στο επίκεντρο των αναπτυξιακών
δράσεων το ηπειρωτικό κομμάτι
του Δήμου μας
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, το τμήμα του Δήμου μας που βρίσκεται στην
Πελοπόννησο μπαίνει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, και δράσεις,
που μέχρι χθες συζητούνταν μόνο υπό μορφή ευχών ή ψεύτικων υποσχέσεων, παίρνουν
σάρκα και οστά.
Ασφαλτόστρωση στο Μιστρέτσι και το Περγάρι
Ο Δήμος μας, αξιοποιώντας Μελέτες που υπήρχαν στο ράφι εδώ και χρόνια,
ζήτησε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ενός ενιαίου έργου
ασφαλτόστρωσης των χωματοδρόμων στις περιοχές Μιστρέτσι και Περγάρι.
Η Περιφέρεια αποδέχτηκε το αίτημά μας και ενέταξε τη χρηματοδότηση του
απαιτούμενου έργου, προϋπολογισμού 1.000.000€, στον Προϋπολογισμό της
για το έτος 2018. Πλέον εκκρεμεί η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου μας και της Περιφέρειας, με βάση την οποία ο Δήμος μας
θα μπορεί να δημοπρατήσει το έργο τους πρώτους μήνες του 2018.

Υδροδότηση στο Καραπολίτι
Μια ακόμα εκκρεμότητα δεκαετιών και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων
της περιοχής, η υδροδότηση της περιοχής Καραπολίτι, μπαίνει σε τροχιά
υλοποίησης. Με την υπ’ αριθμ. 179/26.9.2017 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πόρου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία πρότεινε
την αναβολή του θέματος), η έγκριση της Σύμβασης «Μελέτης για την
Υδροδότηση του Οικισμού Καραπολίτι», προϋπολογισμού 29.932€. Με
τη σχετική Μελέτη, η οποία θα συνταχθεί από μελετητικό γραφείο που θα
επιλεγεί μέσω διαγωνισμού και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια
Αττικής, θα μελετηθεί και θα προϋπολογιστεί ακριβώς το αναγκαίο έργο
υδροδότησης της περιοχής, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός
του 2018. Παράλληλα, ο Δήμος μας έχει υποβάλει ήδη στην Περιφέρεια
αίτημα χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου
αναμένεται να είναι της τάξης των 500.000€.

Ασφαλτόστρωση και στα Τσελεβίνια
Όταν το καλοκαίρι που πέρασε κάτοικοι της περιοχής των Τσελεβινίων
ζήτησαν ραντεβού με τον Δήμαρχο Πόρου και τού εξέθεσαν διάφορα
αιτήματα που είχαν αναφορικά με την αποκομιδή απορριμμάτων και τη
μεταφορά νερού με βυτίο (τα οποία ικανοποιήθηκαν), ανέφεραν επίσης
ότι «βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι οι χωματόδρομοι, αλλά
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λύση του είναι πολύ μακρινή». Ο Δήμαρχος
απάντησε ότι ο Δήμος κυνηγάει μία σοβαρή χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
για την ασφαλτόστρωση των χωματοδρόμων της περιοχής και ζήτησε από
τους κατοίκους, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και μηχανικοί, να βοηθήσουν
την Τεχνική Υπηρεσία στη γρήγορη σύνταξη της απαιτούμενης Μελέτης. Έτσι,
μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Τεχνική Υπηρεσία απέκτησε μια πλήρη Μελέτη για
το αναγκαίο έργο, η αρτιότητα της οποίας, σε συνδυασμό με τα ευνοϊκά για
την περιοχή μας κριτήρια του διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος,
δίνουν πολύ μεγάλες πιθανότητες άμεσης έγκρισης της σχετικής πρότασης
του Δήμου μας.

Μονοπάτια Λεμονοδάσους
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δράσης πεζοπορικού τουρισμού στο δίκτυο
μονοπατιών του Πόρου, το οποίο προβλέπεται στη Μελέτη που συνέταξε η εταιρεία
Paths Of Greece, εντάσσεται και διαδρομή στο Λεμονοδάσος, η οποία ξεκινάει από
την Αλυκή προς Άρτιμο και ταβέρνα Καρδάση, Άγιο Σεραφείμ και καταλήγει ξανά
στην Αλυκή, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 5 χλμ, με περιπατητικό χρόνο δύο ώρες. Το
μονοπάτι είναι ένα από τα έξι βασικά μονοπάτια του δικτύου μονοπατιών συνολικού
μήκους 48,7 χλμ που πρόκειται να σημανθούν, να καθαριστούν και να ενταχθούν
στον ενιαίο χάρτη πεζοπορικού τουρισμού του Δήμου μας.
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Παιδεία

Πρωτιά των μαθητών του Λυκείου
Πόρου στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι μαθητές της Γ’ τάξης του Ενιαίου
Λυκείου Πόρου στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας υψηλές
βαθμολογίες και πετυχαίνοντας την εισαγωγή τους σε σημαντικές Ανώτατες
και Ανώτερες Σχολές. Όπως κάθε χρόνο, οι επιτυχόντες μαθητές τιμήθηκαν
σε ειδική εκδήλωση που έγινε την 28η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την παρέλαση,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού. Μαζί με τους
τιμητικούς επαίνους, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης παρέδωσε ως
δώρα στα παιδιά δωροεπιταγές των 150€ του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
συνολικού κόστους 3.750€, οι οποίες ήταν χορηγία του ιδίου, καθώς και

της εταιρίας Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ που τις διέθεσε με έκπτωση 20%.
Συγχαίροντας τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές τους για τις
επιδόσεις τους και για την πρωτιά του Λυκείου Πόρου πανελληνίως στις
εξετάσεις, ο Δήμαρχος τόνισε στα παιδιά ότι αντίστοιχες πρωτιές μπορούν να
έχουν σε όλη τους την ζωή, θέτοντας στόχους και πετυχαίνοντάς τους.
Ανάμεσα στους στόχους αυτούς, ο κ. Δημητριάδης ζήτησε από τα παιδιά
να βρίσκεται και ο στόχος να γυρίσουν κάποια στιγμή στο νησί τους ως
πετυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες και να συνδράμουν στα κοινά.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:
ONOMATEΠΩNYMO EΠITYXONTA
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ						 ΙΔΡΥΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Οικονομικών Επιστημών			
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΒΑΪΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			
Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
Πολιτικών Μηχανικών				
Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΓΚΥΛΙ ΕΛΕΝΑ					Φυσικής					 Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών		
Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ			Ιστορίας					 Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ				
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			
Διοίκησης Επιχειρήσεων				
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος)
ΖΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ				Ψηφιακών Συστημάτων				 Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ			
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής		
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ			
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης		
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ		
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης		
Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ			
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών			
Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
ΛΙΩΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ				
Ιστορίας & Αρχαιολογίας			
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			Νομικής					 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ			
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΟΛΗ		
Διοίκησης Επιχειρήσεων				
ΤΕΙ Κρήτης ( Άγιος Νικόλαος)
ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ		
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών		
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ			
Χημικών Μηχανικών				
Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΠΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ				Νομικής					 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΡΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ				
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπ. Κοινων. & Πολιτικών Επιστημών
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ		Χημείας						 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ				
Ιστορίας & Αρχαιολογίας			
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ			Μαθηματικών					 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΦΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ				Χημικών Μηχανικών				 Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Παιδικές Χαρές
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Ανακαινίστηκαν & πιστοποιήθηκαν
οι Παιδικές Χαρές του Πόρου

Ένα από τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα αντικείμενα που υπάγονται
στις αρμοδιότητες των Δήμων είναι η διαχείριση των Παιδικών
Χαρών. Μαζί με τα σχολικά κτήρια, αποτελούν τους χώρους στους
οποίους θα πρέπει, τόσο για λόγους ουσίας, όσο και για λόγους
νομιμότητας, να τηρούνται σε απόλυτο βαθμό όλες οι προδιαγραφές
ασφαλείας.
Σε ό,τι αφορά το τυπικό μέρος των υποχρεώσεων αυτών, μετά από το
γνωστό δυστύχημα στον Άλιμο το 2013, η Πολιτεία ξεκίνησε να εξαντλεί
την αυστηρότητά της στα θέματα των Παιδικών Χαρών, με τρόπο που
έβαζε τον τύπο πάνω από την ουσία. Ο τότε Υπουργός εξέδωσε επείγουσα
Εγκύκλιο, επισημαίνοντας ότι μοναδικό κριτήριο για τη νομιμότητα των
Παιδικών Χαρών ήταν η πιστοποίησή τους και μάλιστα από Επιτροπές που
δεν υπήρχαν. Μέσα σε μια μέρα οι 9 στις 10 Παιδικές Χαρές της χώρας
προέκυψε ότι ήταν παράνομες. Για να δοθεί πιστοποίηση, η εύκολη λύση
που υποδείκνυαν πολλές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
ήταν η συνολική αντικατάσταση οργάνων και έτσι στους περισσότερους
Δήμους στήθηκε ένας χορός αχρείαστων προμηθειών εκατομμυρίων εν
μέσω κρίσης.
Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με Απόφασή του, αποφάσισε να
κάνει την στρουθοκάμηλο, εκδίδοντας Απόφαση για δήθεν σφράγιση των
δύο δημοτικών Παιδικών Χαρών, αλλά απολύτως υποκριτικά άφησε τις
πόρτες τους ανοικτές, αφήνωντας γονείς και παιδιά να εισέρχονται με δική
τους ευθύνη. Το χειρότερο μάλιστα ήταν ότι οι τότε αρμόδιοι παράτησαν
απολύτως στη μοίρα τους τους χώρους και τα όργανα, χωρίς να διενεργούν
καμία δράση συντήρησης.
Όταν ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή, ο νέος Δήμαρχος Γιάννης
Δημητριάδης εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανοίξει και τυπικά
τις (ήδη ανοικτές στην πραγματικότητα) Παιδικές Χαρές, αφού πρώτα η
Τεχνική Υπηρεσία φρόντισε για τον έλεγχό τους και τη διενέργεια εργασιών
συντήρησης. Έτσι, το νέο ΔΣ ανέλαβε κατά πλειοψηφία την ευθύνη για
τη λειτουργία τους, παρότι ακόμη δεν είχαν πιστοποίηση, αφού ακόμα οι
αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου βρίσκονταν σε αδράνεια (οι σύμβουλοι της
μειοψηφίας, που ως δημοτική αρχή της περιόδου 2011-2014 ευθύνονταν για
το πρόβλημα, καταψήφισαν την Απόφαση).
Στα μέσα του 2016, όμως, οι Εισαγγελικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε όλη

την Ελλάδα για το ποιες Παιδικές Χαρές έχουν πιστοποίηση και ποιες όχι.
Έτσι, σε όλους τους Δήμους έφτασαν δεκάδες έγγραφα από τις Εισαγγελίες,
τα τοπικά Α.Τ. και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που ουσιαστικά τους
υποχρέωναν να κλείσουν τις Παιδικές Χαρές που δεν είχαν πιστοποίηση.
Στο μεταξύ, ο Δήμος μας είχε καλέσει πιστοποιημένη ιδιωτική εταιρία για
τον έλεγχό τους, η οποία υπέδειξε μικρής σπουδαιότητας παρατηρήσεις
και για τις δύο Παιδικές Χαρές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν άμεσα από
τα συνεργεία του Δήμου. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε ένα σοβαρό
πρόβλημα που δεν διορθωνόταν γρήγορα σε ό,τι αφορά την Παιδική Χαρά
του Συνοικισμού: τα περισσότερα όργανα βρίσκονταν σε μη-επιτρεπόμενη
απόσταση σε σχέση με τα κάγκελα. Έτσι, η δημοτική αρχή ανέλαβε την
ευθύνη να διατηρήσει ανοικτή την Παιδική Χαρά του Άλσους, αλλά
αναγκάστηκε να κλείσει εκείνη του Συνοικισμού, ώστε να διενεργηθούν
εκτεταμένες εργασίες.
Προκειμένου να μετακινηθούν τα όργανα προς τα μπρος, ο Δήμος
αναγκάστηκε να ξηλώσει μεγάλα τμήματα του ελαστικού δαπέδου. Όταν
έγινε αυτό, όμως, διαπιστώθηκε ότι το δάπεδο είχε τοποθετηθεί πάνω σε
ακατάλληλο υπέδαφος, το οποίο υποχρεωτικά έπρεπε να ξηλωθεί, ώστε να
στρωθεί τσιμεντοκονία σε όλο το οικόπεδο και μετά να τοποθετηθεί νέο
ελαστικό δάπεδο από πάνω, αφού το παλιό δάπεδο είχε πακτωθεί με λάθος
τρόπο και δεν μπορούσε να επανατοποθετηθεί. Για κάθε ένα από τα βήματα
αυτά, χρειαζόταν πρώτα να γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του
Δήμου, ώστε να εξασφαλισθεί αντίστοιχος κωδικός. Άλλα προβλήματα
που προέκυψαν ήταν ότι το νέο δάπεδο δεν ήταν ετοιμοπαράδοτο, καθώς
και ότι η μετακίνηση των οργάνων προς το κέντρο της Παιδικής Χαράς
μίκρυνε και τις αποστάσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται
η κατάργηση δύο οργάνων, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες
αποστάσεις μεταξύ όσων διατηρήθηκαν.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, οι οποίες κόστισαν περίπου
15.000€, ο Δήμος μας κάλεσε εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο με
κόστος περίπου άλλα 8.000€ προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση και
των δύο Παιδικών Χαρών, οι οποίες, μεταμορφωμένες πλέον, άνοιξαν
τις πόρτες τους στους μικρούς επισκέπτες τους λίγο πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων, έχοντας πλέον και τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία
σήματα πιστοποίησης της ασφάλειάς τους για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
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Σε εξέλιξη διαγωνισμοί έργα και εργασίες
προϋπολογισμού άνω των 5εκ€
στον Δήμο Πόρου

Ανακατασκευή γεφυριού Νεκροταφείου

Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου

Γεφύρι - σήμερα

Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου - σήμερα

Στην πλέον παραγωγική περίοδο, σε ό,τι αφορά την ανάθεση και
εκτέλεση έργων και Μελετών, βρίσκεται ο Δήμος Πόρου, παρά την
οικονομική κρίση, την έλλειψη προσωπικού και τις συνεχείς αλλαγές
στη νομοθεσία, οι οποίες προκάλεσαν τεράστιες καθυστερήσεις
στις διαδικασίες αναθέσεων σε όλους τους Δήμους.

Διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν:
• Έργο συντήρησης, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων και αντλιοστασίων
αποχέτευσης στην Σφαιρία (χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής, αρχικός
π/υ 2.300.000€ – δημοπρατήθηκε στις 28.8.2017 και αναμένεται έγκριση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
• Υπηρεσίες καθαριότητας δημοτικών χώρων, συλλογής, αποκομιδής και
μεταφοράς σύμμικτων απορριμμάτων (ίδιοι πόροι, αρχικός π/υ 1.116.000€
– δημοπρατήθηκε στις 21.8.2017 και αναμένεται έγκριση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
• Έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών
κατασκευών (χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής, αρχικός π/υ 415.000€
– δημοπρατήθηκε στις 18.7.2017 και αναμένεται έγκριση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
• Έργο κατασκευής στεγάστρου αναμονής επιβατών στο Νέο Λιμάνι
(ίδιοι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αρχικός π/υ 100.000€ –
δημοπρατήθηκε από το ΔΛΤ στις 12.9.2017).
• Έργο διαμόρφωσης και ανάπλασης πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου (ίδιοι
πόροι, αρχικός π/υ 74.400€ – εκτελείται).
• Έργο διαμόρφωσης parking Αγ. Στεφάνου (ίδιοι πόροι, αρχικός π/υ
20.000€ – εκτελείται).
• Ανάθεση Μελέτης συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου
Καλαυρίζς (χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής, αρχικός π/υ 20.000€ –
αναμένεται η παράδοσή της) .
• Ανάθεση παροχής υπηρεσίας διαπίστωσης και αποκατάστασης
προβλημάτων μονάδας ΒΙΟΚΑ (χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής,
αρχικός π/υ 24.613€ – αναμένεται η παράδοσή της).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Ν. 4412, ο οποίος ψηφίστηκε στις 8.8.2016,
άλλαξαν αιφνιδιαστικά όλες οι διαδικασίες ανάθεσης, με αποτέλεσμα να
πρέπει συνταχθούν εκ νέου όλες οι Μελέτες και διακηρύξεις διαγωνισμών
και αναθέσεων που ήταν έτοιμες με βάση την παλιά νομοθεσία. Επίσης,
ο νέος Νόμος προβλέπει τη στελέχωση στο εξής των Επιτροπών
διενέργειας των διαγωνισμών αποκλειστικά με τεχνικούς υπαλλήλους
(χωρίς συμμετοχή διοικητικών), με αποτέλεσμα οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι
να μην μπορούν πλέον να δημοπρατούν αυτόνομα τα έργα τους, αλλά
να χρειάζεται η συμμετοχή μηχανικών της Περιφέρειας, γεγονός που
καθυστερεί για αρκετούς επιπλέον μήνες τη δημοπράτηση κάθε ώριμου
έργου (οι Δήμαρχοι των νησιωτικών Δήμων έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα
στον αρμόδιο Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη και έχουν ζητήσει την αλλαγή της
επίμαχης διάταξης, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκρισή του).
Παρ’ όλα αυτά, την πλέον δύσκολη ιστορικά περίοδο, ο Δήμος μας έχει
διενεργήσει τους ακόλουθους διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα
έργα να είναι πλέον έτοιμα να ξεκινήσουν, αφού εξασφαλίσουν τις
απαιτούμενες εγκρίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η έκδοση των οποίων απαιτεί αρκετούς ακόμα επιπλέον μήνες
καθυστέρησης.

Έργα & Δράσεις
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Γεωτεχνικές τομές στην Πέρλια

Ελαιοχρωματισμός Δημοτικής Αγοράς

Επίσης, από τις αρχές του 2017 μέχρι σήμερα διενεργήθηκαν οι
ακόλουθες δράσεις:

χωρίς να έχει διενεργηθεί καμία γεωτεχνική Μελέτη.
• Ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση και αποκατάσταση ορόφου και
κουφωμάτων Δημοτικής Αγοράς (ίδιοι πόροι – κόστος 20.000€).
• Συντήρηση και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών (ίδιοι πόροι – κόστος
23.000€).
• Συντήρηση κτηρίου Κοιμητηρίου (ίδιοι πόροι – κόστος 7.000€).
• Επανακατασκευή γλίστρας νέου Δυτικού Λιμένα.

• Ολοκλήρωση του πρώτου έργου αποκατάστασης καταστροφών από
πλημμύρες, με την παράδοση στην κυκλοφορία στις 27 Νοεμβρίου και
την ασφαλτόστρωση του γεφυριού του Νεκροταφείου στον Συνοικισμό.
(χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής, αρχικός π/υ 600.000€).
• Δράσεις Πολιτικής Προστασίας: το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η επισκευή
των δύο σταθερών θαλάσσιων αντλιών πυρόσβεσης στο Νεώριο, οι
οποίες τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και
διενεργήθηκαν εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου Καλαυρίας (ίδιοι
πόροι – κόστος 20.000€), ενώ το φθινόπωρο συντελέσθηκαν καθαρισμοί
ρεμάτων και φρεατίων ομβρίων.
• Δράσεις συντήρησης του δικτύου του Βιολογικού: επισκευάστηκαν και
αντικαταστάθηκαν φρεάτια και καπάκια αποχέτευσης και διενεργήθηκαν
γεωτεχνικές τομές σε Νεώριο, Πέρλια και Ασκέλι, ώστε οι νέες Μελέτες
για την αποκατάσταση του δικτύου να μην επαναλάβουν τα σφάλματα των
Μελετών και Έργων των προηγούμενων δεκαετιών, τα οποία εκτελέστηκαν

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 6.6.2017 δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής το έργο αποκατάστασης του κατεστραμμένου Δυτικού Λιμένα,
αρχικού π/υ 868.000€.
Το κόστος των ανωτέρω έργων και δράσεων ξεπερνάει τα
5.000.000€ και η δημοπράτηση και υλοποίησή τους, χάρη στο
σωστό προγραμματισμό της δημοτικής αρχής, την υποστήριξη του
προσωπικού και την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στα
μεγαλύτερα από αυτά, αποτελεί μοναδικό επίτευγμα για τον Δήμο
μας.

Επαναλειτουργία αντλίας στο Νεώριο

Εργασίες συντήρησης κτηρίου Νεκροταφείου

Καθαρισμοί ρεμάτων

Συντήρηση δικτύου Βιολογικού

Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου, ώρα 19:00

•non-stop-mix Pop, Rock, Disco, Latin
•International & Greek Hits
80΄s, 90’s & 2000’s

Ειδήσεις
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Σε ιδιώτη η καθαριότητα στον Δήμο
Πόρου για τα επόμενα 3 χρόνια
Κατόπιν κατά πλειοψηφία Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 2 Ιουνίου,
προκηρύχθηκε στις 29.6.2017 ο διαγωνισμός για την ανάθεση όλων των υπηρεσιών καθαριότητας
του Δήμου Πόρου, πλην της ανακύκλωσης, σε ιδιώτη. Ο Δήμος Πόρου προβαίνει κάθε έτος
από το 2013 και μετά σε ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, ωστόσο για πρώτη φορά
η ανάθεση θα γίνει για 2+1 χρόνια (με δικαίωμα προαίρεσης για τον Δήμο) και θα περιλαμβάνει
και τη μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Φυλής, καθώς και αύξηση του απαιτούμενου
προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα στην καθαριότητα των
δημοτικών χώρων (κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι, πλατείες, παιδικές χαρές, παραλίες και όλα
-πλέον- τα δημοτικά κτήρια).
Η αύξηση της διάρκειας της σύμβασης είχε τρία σημαντικά οφέλη για τον Δήμο: (α) επίτευξη
μεγαλύτερης έκπτωσης λόγω των οικονομιών κλίμακας και του υψηλότερου οικονομικού
κινήτρου για τους ενδιαφερόμενους, (β) προσέλκυση μεγάλων και αξιόπιστων εταιριών, (γ)
εξοικονόμηση διοικητικού κόστους για τον Δήμο από την αποφυγή της επαναλαμβανόμενης
διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού κάθε χρόνο. Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 1.116.000€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και είναι ο μεγαλύτερος που έχει διενεργηθεί ποτέ από τον
Δήμο Πόρου για υπηρεσίες. Το κόστος της ανάθεσης, η οποία θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες
του 2018, μετά τον Έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα καλυφθεί χωρίς να γίνει αύξηση των
δημοτικών τελών, καθώς θα αντιστοιχεί στο σύνολό του σε ισοδύναμα επί μέρους κόστη που
πληρώνει έτσι κι αλλιώς έως σήμερα ο Δήμος. Επιπλέον, ο Δήμος θα διατηρήσει τις υπηρεσίες
συλλογής και μεταφοράς Ανακύκλωσης και τις υπηρεσίες Πρασίνου, στις οποίες θα αξιοποιηθούν
οι έξι εργάτες και πέντε οδηγοί του Τμήματος Καθαριότητας, ενώ τρεις από τους τελευταίους θα
μετακινηθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στην υπό σύσταση δημοτική συγκοινωνία της
Σφαιρίας.
Σημειώνεται, τέλος, ότι κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, ο Δήμος Πόρου
έχει απορρίψει από το 2015 την επιλογή της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού συμβασιούχων
(την οποία, από την άλλη, αντιπροτείνει η αντιπολίτευση). Ελάχιστες μέρες μετά την ψήφιση της
πρόσφατης Απόφασης του ΔΣ Πόρου, δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η επαναλαμβανόμενη πρόσληψη συμβασιούχων, με
αποτέλεσμα να βρεθεί στον αέρα η καθαριότητα όσων Δήμων είχαν χτίσει τις σχετικές υπηρεσίες
πάνω στην επιλογή εκείνη. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα μια ακόμα θεμελιώδη επιλογή της
δημοτικής αρχής.

Παραλαβή
μετασκευασμένου
φορτηγού Δήμου
Πόρου
Παραλήφθηκε από τον Δήμο Πόρου το μετασκευασμένο πρώην
απορριμματοφόρο όχημα MERCEDES, το οποίο είχε αποσταλεί για
μετατροπή και αναβάθμιση σε εξειδικευμένο συνεργείο. Το εν λόγω
όχημα βρέθηκε το 2014 από τη σημερινή δημοτική αρχή σε άθλια
κατάσταση, λεηλατημένο, στο χώρο του Αγ. Στεφάνου και, κατόπιν
Μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
από το Δημοτικό Συμβούλιο (δεν την ψήφισαν δηλαδή εκείνοι
που είχαν υπό την ευθύνη τους τα οχήματα του Δήμου έως το
2014), αποφασίστηκε η αποκατάστασή του και η μετατροπή του σε
φορτηγό. Το κόστος των σχετικών εργασιών ανήλθε σε 17.000€, τα
οποία μάλιστα εξασφαλίστηκαν από χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για ένα ακόμη
εγκαταλελειμμένο απορριμματοφόρο του Δήμου, το οποίο σύντομα
θα επιστρέψει στο νησί, επισκευασμένο, με ανατρεπόμενη καρότσα
και ανυψωτικό μηχάνημα.
Σημειώνεται ότι από το 2014, τουλάχιστον δεκαεφτά οχήματα, τα
οποία είναι εγγεγραμμένα ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Πόρου,
βρέθηκαν σε αχρηστία ή αγνοούνται με τις ακόλουθες αιτιολογίες: πέντε
θάφτηκαν, τέσσερα αγνοούνται, δύο κάηκαν και τα υπόλοιπα βρίσκονται
σε μορφή σκραπ σε δημοτικούς ή άλλους χώρους.

ΠΡΙΝ
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Ο Δήμος Πόρου τίμησε
το ζεύγος Κανελλάκη

Τοποθέτηση των πινακίδων
των οδών του Οικισμού

Με εκδήλωση προς τιμήν του Γιώργου και της Χέλγκας Κανελλάκη την
Παρασκευή 30 Ιουνίου στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, ο
Δήμος Πόρου τίμησε το ζεύγος Κανελλάκη για τη δωρεά εκθεμάτων
στο Μουσείο Κοχυλιών. Κατά την εκδήλωση, αποκαλύφθηκε επιγραφή
με τα ονόματα των δύο δωρητών, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο, με
ομόφωνη Απόφασή του (ΑΔΣ 201/2016), αποφάσισε η αίθουσα που
φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση κοχυλιών να ονομαστεί «Αίθουσα Γεωργίου
και Χέλγκας Κανελλάκη». Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του
Γυμνασίου Πόρου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής κ. Άννας
Παπαζαφειροπούλου - Παύλου, η οποία τραγούδησε μελοποιημένα
αποσπάσματα του παραμυθιού της κ. Χέλγκας Κανελλάκη «Ψίθυροι στο
Μουσείο».

Ξεκίνησε η τοποθέτηση των πινακίδων με τις ονομασίες των οδών του
Οικισμού του Πόρου. Οι πινακίδες τοποθετούνται στην αρχή, στο τέλος
και στις διασταυρώσεις των οδών, σε θέσεις που έχουν αποφασισθεί από
την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό
και εκτέλεση των σχετικών ενεργειών.
Σημειώνεται ότι τα ονόματα των οδών επιλέχθηκαν από άλλη Επιτροπή,
η οποία είχε συσταθεί από τον τ. Δήμαρχο Δ. Στρατηγό κατά την
προηγούμενη δημοτική θητεία, και η έγκρισή τους από την αρμόδια
Υπηρεσία της Περιφέρειας ολοκληρώθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο.

Ο Δήμος Πόρου στο πλευρό των
πλημμυροπαθών της Μάνδρας

Άλλη μία σημαντική επιχορήγηση
του Δήμου Πόρου από
το Υπουργείο Εσωτερικών,
ύψους 53.859€

Ο Δήμος Πόρου, μετά από συνεννόηση με τη δημοτική αρχή του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, απηύθυνε κάλεσμα σε κατοίκους και φορείς
της ευρύτερης περιοχής να στηρίξουν έμπρακτα τους πληγέντες από
τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου. Δεκάδες κάτοικοι, αλλά και οι τοπικές
εκκλησίες, παρέδωσαν στον Δήμο μας είδη πρώτης ανάγκης για τους
πλημμυροπαθείς. Τα είδη αυτά γέμισαν ένα ολόκληρο φορτηγό, το οποίο
απέστειλε ο Δήμος μας στη Μάνδρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Εγκρίθηκε, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη,
η επιχορήγηση του Δήμου Πόρου με το ποσό των 53.859€ για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής του, η οποία προέρχεται από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά εργολαβία σύνδεσης
κατοικιών με τον Βιολογικό Καθαρισμό στον Συνοικισμό το 2008. Η
επιχορήγηση εγκρίθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος
Γιάννης Δημητριάδης, ενώ με την ίδια Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν
επιχορηγήσεις προς 10 συνολικά Δήμους, συνολικού ποσού 5.146.468€.
Είναι η δεύτερη τέτοια επιχορήγηση που εγκρίνεται για τον Δήμο Πόρου,
μετά την επιχορήγηση 374.478€ που είχε εγκριθεί στις 27.1.2017.
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Παρεμβάσεις Δημάρχου
για το Ακτοπλοϊκό
Με επείγουσα επιστολή τους προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή και την εταιρεία Hellenic Seaways, οι
Δήμαρχοι Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Ύδρας, εξέφρασαν
την έντονη ανησυχία τους για τα φαινόμενα μηχανικών βλαβών στα
ιπτάμενα δελφίνια που εξυπηρετούν τη γραμμή του Αργοσαρωνικού και
τόνισαν την ανάγκη να δρομολογηθεί εκ νέου στη γραμμή για τη χειμερινή
περίοδο το καταμαράν. Η εταιρία αποδέχτηκε το αίτημα των Δημάρχων,
καθώς και το αίτημα των Δημάρχων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων για
μειωμένες τιμές εισιτηρίων στους κατοίκους των δύο Δήμων. Έτσι, από
τα μέσα Νοεμβρίου παρέχεται 50% έκπτωση σε όλους τους κατοίκους
των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων κάθε Τετάρτη στο πρωινό
δρομολόγιο προς Πειραιά (07:40) και στο απογευματινό από Πειραιά
(17:00) και για όσο δεν υπάρχει στη γραμμή συμβατικό πλοίο.

7ος στην Περιφέρεια Αττικής
στη μείωση σύμμικτων
απορριμμάτων ο Δήμος Πόρου
Κατά 9,7% μειώθηκαν τα σύμμικτα απορρίμματα του Δήμου Πόρου το 1ο
τετράμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το
αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην αύξηση του έργου ανακύκλωσης στον
Δήμο μας, χάρη στην βελτιστοποίησή λειτουργίας του συστήματος των
μπλε κάδων τα τελευταία δύο χρόνια (μετά την έναρξη λειτουργίας του για
πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015) και κυρίως στην ευαισθητοποίηση
και συμμετοχή των κατοίκων. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την 7η
καλύτερη μεταξύ όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα
με τα στατιστικά που δημοσιοποιήθηκαν από το Αθηναϊκό - Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συνάντηση Δημάρχου Πόρου με
τον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών

Νομοθετήθηκαν οι προτάσεις
του Δημάρχου Πόρου προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας

Με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Μαυραγάνη
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, προκειμένου
να συζητήσουν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Ειδικότερα,
συζητήθηκαν ο τρόπος δρομολόγησης του νέου mini bus του Δήμου στον
παραλιακό δρόμο του Οικισμού του Πόρου, αλλά και περιπτώσεις κακής
ερμηνείας και διατάξεων του Κ.Ο.Κ. από τρίτες Υπηρεσίες (αναφορικά
με την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά και την
έγκριση μέτρων τοποθέτησης κινητών εμποδίων), οι οποίες έχουν σαν
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδίκως Δήμοι οι οποίοι εφαρμόζουν
σωστά τις εν λόγω διατάξεις. Ο κ. Δημητριάδης ενημέρωσε τον Υπουργό
ότι, όταν ως Δήμαρχος έρχεται αντιμέτωπος με νομικά κενά ή κακές
ερμηνείες του Νόμου, δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση του εκάστοτε
προβλήματος, αλλά επιπλέον ενημερώνει και τον αρμόδιο Υπουργό
για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται, ώστε τα προβλήματα που
εντοπίζονται να λύνονται και κεντρικά.

Εντάχθηκαν στο νέο Νόμο του Υπουργείου Ναυτιλίας (4504/2017)
οι σημαντικότερες από τις προτάσεις που, με πρωτοβουλία του
Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, είχαν υποβάλει έντεκα Δήμαρχοι
του παράκτιου χώρου στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Π. Κουρουμπλή,
αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στο καθεστώς
που διέπει τη χερσαία ζώνη λιμένα. Οι εν λόγω προτάσεις αφορούν τη
διενέργεια μικρών εργασιών και έργων από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,
χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίζονται κυρίως ανάγκες: συντήρησης, επισκευής
και αντικατάστασης υφισταμένων στοιχείων των λιμενικών υποδομών
και υφιστάμενων κοινωφελών δικτύων και υποδομών (ύδρευσης,
αποχέτευσης, ομβρίων κ.τ.λ.), οι πάσης φύσεως εργασίες απόφραξης
– απομάκρυνσης φερτών υλικών (διαύλων, φρεατίων και αγωγών),
χωματουργικές και κηπουρικές εργασίες και εργασίες κοπής, εκρίζωσης
και φύτευσης δένδρων κ.ά.
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Η μεταμόρφωση
των Νηπιαγωγείων του Πόρου

Μια ακόμα πολυδιάστατη αποκατάσταση ενός προβληματικού χώρου
ολοκληρώθηκε τους τελευταίους μήνες από τον Δήμο Πόρου, με την
αξιοποίηση ιδιωτικής δωρεάς του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, αλλά
και την υποστήριξη των Γιώργου Στούπη, Σπύρου Ανδρ. Ροή, Σταμάτη
Τριαναταφύλλου, Σοφίας Κωνσταντινίδη, Ανδρέα Γ. Καΐκα και Μάκη
Κομνηνού. Πρόκειται για την αναβάθμιση του χώρου στον οποίο στεγάζονται
τα Νηπιαγωγεία Πόρου, στο πρ. κτήριο ΚΑΠΗ. Ο συγκεκριμένος χώρος,
όπως και ολόκληρο το κτήριο ΚΑΠΗ, ήταν κατασκευασμένος με ιδιαίτερα
κακότεχνο τρόπο και είχε σημαντικά προβλήματα που τον καθιστούσαν
προβληματικό για τη διεξαγωγή διδασκαλίας, αλλά και απωθητικό για τα
μικρά παιδιά που φιλοξενεί.
Οι εργασίες που διενεργήθηκαν ήταν οι εξής:
• Φωτισμός: Η κεντρική αίθουσα του Νηπιαγωγείου, όπως και οι δύο
αίθουσες διδασκαλίας, δεν φωτίζονταν επαρκώς με τις λάμπες φθορίου
παλαιού τύπου. Συνολικά στο χώρο υπήρχαν 48 φωτιστικά με 4 λάμπες
φθορίου το καθένα και το 40% από αυτά δεν λειτουργούσαν. Επίσης,
ο ακατάλληλος αυτός τύπος λάμπας προκαλούσε έντονο θόρυβο κατά
το άναμμα, αλλά και συνεχές υπόκωφο βουητό κατά την διάρκεια της
λειτουργίας του. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έγινε
αντικατάσταση σε όλες τις λάμπες με νέας τεχνολογίας τύπου led, μετατροπή
της εσωτερικής καλωδίωσης και κατάργηση των ballast. Αποτέλεσμα είναι
πλέον ένα ζεστό, ομοιόμορφο και διάχυτο φως σε όλους τους χώρους, με
εξουδετέρωση του ενοχλητικού θορύβου στο άναμμα και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των φωτιστικών.
• Ηχητική: Η κεντρική αίθουσα, όπως και οι δύο αίθουσες διδασκαλίας,
παρουσίαζαν έντονο πρόβλημα αντήχησης. Το φαινόμενο αυτό κατά τις
ώρες λειτουργίας του σχολείου πολλαπλασιαζόταν από τις φωνές των
παιδιών, σε βαθμό που γινόταν ιδιαίτερα κουραστικό έως και επίπονο,
τόσο για τα ίδια, όσο και για το διδακτικό προσωπικό. Με την τοποθέτηση
ειδικών ηχοαπορροφητικών υλικών και ηχοδιαχυτών σε επίμαχα σημεία
όλων των χώρων, ελέγχθηκαν οι ανεπιθύμητες ανακλάσεις, μειώνοντας σε
υψηλότατο βαθμό τον χρόνο αντήχησης.
• Δημιουργία νέας αίθουσας: Με τον κατάλληλο διαχωρισμό ενός μέχρι
πρότινος αναξιοποίητου τμήματος του χώρου, δημιουργήθηκε μια νέα
αίθουσα και αναγνωστήριο με παράθυρο προς τον εσωτερικό διάδρομο.

• Αναβάθμιση υπάρχουσας αίθουσας διδασκαλίας: Η υφιστάμενη
αίθουσα απέκτησε και αυτή παράθυρο προς τον εσωτερικό διάδρομο,
με αποτέλεσμα να επικοινωνεί πλέον οπτικά με τον υπόλοιπο χώρο,
βάφτηκε και το ταβάνι της διαμορφώθηκε κατά τρόπο που αναβάθμισε την
ακουστική και την αισθητική της.
• Βάψιμο εσωτερικών χώρων: Έγινε αναχρωματισμός με παλ διαφορετικά
χρώματα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και αίθουσες.
• Διαμόρφωση εσωτερικής αυλής: Η εσωτερική αυλή καθαρίστηκε,
ανακατασκευάστηκε πλήρως και τοποθετήθηκε συνθετικός χλοοτάπητας
υψηλών προδιαγραφών και νέο παιχνίδι τσουλήθρα, με αποτέλεσμα το
Νηπιαγωγείο να αποκτήσει πλέον έναν όμορφο χώρο διαλείμματος.
• Τοποθέτηση δαπέδου PVC: Με την τοποθέτηση του πατώματος PVC
εξαλείφθηκε το βασικό πρόβλημα ολισθηρότητας στο υπάρχον γυαλιστερό
λευκό πλακάκι, καθώς και η φασαρία από το τρέξιμο των παιδιών, ενώ
επιπρόσθετα ο χώρος αναβαθμίστηκε αισθητικά.
• WC: Έγινε επικάλυψη του υπάρχοντος πλακιδίου με αντιολισθητικό υλικό,
τοποθετήθηκαν σαπουνοθήκες, χαρτοθήκες και πετσετοθήκες σε όλες τις
τουαλέτες, οι οποίες βάφτηκαν όμορφα.
• Οριοθέτηση προαύλιου χώρου στην είσοδο με τοποθέτηση ξύλινου
καγκέλου: Με την τοποθέτηση του κιγκλιδώματος δημιουργήθηκε ένας
εξωτερικός περίβολος για μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο κατά την
είσοδο και την έξοδο από το νηπιαγωγείο.
• Ηχητική εγκατάσταση – Projector – Φώτα σκηνής: Έγινε ηχητικήμικροφωνική εγκατάσταση για την κάλυψη των σχολικών εορτών, καθώς και
video projector για εκμάθηση μέσω Η/Υ και λοιπές ανάγκες.
• Αγορά και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού: Αγοράστηκαν νέα έπιπλα
και παιχνίδια, ενώ όσα έπιπλα και λοιποί εξοπλισμοί υπήρχαν στον χώρο
επισκευάστηκαν και βάφτηκαν.
• Σημειώνεται ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν πληρούν όλους
τους κανόνες υγιεινής και πυρασφάλειας.
Μετά τις παραπάνω εργασίες, ο χώρος των Νηπιαγωγείων του Πόρου δεν
έχει τίποτα να ζηλέψει πλέον από σύγχρονα δημόσια, αλλά και ιδιωτικά,
Νηπιαγωγεία και -το κυριότερο- τα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά γελαστά
στο σχολείο και οι γονείς τα αφήνουν και τα παραλαμβάνουν στον χώρο
με ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
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Νέο ρεκόρ δαπανών τουριστικής
προβολής το 2017 για τoν Δήμο μας

Το 2017 ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά κατά την οποία ο Δήμος Πόρου
ενέκρινε και υλοποίησε Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής, υλοποιώντας δράσεις συνολικού κόστους 37.544€.
Χάρη στο σωστό προγραμματισμό και το μεράκι των μελών της
Τουριστικής Επιτροπής, ο Πόρος βρέθηκε το 2017 σε όλα τα πεδία
προβολής και τουριστικής επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία αυτή είχε η συμμετοχ από φέτος στην Τουριστική Επιτροπή
του επαγγελματία του χώρου της τουριστικής προβολής Τάσου
Φιακά, της Πρόεδρου της Επιτροπής Ελένης Κανατσίδη, καθώς και
των υπολοίπων μελών της. Σημαντική επίσης ήταν η συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής και την εντεταλμένη Τουρισμού κ. Ελένη
Δημοπούλου, καθώς και η υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και
των επιχειρήσεων του νησιού.

Οι δαπάνες αυτές είναι οι περισσότερες που έχουν διατεθεί στην ιστορία
του Δήμου για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Πόρου, καθώς
μέχρι το 2014 ή δεν υλοποιούνταν καθόλου τέτοιες δράσεις ή υλοποιούνταν
ελάχιστες με ελάχιστο κόστος.
Επισημαίνεται ότι το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία του Δήμου
Πόρου που ξεκίνησε να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης
και υλοποίησης συνολικού Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ.
Ειδικότερα, η εξέλιξη των τουριστικών δαπανών του Δήμου τα τελευταία
χρόνια είναι η ακόλουθη:

Ειδικότερα, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν φέτος ήταν οι ακόλουθες:

Δράση

Κόστος

Έτος

Δαπάνες

1. Σύνταξη Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής

10.000€

2014

1.500€

2. Δράση ανάπτυξης και προβολής πεζοπορικού τουρισμού

17.500€

2015

23.960€

3. Διοργάνωση fam trip για την προώθηση σχολικών εκδρομών

3.000€

2016

18.098€

4. Διοργάνωση Press trip για την προβολή του προορισμού

3.000€

2017

37.544€

5. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό ή/
και εξωτερικό

3.694€

2018

41.500€ (προϋπολογισμός)

6. Διαφήμιση του προορισμού στο internet και στα social media

350€

ΣΥΝΟΛΟ

37.544€
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
Επίσκεψη δημοσιογράφων ελληνικών ΜΜΕ
Η δράση πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 9-11 Ιουνίου και αφορούσε τη
φιλοξενία δημοσιογράφων μεγάλων αθηναϊκών ΜΜΕ του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου στον Πόρο. Οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν στο νησί
και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, παραχώρησε συνέντευξη
τύπου στο ξενοδοχείο Poros Image, κατά την οποία παρουσίασε τη
στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου και το
πολιτιστικό πρόγραμμα του 2017. Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι
μετέβησαν με παραδοσιακή λέμβο στην Αλυκή, όπου είχαν την ευκαιρία
να πάρουν μια γεύση και από το ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου. Τα
μέσα που προσκλήθηκαν στο Press Trip ήταν τα ακόλουθα: Όμιλος 24MEDIA, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΝΕΑ,
ΒΗΜΑ fm, in.gr, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, REAL NEWS, ΒΗΜΑ,
ATHENS VOICE, iefimerida.gr. Χορηγοί της δράσης ήταν επιχειρήσεις και
ιδιώτες του Δήμου μας.

Έκθεση Nostos Expo 2017 στη Ναύπακτο
Με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί, ο
Δήμος Πόρου συμμετείχε με δικό του περίπτερο στη διεθνή Έκθεση
εναλλακτικού τουρισμού Nostos Expo 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε
στη Ναύπακτο στις 13-16 Οκτωβρίου. Τον Δήμο εκπροσώπησαν τα
μέλη της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς και Κατερίνα Σακελλίου,
οι οποίοι έκαναν ιδιωτικές συναντήσεις (private b2b) με tour operators
και ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα
έγινε προώθηση του προορισμού μέσω διεθνών μέσων ενημέρωσης που
κάλυψαν την έκθεση. Οι επισκέπτες του περιπτέρου, το οποίο πλαισίωσαν
με την παρουσία τους οι επιχειρήσεις Odyssey Activities και Horse Spirit
In The Land Of The Wolf, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που εξυπηρετεί ο Πόρος και να γευτούν
τοπικά προϊόντα. Χορηγοί της παρουσίας του Δήμου στην έκθεση ήταν οι
τοπικές επιχειρήσεις Πόρου Άμπελος, τα ζαχαροπλαστεία «Γλύκισμα» και
Δάγκλης και ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου.

Συμμετοχή στην Έκθεση Greek Travel Show
Ο Πόρος έδωσε δυναμικά το παρών στο περίπτερο της Περιφέρειας
Αττικής, στην Έκθεση Greek Travel Show, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
19-21 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι. Οι επισκέπτες
ενημερώθηκαν για τον προορισμό μας μέσω έντυπου υλικού, του επίσημου
τουριστικού ηλεκτρονικού οδηγού Poros Island My Guide, αλλά και από
συνεχή προβολή του επίσημου video του Δήμου. Επίσης, είχαν την
ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά ποριώτικα κεράσματα που πρόσφεραν
τα ζαχαροπλαστεία Γλύκισμα και Βεσσαλά. Τον Δήμο μας εκπροσώπησε ο
Τάσος Φιακάς.

Τουρισμός

Ο Πόρος στη μεγαλύτερη διεθνή Τουριστική Έκθεση
World Travel Market – London 2017
Ο Δήμος Πόρου συμμετείχε και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
World Travel Market – London, η οποία διοργανώθηκε στις 6-8 Νοεμβρίου
2017. Η συγκεκριμένη Έκθεση αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση
παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, στην οποία συμμετέχουν
περισσότεροι από 5.000 εκθέτες και 50.000 επισκέπτες, και ο Δήμος Πόρου
συμμετείχε φέτος σε αυτήν για τρίτη συνεχή χρονιά μετά την παρθενική
του συμμετοχή το 2015. Τον Δήμο μας, ο οποίος μετείχε στην Έκθεση
σαν συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσώπησε η
ειδική σύμβουλος Τουρισμού Νατάσσα Κονιέσκυ.

Συμμετοχή στην Έκθεση Philoxenia
Ο Δήμος μας συμμετείχε, ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής,
στην Philoxenia 2017 στις 10-12 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη,
εκπροσωπούμενος από τον Τάσο Φιακά. Στο πλαίσιο της Έκθεσης
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις b2b με hosted buyers, μεγάλους tour
operators του εξωτερικού και τουριστικά γραφεία που εξειδικεύονται στον
εναλλακτικό, στον θρησκευτικό, στον γαμήλιο και στον αθλητικό τουρισμό.
Χορηγοί της παρουσίας του Δήμου στην Έκθεση ήταν ο Εμπορικός
Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου και οι τοπικές επιχειρήσεις Φούρνος
Αγγελόπουλου, τα ζαχαροπλαστεία Βεσσαλά και Γλύκισμα και τα κρασιά
Πόρου Άμπελος.

Διεθνής Έκθεση Greek Tourism Expo στην Αθήνα
Ο Δήμος Πόρου συμμετείχε με δικό του περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση
Greek Tourism Expo που διοργανώθηκε στο κτήριο της Helexpo στο
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 8-10 Δεκεμβρίου 2017. Στο πλαισιο της
Έκθεσης, οι εκπρόσωποι του Δήμου, Αλέξανδρος Δημητριάδης και
Τάσος Φιακάς, πραγματοποίησαν b2b συναντήσεις με hosted buyers απο
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής
Ανδρέας Καΐκας παρουσίασε γαστρονομικές θαλασσινές δημιουργίες. Στο
περίπτερο προσφέρθηκαν τοπικά εδέσματα και κεράσματα, προσφορά
του ΕΕΣΠ.

Ο Πόρος σε μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ
Στον Πόρο βρέθηκε στις 11-13 Ιουνίου πολυμελές συνεργείο του ρωσικού
ομοσπονδιακού τηλεοπτικού καναλιού Russia 1, προκειμένου να
κινηματογραφήσει μίνι ντοκιμαντέρ για τον Πόρο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν
από τα φυτώρια του Γιώργου Κωστελένου και συνεχίστηκαν με συνέντευξη
του προέδρου του Συλλόγου «Φίλοι του Λεμονοδάσους», Τάσου Γκούμα.
Ακολούθησε επίσκεψη στο ελαιοτριβείο του Γιώργου Κουτουζή και
στη συνέχεια η οικογένεια του Γιάννη Μουρτζούκου ανέλαβε να δείξει
την έννοια της ελληνικής φιλοξενίας στο εστιατόριό της στο Νεώριο.
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Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν με συνέντευξη του 95χρονου Μιχάλη
Χατζηπέρου στον Συνοικισμό. Το ομοσπονδιακό κανάλι Russia1 είναι το
δημοφιλέστερο στη Ρωσία, με κοινό που αγγίζει το 98,5% του Ρωσικού
πληθυσμού και επιπλέον 50 εκ. θεατές στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες
και τις χώρες της Βαλτικής. Το αφιέρωμα στον Πόρο προβλήθηκε τρεις
φορές κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Χορηγοί ήταν η ταβέρνα
Primasera και ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κανατσίδης που ξενάγησε τους
προσκεκλημένους.
Με την προβολή του Πόρου στην ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση της
γνωστής αγγλόφωνης εφημερίδας Daily Mail, απέδωσε καρπούς μια
ακόμα δράση της Τουριστικής Επιτροπής, η οποία τον Ιούλιο υποδέχθηκε
τους απεσταλμένους της εφημερίδας που επισκέφτηκαν τον Πόρο
προκειμένου να τον προβάλουν ως ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές
μορφές τουρισμού. Η Dailymail Online διαβάζεται από 3,4 εκ. μοναδικούς
χρήστες ημερησίως, ενώ η σελίδα της στο Facebook ακολουθείται από 13
εκ. χρήστες. Χορηγοί της δράσης ήταν το ξενοδοχείο Σάρων, τα εστιατόρια
Primasera και Άσπρος Γάτος και οι σχολές σκι Passage και Σωτηράκη.
Τέλος, ο Πόρος προβλήθηκε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Εσθονίας
Eesti Televisioon (ETV), σε ταξιδιωτική εκπομπή που παρουσίασε
ο Εσθονός ιστορικός τέχνης και ποιητής Linnar Priimägi. Η εκπομπή
ταξίδεψε στον Πόρο και τις Σπέτσες και μετέφερε στο τηλεοπτικό
κοινό ενδιαφέροντα στοιχεία από τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και το
περιβάλλον των δύο νησιών.
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Τεχνικό Πρόγραμμα

Εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός
και το Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2018
Με βάση τον προγραμματισμό αυτό, οι δράσεις του 2018 αναλύονται
στις ακόλουθες 4 κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Δράσεις που εντάσσονται εξ αρχής στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
2018: Πρόκειται για 8 έργα και 9 Μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον
Δήμο Πόρου και για 4 έργα και 3 Μελέτες που χρηματοδοτούνται από την
Περιφέρεια Αττικής, συνολικού π/υ 3.194.199,48€.
2. Νέες δράσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης
στην Περιφέρεια Αττικής: Πρόκειται για 2 δράσεις για τις οποίες ήδη
έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης και που είναι ήδη εγκεκριμένες,
συνολικού π/υ 1.500.000€, και για άλλες 4, συνολικού π/υ περίπου
1.000.000€.
Ψοίες θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια
Αττικής το β’ εξάμηνο του 2018: Πρόκειται για 16 δράσεις που απαιτούν
ωρίμανση ή ολοκλήρωση Μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο των
δράσεων των κατηγοριών (2) και (3).
4. Δράσεις με χρηματοδοτήσεις: Πρόκειται για 16 δράσεις που
χρηματοδοτούνται μέσω ΕΠΣΠΑ, LEADER, Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων και αυτοχρηματοδότηση
5. Δράσεις εκτός Τεχνικού Προγράμματος: Πρόκειται για δράσεις
που είτε έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2018, αλλά δεν
αποτελούν έργα ή Μελέτες, και για μία δράση που υλοποιείται από τον
Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων. Σημειώνω, τέλος, ότι στις ακόλουθες δράσεις
δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου, οι οποίες αφορούν τους λιμενικούς και παραλιακούς χώρους του
Δήμου μας.

Συνολικό πλάνο ανάπτυξης του Δήμου Πόρου για την επόμενη
δεκαετία αποτελούν ο Προγραμματισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα
που παρουσιάστηκαν από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017
και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο (με την
μειοψηφία να απουσιάζει). Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της
εισήγησης του Γιάννη Δημητριάδη.
Η δημοτική μας αρχή επικεντρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια α) στο
σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των ζημιών από τις
πλημμύρες, β) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης
λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου και του Βιολογικού Καθαρισμού
και γ) στην προετοιμασία ικανού υποβάθρου προκειμένου να μπορεί
να παράγει ικανοποιητική ροή προγραμματισθεισών δράσεων, δηλαδή
Χρηματοδοτήσεων-Μελετών-Έργων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας
αυτής, ενισχύθηκε η λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
του Τμήματος Προμηθειών, την οποία πλέον συνδράμει και εξωτερικός
Τεχνικός Σύμβουλος.
Με αυτά τα δεδομένα, και ως αποτέλεσμα της προετοιμασίας που έχει
συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος μας είναι πλέον σε θέση να
καταρτίσει για πρώτη φορά πλήρη και πραγματικό προγραμματισμό για τα
ερχόμενα έτη, μέρος του οποίου είναι και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018.
Ο προγραμματισμός αυτός, τον οποίο θέτω ακολούθως υπ’ όψη σας, θα
αποτελέσει και τη βάση για την κατάρτιση το πρώτο εξάμηνο του 2018 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος των ετών 2018 και 2019.

1. Τεχνικό
1.
Τεχνικό Πρόγραμμα
Πρόγραμμα
Εγγραφή στον Π/Υ
του 2018

Περιγραφή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διαμόρφωση κτιρίου Δημαρχείου

20.000,00

Επισκευή κτιρίου Άλσους Παπαντωνίου

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

23.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Κατασκευή αγωγών για σύνδεση οικιών στο αποχετευτικό δίκτυο

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην Μπρίνια

44.640,00

Αποκατάσταση οδικού δικτύου από φυσικές καταστροφές

4.000,00

Εκτέλεση έργων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

10.000,00

Διαμόρφωση οικοπέδου Δήμου & δημοτικού δρόμου Αγ. Στεφάνου

20.000,00

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ρολογιού

24.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

103.440,00

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μελέτη αναβάθμισης Παιδικής Χαράς Άλσους Παπαντωνίου

3.000,00

Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων για έργα ύδρευσης

24.800,00
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Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan)

39.600,00

Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων

11.910,51

Μελέτη ανάπλαση Πούντας (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός)

1,00

Κυκλοφοριακή Μελέτη διαμόρφωσης πεζοδρομίων από Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ έως
Κοιμητήριο

5.000,00

Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Οικισμού πλην Καστελίου

4.000,00

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Χριστού (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός)

1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

123.112,51

ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ο

Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες περιοχής Δήμου Πόρου (1 έργο
αποκατάστασης καταστροφών)

1,00

Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου
ο
Πόρου (2 έργο αποκατάστασης καταστροφών)

415.000,00

Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης
στην περιοχή της Σφαιρίας

2.300.000,00

Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον Δήμο
ο
Πόρου (3 έργο αποκατάστασης καταστροφών)

1,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.715.002,00

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου

20.000,00

Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση
προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά

24.800,00

Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτη Δήμου Πόρου

1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

44.801,00

2

2.
γιατις
τιςοποίες
οποίεςέχει
έχει
υποβληθεί
αίτημα
χρηματοδότησης
2. Δράσεις
Δράσεις για
υποβληθεί
αίτημα
χρηματοδότησης
στην
στην
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
2. Δράσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην
1

Περιφέρεια Αττικής

Τίτλος Δράσης

Έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι στον Δήμο Πόρου»
Τίτλος Δράσης

2

Έργο υδροδότησης οικισμού Καραπολίτη

1

Έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και Περγάρι
στονΔράσης
Δήμο Πόρου»
Τίτλος

12

Έργο υδροδότησης
οικισμού
Τοπογραφική
αποτύπωση
καιΚαραπολίτη
αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου

2

Τίτλος
Δράσης
Μελέτη διαχωρισμού παντορροϊκού και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και
υπογειοποίησης
δικτύου ηλεκτροφωτισμού

1
3

Τοπογραφική
αποτύπωση
και αναθεώρηση
του Ρυμοτομικού
Σχεδίουκαι
τουεπέκταση
Παραδοσιακού
του Πόρουαποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας»
Υπέρβαση 15%
στο δημοπρατημένο
έργο «Συντήρηση,
αναβάθμιση
δικτύωνΟικισμού
και αντλιοστασίων

2
4

Μελέτη
διαχωρισμού
παντορροϊκού
καιΎδρευσης
αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Μελέτη Γενικού
Σχεδίου
(master plan)

3

Υπέρβαση 15% στο δημοπρατημένο έργο «Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας»

4

Μελέτη Γενικού Σχεδίου (master plan) Ύδρευσης

3. Δράσεις για τις οποίες θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στην
Αττικής
στο θα
β’έχει
εξάμηνο
3. Περιφέρεια
Δράσεις
για
τιςοποίες
οποίες
υποβληθεί
αίτημα
Δράσεις για
τις
υποβληθεί
αίτημα
χρηματοδότησης στην
Τίτλος Δράσης
χρηματοδότησης
στην
Περιφέρεια Αττικής
στοΠεριφέρεια
β’ εξάμηνο Αττικής στο β’ εξάμηνο
1

Μελέτη αντικατάστασης οδοστρώματος διευθέτησης διερχόμενων δικτύων οδού Δημοσθένους

2

Τίτλος
Δράσης
Μελέτη υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό Γυμναστήριο),
υποστηρικτικών
υποδομών και περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο

1
3

Μελέτη
αντικατάστασης
οδοστρώματος
διερχόμενων
δικτύων
οδού Δημοσθένους
Έργο υλοποίησης
Μελέτης
αναβάθμισηςδιευθέτησης
γειτονιάς Καστελίου
(Μελέτη
Καραθάναση)

2
4

Μελέτη
υλοποίησης χώρου
αθλητικών
εγκαταστάσεων
(κλειστό
υποστηρικτικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο
Έργο διαμόρφωσης
κ/χ χώρων
Πέρλιας
(από Αγ. Τριάδα
έως κτ.Γυμναστήριο),
ΚΑΠΗ)

3
5

Έργο
υλοποίησης Μελέτης
αναβάθμισης
γειτονιάς
Καστελίου
(Μελέτη Καραθάναση)
Έργο αντιπλημμυρικής
θωράκισης
σε Ασκέλι,
Πέρλια
και Νεώριο

4
6

Έργο
κ/χαποχετευτικού
χώρων Πέρλιας
(από Αγ.
Τριάδα έως κτ. ΚΑΠΗ)
Έργο διαμόρφωσης
αποκατάστασης
Δικτύου
Καλαυρίας

5

Έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης σε Ασκέλι, Πέρλια και Νεώριο

6

Έργο αποκατάστασης αποχετευτικού Δικτύου Καλαυρίας

7

Έργο αποκατάστασης Ε.Ε.Λ. (μονάδα ΒΙΟΚΑ)

8

Έργο ανάπλασης Πούντας

9

Έργο αντικατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης διερχόμενων δικτύων οδού Δημοσθένους

3
3

10

Έργο υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό Γυμναστήριο), υποστηρικτικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο

11

Έργο διαμόρφωσης πλατείας Χριστού

12

Έργο ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Δημοτικής Αγοράς

13

Έργο επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Συγγρού

14

Έργο αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων (αντικατάσταση-αναβάθμιση κουφωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση, αναβάθμιση χώρων εκδηλώσεων,
συντήρηση και βελτίωση αύλειων σχολικών χώρων και τοποθέτησης στεγάστρων για: Δημαρχείο, Τριώροφο, κτ. ΚΑΠΗ, κτ. Άλσους, Παιδικό Σταθμό)

15

Έργο αναβάθμισης Παιδικής Χαράς Άλσους Παπαντωνίου

16

Προμήθεια τηλεμετρήσεων δικτύου Ύδρευσης

4. Δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία
Τίτλος Δράσης

1

Έργο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πόρου»

Σελ. 27

Σελ. 28

7

Έργο αποκατάστασης Ε.Ε.Λ. (μονάδα ΒΙΟΚΑ)

8

Έργο ανάπλασης Πούντας

9

Έργο αντικατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης διερχόμενων δικτύων οδού Δημοσθένους

10 Έργο
υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό Γυμναστήριο), υποστηρικτικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο
Τεχνικό
Πρόγραμμα
11

Έργο διαμόρφωσης πλατείας Χριστού

12

Έργο ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Δημοτικής Αγοράς

13

Έργο επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Συγγρού

14

Έργο αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων (αντικατάσταση-αναβάθμιση κουφωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση, αναβάθμιση χώρων εκδηλώσεων,
συντήρηση και βελτίωση αύλειων σχολικών χώρων και τοποθέτησης στεγάστρων για: Δημαρχείο, Τριώροφο, κτ. ΚΑΠΗ, κτ. Άλσους, Παιδικό Σταθμό)

15

Έργο αναβάθμισης Παιδικής Χαράς Άλσους Παπαντωνίου

16

Προμήθεια τηλεμετρήσεων δικτύου Ύδρευσης

4. Δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία
4. Δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία

Τίτλος Δράσης

1
2
3
4

Έργο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πόρου»
Υλοποίηση δράσης ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού Πόρου (παρεμβάσεις, σήμανση, προβολή)

3

Προμήθεια τριών (3) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου αντίστροφης όσμωσης (r.o.) ελάχιστης παραγωγής 500 m πόσιμου νερού ημερησίως
εκάστη
Έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια (ασφαλτόστρωση)

5

Μελέτη τηλεμετρήσεων δικτύου Ύδρευσης

6

Μελέτη ανακαίνισης κτ. Δημοτικής Αγοράς (στατική επάρκεια, Η/Μ, γεωτεχνικά και τεύχη δημοπράτησης)

7

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων

8

Μελέτη επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Συγγρού

9

4
Υπηρεσίες Συμβούλου για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
(καταγραφή, ψηφιοποίηση και μελέτη σκοπιμότητας)

10
11

Έργο αποτύπωσης και αναβάθμισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Μελέτη περιγραφής εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (πτυσσόμενες εξέδρες, οθόνες προβολής, εξοπλισμός συνεδρίων, εξοπλισμός
αιθουσών εκδηλώσεων, λυόμενα περίπτερα πληροφόρησης, συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, κιγκλιδώματα, υπαίθρια όργανα γυμναστικής κ.ά.)

8
12

Μελέτη
ενεργειακήςαναβάθμισης
αναβάθμισηςκοινόχρηστων
κτ. Συγγρού χώρων (παγκάκια, φανοστάτες, κουπαστές, ράμπες ΑμΕΑ, κολωνάκια οδών κ.ά.)
Μελέτη επισκευής
περιγραφήςκαι
εξοπλισμών

9
13
10
14
11
15

Μελέτη περιγραφής
οργανωμένου
συστήματος
πληροφόρησης
(ενημερωτικές
πινακίδες κατεύθυνσης
και πληροφόρησης,
πίνακες
Υπηρεσίες
Συμβούλου
για την εξοικονόμηση
ενέργειας
στο δημοτικό
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
(καταγραφή,
ψηφιοποίηση και
μελέτηανακοινώσεων,
σκοπιμότητας) έντυποι και

12
16

Μελέτη
περιγραφής
εξοπλισμών
αναβάθμισης
κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, φανοστάτες, κουπαστές, ράμπες ΑμΕΑ, κολωνάκια οδών κ.ά.)
Προμήθεια
οργανωμένου
συστήματος
πληροφόρησης

13

ψηφιακοί
χάρτες σημείων
ενδιαφέροντος,
σήμανση
αξιοθέατων, σημεία πληροφόρησης, info box κ.ά.).
Έργο αποτύπωσης
και αναβάθμισης
δικτύων
ηλεκτροφωτισμού
Προμήθεια
εξοπλισμού
πολιτιστικών
και αθλητικών
δραστηριοτήτων
Μελέτη περιγραφής
εξοπλισμού
πολιτιστικών
και αθλητικών
δραστηριοτήτων (πτυσσόμενες εξέδρες, οθόνες προβολής, εξοπλισμός συνεδρίων, εξοπλισμός
αιθουσών
λυόμενα περίπτερα
πληροφόρησης,
Προμήθειαεκδηλώσεων,
εξοπλισμών αναβάθμισης
κοινόχρηστων
χώρων συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, κιγκλιδώματα, υπαίθρια όργανα γυμναστικής κ.ά.)
Μελέτη περιγραφής οργανωμένου συστήματος πληροφόρησης (ενημερωτικές πινακίδες κατεύθυνσης και πληροφόρησης, πίνακες ανακοινώσεων, έντυποι και
ψηφιακοί χάρτες σημείων ενδιαφέροντος, σήμανση αξιοθέατων, σημεία πληροφόρησης, info box κ.ά.).

14 Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
5.
Δράσεις εκτός Τ.Π.
15

Προμήθεια εξοπλισμών αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων

16

Προμήθεια οργανωμένου συστήματος πληροφόρησηςΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

5.1 Δράσεις
εκτός
Αρχιτεκτονική Μελέτη
ανακαίνισηςΤ.Π.
κτ. Δημοτικής Αγοράς

Τίτλος Δράσης

Αρχιτεκτονική Μελέτη
διαμόρφωσης
5.2 Δράσεις
εκτός
Τ.Π.κ/χ χώρων Πέρλιας (από Αγ. Τριάδα έως κτ. ΚΑΠΗ)

3
5
1
6
2
7
3

Μελέτη διαμόρφωσης οικοπέδου Δήμου & δημοτικού δρόμου Αγ. Στεφάνου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Μελέτη Επισκευής κτ. Άλσους
Τίτλος Δράσης
Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Πούντας
Αρχιτεκτονική Μελέτη ανακαίνισης κτ. Δημοτικής Αγοράς
Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πλ. Χριστού
Αρχιτεκτονική Μελέτη διαμόρφωσης κ/χ χώρων Πέρλιας (από Αγ. Τριάδα έως κτ. ΚΑΠΗ)
Μελέτη για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια (ασφαλτόστρωση)
Μελέτη διαμόρφωσης οικοπέδου Δήμου & δημοτικού δρόμου Αγ. Στεφάνου

4

Μελέτη Επισκευής κτ. Άλσους

5

Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Πούντας

6

Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πλ. Χριστού

7

Μελέτη για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια (ασφαλτόστρωση)

8

Σύνταξη Φακέλου Μελέτης αντικατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης διερχόμενων δικτύων οδού Δημοσθένους

4

9
10
11

5

5

Σύνταξη Φακέλου Μελέτης υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό Γυμναστήριο), υποστηρικτικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου στον Άγ.
Στέφανο
(Παροχή Υπηρεσιών) Αμοιβή Τεχνικού για την τροποποίηση ΑΕΠΟ αποχετευτικού δικτύου
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση επίβλεψης του έργου Συντήρησης, αναβάθμισης και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων στην
περιοχή της Σφαιρίας

12

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για χρηματοδότηση και παρακολούθηση έργων

13

Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων αφαλάτωσης

14

Προμήθεια 1.000 υδρομετρητών συμβατών με τεχνολογία bluetooth
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

15

Έργο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμων Τροιζηνίας-Μεθάνων και Πόρου»

Ειδήσεις

Σελ. 29

Νέα και παρασκήνιο αναφορικά
με τις παραχωρήσεις στη
Χερσαία Ζώνη Λιμένα

Σημαντικές δικαστικές Αποφάσεις υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πόρου για την παραλία Ασκελίου

Ξεμπλόκαραν μετά από τρία χρόνια οι παραχωρήσεις χώρων
τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα της Πέρλιας

Απορρίφθηκε, με την υπ’ αριθμ. Α3165/2017 Απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, η προσφυγή της εταιρείας «Σ. Αναγνωστοπούλου – Θ.
Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου,
με την οποία η εταιρεία ζητούσε την μείωση 20% του ανταλλάγματος που
πλήρωνε για την εκμετάλλευση της πλαζ Ασκελίου τα έτη 2010 και 2011.

Μετά από τρία χρόνια, κατά τα οποία οι Αποφάσεις που λάμβανε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για παραχωρήσεις
χώρων σε εστιατόρια και Συλλόγους σε χώρους Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
στην Πέρλια βρίσκονταν στον αέρα, καθώς δεν εγκρίνονταν από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Υπουργός Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής έδωσε
(προσωρινά) τέλος στην ομηρία των καταστηματαρχών. Ανταποκρινόμενος
σε επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στις
6.10.2017, ο κ. Κουρουμπλής, με προσωπική παρέμβασή του, έστειλε τελικά
στις 31.11.2017 τη θετική γνωμοδότηση που ζητούσε από το Υπουργείο η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία στη συνέχεια εξέδωσε τις απαιτούμενες
εγκρίσεις. Το θέμα ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2014 (δύο μόλις
μέρες μετά την αλλαγή της δημοτικής αρχής), όταν ο Λιμενάρχης
Πόρου Ι. Αθηναίος, «ανακαλύπτοντας» δικογραφίες, αυτοψίες και πράξεις
αυθαιρέτων που είχαν ξεχαστεί επί χρόνια στα βαθύτερα συρτάρια του
Λιμεναρχείου (από το 2000, το 2010 κ.τ.λ.), έδωσε εντολή για ελέγχους και
βεβαιώσεις παραβάσεων σε όλους τους παραχωρημένους χώρους στους
οποίους υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές. Στη συνέχεια, το Λιμεναρχείο
απέστειλε στον Εισαγγελέα όλες τις περιπτώσεις παραχωρήσεων
της περιόδου 2009 έως 2014 που αφορούσαν σε 9 καταστήματα και
Συλλόγους (Εστιατόρια Θεανώ, Ματίνα, Άσπρος Γάτος, Άσπρος Γάτος 2,
Παύλου, Μουρτζόυκος, Σχολή Σκι Passage, Σύλλογοι Αλιέων Δελφίνι και
Σαμπιέρος). Έτσι, σχηματίστηκαν ογκώδεις δικογραφίες κατά όλων των
μελών των διαχρονικών διοικήσεων του ΔΛΤ, αλλά και κατά του κ. Αθηναίου
και των Υπολιμεναρχών Στ. Δημητρίου και Ευ. Καΐκα, οι οποίοι έως το 2014
ψήφιζαν τέτοιες παραχωρήσεις. Επιπλέον, οι παραχωρήσεις των ετών 2015,
2016 και 2017 βρέθηκαν στον αέρα και πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ
βεβαιώθηκαν από το Λιμεναρχείο κατά των επιχειρηματιών που έκαναν
χρήση των χώρων, μη έχοντας άλλη επιλογή για τον βιοπορισμό τους.
Σημειώνεται ότι τα χρόνια αυτά, μόνο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας «έβαλαν
πλάτη» στους επιχειρηματίες, υπερψηφίζοντας της παραχωρήσεις, ενώ η
μειοψηφία, για πρώτη φορά στα χρονικά, καταψήφιζε τις παραχωρήσεις.
Στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, οι λιμενικοί αθωώθηκαν από το
Ναυτοδικείο λόγω έλλειψης δόλου, καθώς ισχυρίστηκαν ότι έως το 2014
δεν γνώριζαν ότι οι κατασκευές ήταν παράνομες, ενώ 18 αιρετά μέλη του
ΔΣ του ΔΛΤΠ από το 2009 έως σήμερα πρόκειται να δικαστούν στο Β’
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς.

Η εν λόγω Ομόρρυθμη Εταιρία είχε επίσης καταθέσει και αίτηση για
αναγνώριση της μισθωτικής σχέσης ως εμπορικής, η οποία επίσης
απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά το 2013, ενώ το
2013 είχε καταθέσει και μια ακόμα αγωγή, με την οποία ζητούσε να της
επιστραφεί από το ΔΛΤΠ το σύνολο των μισθωμάτων που είχε καταβάλει
για την πενταετία 2008-2012 συν επιπλέον 50.000€ για ηθική βλάβη
(συνολικά 263.942€), με την αιτιολογία ότι οι κατασκευές της πλαζ είχαν
χαρακτηρισθεί από το 2009 ως αυθαίρετες.
Πρόκειται για το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας
που το Λιμεναρχείο Πόρου είχε «ξεχάσει» επί τέσσερα χρόνια (όσο την
παραλία εκμεταλλευόταν η συγκεκριμένη εταιρία) και «θυμήθηκε» την
ύπαρξή του ακριβώς την στιγμή που η παραλία πέρασε στα χέρια του
επόμενου μισθωτή το 2013 (ξενοδοχείο Αίγλη), στον οποίο το Λιμεναρχείο
απαγόρευσε από την πρώτη μέρα της παραχώρησης να χρησιμοποιεί τις
κατασκευές, υποχρεώνοντας παράλληλα έκτοτε το ΔΛΤΠ να παραχωρεί
την πλαζ χωρίς τις επίμαχες κατασκευές.
Σημειώνεται ότι για την εκκρεμότητα της αγωγής της εταιρείας «Σ.
Αναγνωστοπούλου – Θ. Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», η προηγούμενη
διοίκηση του ΔΛΤΠ (Πρόεδρος Ρίτα Μάνδηλα, Αντιπρόεδρος Σταματίνα
Μητσιοπούλου) δεν είχε ενημερώσει τη νέα διοίκηση. Όταν η σημερινή
διοίκηση ανακάλυψε την συγκεκριμένη δικαστική εκκρεμότητα, διαπίστωσε
με έκπληξη ότι το ΔΛΤΠ είχε συναινέσει στην έκδοση προσωρινής διαταγής
υπέρ της αντιδίκου εταιρίας και είχε ταχθεί υπέρ του αιτήματός της για μη
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι να τελεσιδικίσει η υπόθεση.
Κατόπιν ενεργειών της νέας Διοίκησης, ορίστηκε νέα δικηγόρος για τον
χειρισμό των υποθέσεων και έτσι και οι τρεις δικαστικές εκκρεμότητες
έληξαν με αίσιο τέλος για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου.
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Ενημέρωση

Ενημέρωση για ενέργειες
της παράταξης μειοψηφίας
κατά του Δήμου Πόρου
Με αφορμή την εμπλοκή που σημειώθηκε φέτος σε διάφορες

τη μετάθεση της μίσθωσης κατά ένα έτος.

υποθέσεις του Δήμου, όπως στη δρομολόγηση του mini bus στην

• Κτήριο Κληροδοτήματος Δουζίνα (Δημαρχείο): Ο εκπρόσωπος

Σφαιρία, στη λειτουργία της πλαζ Μοναστηρίου κ.ά., ο Δήμος

της αντιπολίτευσης Δ. Γρίβας κατήγγειλε στις 22.5.2017 στην Πολεοδομία

Πόρου ενημερώνει τους δημότες για όλες τις επίσημες ενέργειες

Πειραιά πολεοδομικές αυθαιρεσίες που είχαν συντελεστεί στο κτήριο την

της μειοψηφίας που στρέφονται κατά του Δήμου και των τοπικών

εποχή της δημαρχίας του επικεφαλής της παράταξής του, Σπ. Σπυρίδωνα.

συμφερόντων.

Επίσης, ο κ. Γρίβας (ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει στο παρελθόν

Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες η

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως υπεύθυνος για την

παράταξη μειοψηφίας δεν έχει δημοσιοποιήσει, φοβούμενη προφανώς το

περιουσία των κληροδοτημάτων), με έγγραφό του προς την Πολεοδομία

πολιτικό κόστος της δημοσιοποίησης αυτής. Ο φόβος αυτός δεν στάθηκε

και άλλες υπηρεσίες, αμφισβητεί το ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης του

ωστόσο ικανός να αποτρέψει την αντιπολίτευση από το να κάνει τις ενέργειες

κτηρίου και, με το επιχείρημα αυτό, ζητά να ματαιωθούν οι ενέργειες της

αυτές, στρεφόμενη κατά του Δήμου ενώπιον τρίτων αρχών, επιδιώκοντας

σημερινής δημοτικής αρχής για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του

τη ματαίωση του δημοτικού προγραμματισμού και υπερασπιζόμενη χωρίς

κτηρίου και την πολεοδομική αδειοδότησή του.

προσχήματα τα συμφέροντα επιχειρηματιών και συγγενικών προσώπων

• Λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: Οι εκπρόσωποι της

των μελών της, σε βάρος των κοινών συμφερόντων.

μειοψηφίας Δ. Γρίβας, Γ. Μάνδηλας, Α. Μακρή και Κ. Μούγιος στις 15.11.2017
κατέθεσαν προσφυγή κατά της Απόφασης έγκρισης του Προϋπολογισμού

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τις σοβαρότερες από τις

του ΔΛΤ, η εξέταση της οποίας, σε κάθε περίπτωση, θα προκαλέσει

περιπτώσεις αυτές:

καθυστέρηση στην ούτως ή άλλως χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης του

• Δημοτική Συγκοινωνία: Τα μέλη της παράταξης μειοψηφίας Σπ.

Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σημειώνεται ότι μέχρι

Σπυρίδων, Β. Ζεντέλης, Δ. Μωρόπουλος, Στ. Μητσοπούλου και Α. Μακρή

να εγκριθεί ο Π/Υ, το ΔΛΤ δεν μπορεί να διενεργεί καμία δαπάνη και ότι

στις 27.6.2017 κατέθεσαν προσφυγή κατά της Απόφασης του Δημοτικού

τις προηγούμενες χρονιές ο Προϋπολογισμός εγκρινόταν περίπου στον

Συμβουλίου για ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Σφαιρία, στην

Απρίλιο, με αποτέλεσμα μέχρι τότε να υπάρχει έλλειμμα εξυπηρέτησης στο

οποία θα δρομολογηθεί το mini bus που έχει ήδη αγοράσει ο Δήμος.

Λιμάνι και καθυστερήσεις στις εργασίες συντήρησής του. Οι εκπρόσωποι

Αντίστοιχη προσφυγή υπέβαλε και το μέλος της μειοψηφίας Γ. Μάνδηλας,

της αντιπολίτευσης κατέθεσαν επίσης τον Δεκέμβριο προσφυγή κατά

συνιδιοκτήτης του λεωφορείου της άγονης γραμμής «Πόρος-Μοναστήρι»,

της Απόφασης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύνταξη Masterplan του

ο οποίος επίσης κατήγγειλε τον Δήμο και στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της

Λιμένα (Σφαιρία, Ασκέλι, Νεώριο, Μπούγια έως Αλυκή). Σημειώνεται ότι

Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας να μην αδειοδοτηθεί Δημοτική Συγκοινωνία

η θεσμοοθέτηση Masterplan είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον

στον Πόρο, αλλά και στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητώντας

σχεδιασμό έργων ανάπτυξης του Λιμένα και για τη νομιμοποίηση των

να μην εγκριθεί το ένταλμα πληρωμής του mini bus. Ο κ. Μάνδηλας

υποδομών του και ότι η μειοψηφία, μέχρι τη στιγμή που έπεσαν οι μάσκες

ισχυρίζεται ότι το λεωφορείο του (το οποίο περνάει κάθε 1 ή 2 ώρες από

της, επανειλημμένα χρησιμοποιούσε ως δικαιολογία την έλλειψή του και

την παραλία χωρίς δικαίωμα στάσης και έχει εισιτήριο 1,70€) «εξυπηρετεί

την ανάγκη εκπόνησής του, για να καταψηφίζει άλλες επί μέρους δράσεις

πλήρως» την ανάγκη μετακινήσεων στην παραλιακή οδό και την ανάγκη

του ΔΛΤ.

σύνδεσης των χώρων στάθμευσης με το κέντρο.

• Γραφεία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: Ο εκπρόσωπος της

• Παραλία Μοναστηρίου: Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στο

μειοψηφίας στο ΔΛΤ Δ. Γρίβας στις αρχές του 2015 υπέβαλε στην

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δ. Γρίβας υπέβαλε αναφορά στις αρμόδιες

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας

αρχές κατά της διαδικασίας διαγωνισμού που διενήργησε στις 12.12.2016 το

Διοίκησης, στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συμβουλίου και στον Υπουργό

ΔΛΤ. Με το διαγωνισμό η παραλία παραχωρήθηκε στην εταιρία “Fiftysev-

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγγελία κατά

en” για πέντε χρόνια, ενώ διασφαλίσθηκε η αναβάθμιση του εξοπλισμού και

της μεταστέγασης, έναντι ανταλλάγματος, των γραφείων του ΔΛΤ στο

των υπηρεσιών της, καθώς και έσοδα 80.250€ για το ΔΛΤ. Η καταγγελία

ισόγειο του παραλιακού δημοτικού κτηρίου (πρ. ΔΗΚΕΠ), αλλά και κατά

Γρίβα, η οποία επικαλείται την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών στον χώρο,

των εργασιών που διενεργήθηκαν για τη διαμόρφωση των γραφείων.

προκάλεσε εμπλοκή στην διαδικασία έγκρισης της παραχώρησης από

Σημειώνεται ότι η στέγαση των γραφείων του ΔΛΤ στο συγκεκριμένο

το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο εξέδωσε με τεράστια καθυστέρηση

κτήριο προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση του 2005, την οποία έως

τη σύμφωνη γνώμη του στις 15.6.2017, με αποτέλεσμα η παραχώρηση να

το 2014 δεν είχε εφαρμόσει το ΔΛΤ. Αντίθετα, στέγαζε -με μίσθωση

εγκριθεί τελικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μόλις στις 4.7.2017. Έτσι,

που είχε λήξει- τα γραφεία του σε ιδιωτικό ακίνητο και την ίδια στιγμή το

η πλειοδοτούσα εταιρία ήταν αδύνατο να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις

δημοτικό ακίνητο ήταν άδειο. Από τον έλεγχο που διενήργησε το Σώμα

και να ξεκινήσει τη λειτουργία της πλαζ την τρέχουσα σεζόν και αιτήθηκε

Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης εξαιτίας των καταγγελιών

Ενημέρωση
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Γρίβα, προέκυψε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το ΔΛΤ για

Σωματεία Ερασιτεχνών Αλιέων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα στην

τη μεταστέγαση των γραφείων ήταν ορθές.

Πέρλια. Έως το 2014, οι εκπρόσωποι των προηγούμενων παρατάξεων

• Αποκατάσταση καταστροφών στις παραλίες: Ο κ. Γρίβας τον Μάιο

μειοψηφίας (σημερινής δημοτικής αρχής) στο ΔΣ του ΔΛΤ, ψήφιζαν

του 2015 υπέβαλε αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και

ανελλιπώς τις σχετικές παραχωρήσεις. Το ίδιο έκανε και ο εκάστοτε

τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καταγγέλλοντας ως παράνομες, λόγω

εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής (εφόσον δεν απουσίαζε), με

έλλειψης αδειών, τις εργασίες που εκτέλεσε το ΔΛΤ κατά την περίοδο

αποτέλεσμα οι Αποφάσεις να είναι ομόφωνες και να εγκρίνονται από

που ο Πόρος βρισκόταν σε κηρυγμένη Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης στις

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Από το 2015 και μετά, οι εκπρόσωποι

παραλίες αρμοδιότητάς του για την αποκατάσταση των καταστροφών από

της μειοψηφίας (κ. Μάνδηλας και Γρίβας), καθώς και οι εκπρόσωποι του

τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2014. Μετά από προσφυγή κατά του

Λιμεναρχείου, καταψηφίζουν τις ίδιες ακριβώς παραχωρήσεις με την

κλητηρίου θεσπίσματος που σχηματίστηκε εξαιτίας της καταγγελίας Γρίβα,

αιτιολογία ότι από το 2010 υπάρχουν εκθέσεις αυθαιρέτων κατασκευών

το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά απάλλαξε τα μέλη της διοίκησης

από την Κτηματική Υπηρεσία, ενώ επιπλέον το Λιμεναρχείο, με την πολιτική

του ΔΛΤ και του Δήμου από κάθε σχετική ποινική ευθύνη.

κάλυψη της αντιπολίτευσης, έχει κινήσει διαδικασίες για την απόρριψη από

• Κανονισμοί Δήμου: Τα μέλη της παράταξης μειοψηφίας το 2016

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση των Αποφάσεων παραχώρησης και την

υπέβαλαν προσφυγές, ζητώντας την ακύρωση των Αποφάσεων του

ποινική δίωξη των μελών της πλειοψηφίας που τις ψηφίζουν. Σημειώνεται

Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί Διαχείρισης

ότι το Λιμεναρχείο Πόρου ανέσυρε από το συρτάρι, όπου ήταν κρυμμένα

Κοινόχρηστων Χώρων και Κυκλοφοριακού. Οι προσφυγές τους, οι οποίες

έως τον Αύγουστο του 2014, όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην εμπλοκή

δεν έγιναν δεκτές, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στη

των παραχωρήσεων και ξεκίνησε να βεβαιώνει σχετικές παραβάσεις στις 3

θεσμοθέτηση των Κανονισμών (η έγκριση του Κανονισμού Κυκλοφοριακού

Σεπτεμβρίου του 2014, δηλαδή μόλις δύο μέρες μετά την εγκατάσταση της

εκκρεμεί ακόμα). Επισημαίνεται ότι μέχρι το 2014 ο Δήμος μας δεν είχε

νέας δημοτικής αρχής.

Κανονισμούς για τους κοινόχρηστους χώρους και το κυκλοφοριακό

• Καθορισμός Δημοτικών Τελών: Ο κ. Σπυρίδων στις 16.11.2015

και ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ευθύνονται για την έλλειψη των σχετικών

προσέβαλε (ανεπιτυχώς) την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορισμού

κανονιστικών ρυθμίσεων προσέβαλαν τη θεσμοθέτησή τους από τη νέα

δημοτικών τελών του 2016, η οποία αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για τη

δημοτική αρχή.

σωστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και την εκτέλεση έργων με βάση τα

• Άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου: Ο κ. Σπυρίδων και τα μέλη

προγραμματισθέντα αναγκαία έσοδα. Αν η προσφυγή είχε γίνει δεκτή, θα

της παράταξής του στις 23.11.2016 προσέβαλαν (χωρίς να γίνει δεκτή η

υπήρχε μείζον θέμα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, δηλαδή όλων των

προσφυγή τους) την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία

δημοτικών δράσεων.

αποφασίστηκε η άσκηση από τον Δήμο των αρμοδιοτήτων ελέγχου

• Τουριστική Προβολή – ζωντανή μετάδοση πλάνων του λιμανιού:

παραβάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας

Ο κ. Σπυρίδων στις 16.8.2016 προσέβαλε (ανεπιτυχώς) την Απόφαση

και στάθμευσης στην περιοχή από πλ. Ηρώων έως πλ. Καραμάνου.

Δημάρχου για τοποθέτηση καμερών για την ζωντανή μετάδοση πλάνων

• Παραχώρηση κ/χ χώρου πλησίον εστιατορίου « Όαση»: Ο

από το λιμάνι του Πόρου (πλησίον ταβέρνας « Όαση» και γραφείων

επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας και άλλα μέλη της μειοψηφίας

Λιμενικού Ταμείου).

προσβάλουν κάθε χρόνο (2015, 2016, 2017) τις Αποφάσεις που αφορούν

• Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας: Ο κ. Σπυρίδων στις 6.5.2016

στην παραχώρηση κ/χ χώρου στο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται

προσέβαλε (ανεπιτυχώς) την Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση του

ανάμεσα στα εστιατόρια ιδιοκτησίας του αδελφού της συμβούλου της

μηχανικού Α. Δανόπουλου από την Υπηρεσία Δόμησης στην Τεχνική

μειοψηφίας Στ. Μητσοπούλου. Τον ίδιο χώρο η προηγούμενη δημοτική

Υπηρεσία του Δήμου. Επισημαίνεται ότι το 2014 η Υπηρεσία Δόμησης, η

αρχή (με σύμβουλο και Αντιδήμαρχο την κ. Μητσοπούλου), τον

οποία εκδίδει ετησίως μονοψήφιο αριθμό νέων οικοδομικών αδειών, ήταν

παραχωρούσε παρανόμως στον αδελφό της κ. Μητσοπούλου και όχι

στελεχωμένη με τρεις μηχανικούς, ενώ οι υπόλοιπες Τεχνικές Υπηρεσίες

στην επιχειρηματία που τον δικαιούνταν. Από το 2015 και μετά, ο Δήμος

του Δήμου, οι οποίες αποτελούν το εκτελεστικό μέσο για όλα τα έργα

παραχωρεί -ως οφείλει- τον χώρο στην δικαιούχο του και η μειοψηφία

και τις καθημερινές λειτουργίες του Δήμου, ήταν στελεχωμένες με μόλις

προσβάλει τις Αποφάσεις παραχώρησης. Σημειώνεται μάλιστα ότι, όποτε

έναν. Μεταξύ των ενεργειών της νέας δημοτικής αρχής για εξορθολογισμό

το θέμα έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Σπυρίδων έχει

της λειτουργίας των Τ.Υ. ήταν και η μετακίνηση του Α. Δανόπουλου (με

απουσιάσει, αποφεύγοντας να εξηγήσει δημοσίως τη θέση του. Μάλιστα,

άσκηση παράλληλων καθηκόντων στην ΥΔΟΜ), την οποία προσπάθησε

στην τελευταία τέτοια περίπτωση, στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου

να αποτρέψει ο κ. Σπυρίδων. Είναι θλιβερό ότι η παράταξη μειοψηφίας και

2017, η αντιπολίτευση αποχώρησε σύσσωμη από το Δημοτικό Συμβούλιο,

τα στελέχη της υιοθετούν χωρίς προσχήματα τη στρατηγική του σαμποτάζ

με αποτέλεσμα να απουσιάζει επίσης και από τη συζήτηση για την έγκριση

κατά του Δήμου. Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της

Δημοτικών Τελών, Τεχνικού Προγράμματος, Τουριστικού Προγράμματος

παράταξης Σπ. Σπυρίδων έβαλε -εξίσου χωρίς προσχήματα- και το

και Προϋπολογισμού.

πολιτικό «περιτύλιγμα» στις ενέργειες αυτές, δηλώνοντας στον Δήμαρχο

• Άλσος Παπαντωνίου: Ο κ. Δ. Γρίβας, τον οποίο μάλιστα ο κ. Σπυρίδων

Γιάννη Δημητριάδη: «Θα είστε ο Δήμαρχος που μέσα σε τέσσερα χρόνια

έχει τοποθετήσει ως εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή

δεν θα έχει κάνει ούτε ένα έργο».

Διαχείρισης Κοινόχρηστων Δημοτικών Χώρων, διεκδικεί με αγωγές του
τμήμα του κοινόχρηστου-δημοτικού Άλσους Παπαντωνίου, καθώς και

Δυστυχώς για τον κ. Σπυρίδωνα και τα μέλη της παράταξής του, ο

την κ/χ κλίμακα (σκαλάκια) πάνω από το Άλσος που συνδέει την οδό

Πόρος πηγαίνει μπροστά, παρά τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι

Παπαδοπούλου με την Μπρίνια.

ενέργειές τους και οι καταγγελίες τους. Οι κακοτεχνίες και παραλείψεις

• Παραχωρήσεις κ/χ χώρων στην Πέρλια: Η σημερινή παράταξη

των δεκαετιών της δικής τους διοίκησης αντιμετωπίζονται σταδιακά,

μειοψηφίας είναι η πρώτη στην ιστορία που καταψηφίζει τις παραχωρήσεις

νέα έργα ξεκινάνε και κυρίως το νησί μας διοικείται για πρώτη φορά

χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για χρήση από τα τοπικά

προς όφελος όλων με πνεύμα ισονομίας, δικαιοσύνης και προόδου.

Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου, ώρα 19:00
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Αθλητισμός

Πόρωση με POROSEA

Τις απέραντες δυνατότητές του για την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών
εκδηλώσεων έδειξε το νησί μας το τριήμερο 19, 20 και 21 Μαΐου 2017, με τη
διεξαγωγή της πρώτης διοργάνωσης POROSEA. Η διοργάνωση, η οποία
προσέλκυσε πολλές εκατοντάδες αθλητών από όλη την Ελλάδα, αλλά και
από το εξωτερικό, περιλάμβανε αγώνες μεγάλων αποστάσεων κολύμβησης,
τρεξίματος και ποδηλασίας, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από παράλληλες
εκδηλώσεις. Παρά την καθυστερημένη άφιξη πολλών αθλητών, αλλά και
συντελεστών της διοργάνωσης λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο., όλα τα
αγωνίσματα διεξήχθησαν με επιτυχία υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες.
Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, αθλητές και συντελεστές ανανέωσαν
το ραντεβού τους για το 2018, με τον πήχη για την ετήσια καθιέρωση του
POROSEA να έχει μπει πολύ ψηλά και όλα τα σημεία δυνατής βελτίωσης
σε οργανωτικό επίπεδο να έχουν καταγραφεί.
Καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης, ήταν η βοήθεια από τους
δεκάδες εθελοντές κάθε ηλικίας, τους μεγάλους και μικρούς χορηγούς, το
Ν.Ο.Π.Τ., τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο, το Saronic Triathlon
Club και τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές.
9 & 10 Ιουνίου η διοργάνωση του 2018
Για τη διοργάνωση του 2018, επιλέχθηκε η συνεργασία με μία από τις
κορυφαίες διοργανώτριες εταιρίες του χώρου, την WhyNot. Η ανάληψη
της οργανωτικής ευθύνης από την εν λόγω εταιρία εγγυάται ότι φέτος η
διοργάνωση, εκμεταλλευόμενη την καλή εκκίνηση του 2017, θα αναδειχθεί
σε μία από τις σημαντικότερες τέτοιες διοργανώσεις πανελληνίως,
εδραιώνοντας από εδώ και στο εξής τo brandname του Πόρου ως
προορισμού διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Στους φετινούς
αγώνες θα συμπεριληφθούν τα αγωνίσματα τριάθλου, aquathlon,
κολύμβησης και τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων.
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Περιβάλλον

Ομιλία
του Γιάννη
Δημητριάδη
στην Ημερίδα
του Ιδρύματος
Α.Κ. Λασκαρίδη
για τους
καθαρισμούς
ακτών
και βυθών
Ομιλητής στην ημερίδα που πραγματοποίησε το ίδρυμα Λασκαρίδη

μεταφέρουν τα βόρεια ρέματα του Σαρωνικού. Ο Δήμαρχος Πόρου

με θέμα τους καθαρισμούς ακτών και βυθών ήταν ο Δήμαρχος Πόρου

αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρή επιβάρυνση των περιοχών στις οποίες

Γιάννης Δημητριάδης. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε

υπάρχει ανάπτυξη ιχθυοτροφείων και στην καταστροφική προοπτική της

ότι κανένας φορέας του Δημοσίου, είτε της κεντρικής κυβέρνησης είτε

ίδρυσης των ιχθυο-βιομηχανικών Περιοχών (Π.Ο.Α.Υ.) σε 100 περίπου

της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ασχολείται με δράσεις καθαρισμού των

παράκτιες περιοχές στον Σαρωνικό και αλλού.

θαλασσών. Όπως ανέφερε, οι παράκτιοι Δήμοι κατά κανόνα δεν έχουν
πολιτικό κίνητρο, αλλά και δεν μπορούν λόγω οικονομικής αδυναμίας, να

Ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε στους συμμετέχοντες στην ημερίδα, οι οποίοι

διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον καθαρισμό δεκάδων χιλιομέτρων ακτών

εκπροσωπούσαν όλους τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται

και βυθών, στερώντας τα κονδύλια που μαζεύουν μέσω των δημοτικών

στον τομέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, τρεις

τελών, από τους καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, την αποκομιδή

συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των ακτών και βυθών

απορριμμάτων και τον ηλεκτροφωτισμό.

ειδικά του Σαρωνικού, τις οποίες έχει υποβάλει και στους αρμόδιους

Όποιος Δήμος διενεργεί τέτοιες δράσεις, το κάνει σαν να είναι ένας

φορείς του Δημοσίου:

μεγάλος εθελοντής και σε τέτοια βάση ο Δήμος Πόρου έχει αποφασίσει να
συμπεριλάβει στο πρόγραμμα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και τον

1. Διενέργεια ετήσιων καθαρισμών επιβαρυμένων ακτών: Με βάση

τακτικό καθαρισμό των παραλιών. Επίσης, εκτός από τις δράσεις εθελοντικών

τη θεμελιώδη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η Πολιτεία οφείλει να

καθαρισμών που διοργανώνονται ειδικά την άνοιξη, δύο φορές το χρόνο

χρηματοδοτεί ετήσιες δράσεις καθαρισμού στις περιοχές που έχουν

συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες

μεγάλη επιβάρυνση. Πιλοτικό ετήσιο κόστος: 150.000€ στον Σαρωνικό (3

παραλίες. Όμως οι καθαρισμοί αυτοί είναι μόνο χειρωνακτικοί και είναι

Δήμοι x 50.000€). Τρόποι υλοποίησης: με χωματουργικά μηχανήματα και

αδύνατο να εξαλείψουν το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει ειδικά σε

με θαλάσσια μέσα (δύτες και φορτηγίδες), μέσω των Δήμων ή με κεντρικές

ορισμένες βόρειες ακτές, οι οποίες επιβαρύνονται από τα σκουπίδια που

εργολαβίες, η παραλαβή των οποίων θα γίνεται από τους Δήμους.

Περιβάλλον

2. Αξιοποίηση αλιείας: Σε όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, από 1η
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Καθαρισμοί ακτών του Δήμου στην Πελοπόννησο

Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου, διενεργούν καθημερινά αλιευτική δραστηριότητα
εκατοντάδες ανεμότρατες (περίπου 30 στον Σαρωνικό), οι οποίες

Όλες τις απομακρυσμένες παραλίες του ηπειρωτικού τμήματος του Δήμου

διενεργούν εκ των πραγμάτων και εντατικούς καθαρισμούς του βυθού,

Πόρου, από την ιδιοκτησία Κοντομηνά απέναντι από την Ύδρα, μέχρι

αφού σε κάθε καλάδα ανεβάζουν αμέτρητα σκουπίδια. Οι καθαρισμοί

τα Τσελεβίνια και το Καραπολίτι, καθάρισαν το καλοκαίρι συνεργεία του

αυτοί γίνονται δωρεάν και έχουν τεράστια αποτελεσματικότητα. Ωστόσο,

Δήμου. Το προσωπικό του εργολάβου καθαριότητας, μαζί με υπαλλήλους

αμέσως μετά την περισυλλογή, οι αλιείς πετούν και πάλι τα σκουπίδια στη

του Δήμου, δημοτικούς συμβούλους, εθελοντές, αλλά και τον Δήμαρχο

θάλασσα, αφού δεν έχουν κανένα λόγο να τα κρατήσουν στο καΐκι τους

Γιάννη Δημητριάδη, περπάτησαν βήμα-βήμα την ακτογραμμή του Δήμου

(χώρος, πακετάρισμα, απόρριψη). Αλλά και τα γρι-γρι και οι παράκτιοι

μαζεύοντας σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί το χειμώνα στις μοναδικής

αλιείες συλλέγουν καθημερινά χωρίς να το θέλουν αρκετά απορρίμματα, τα

ομορφιάς παραλίες του ηπειρωτικού τμήματος του Δήμου.

οποία δεν έχουν κανένα κίνητρο να μην απορρίψουν εκ νέου στη θάλασσα.
Η Πολιτεία ή οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία το μόνο που θα έπρεπε

Τα απορριμματοφόρα του Δήμου, μαζί με μικρότερα οχήματα αγροτικού

να κάνει για να αξιοποιήσει την τεράστια αυτή δυναμική είναι:

τύπου έφτασαν στις πλέον δυσπρόσιτες παραλίες της περιοχής όπου,

α) να διαθέτει δωρεάν σε όλα τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ή στους φορείς

μετά από πολύωρη εργασία που κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες,

διαχείρισης των λιμένων σακούλες απορριμμάτων βαρέως τύπου, και

συγκεντρώθηκαν τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων.

β) να αποζημιώνει με ένα ποσό ανά σακούλα (π.χ. 10€) ή μέσω παροχής
ειδών από μεγάλους χορηγούς που τα προϊόντα τους επιβαρύνουν τους

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία διενεργήθηκε πρώτη φορά στα χρονικά

βυθούς (π.χ. αναψυκτικά ή νερά) τους αλιείες που κατά την άφιξή τους στο

του Δήμου μας, θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με στόχο όχι μόνο

λιμάνι απορρίπτουν στους κάδους τα απορρίμματα που έχουν περισυλλέξει,

να διατηρούνται καθαρές οι συγκεκριμένες ακτές, αλλά επίσης να

αφού τα πιστοποιήσουν στους φορείς που παρέχουν τις σακούλες.

μεταδίδονται οι εικόνες τους και να γίνεται ευρέως γνωστό ότι, εκτός από
τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού του Πόρου, ο Δήμος μας διαθέτει

3. Ανάληψη κοινών δράσεων Δήμων, Περιφερειών και ιδιωτικών φορέων για

δεκάδες μη-δημοφιλείς παραλίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και

την αλλαγή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Ιχθυοτροφείων.

κάποιες από τις ομορφότερες της Ελλάδας.
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Πολιτισμός

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
καλοκαιριού 2017
Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Πόρου διοργάνωσε και φέτος πολλές και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από την αρχή του
καλοκαιριού μέχρι τα μέσα του Φθινοπώρου. Οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού είχαν και φέτος την ευκαιρία να απολαύσουν
μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, να παρακολουθήσουν διεθνούς επιπέδου ρεσιτάλ πιάνου
και μουσικής δωματίου, θεατρικές, φωτογραφικές, κινηματογραφικές και ιστορικές παρουσιάσεις και παιδικά προγράμματα. Οι
εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον Δήμο Πόρου και από τοπικά Σωματεία και εθελοντές, ενώ οι σημαντικότερες από αυτές
επιχορηγήθηκαν οικονομικά από την Περιφέρεια Αττικής και από μεγάλους και μικρούς χορηγούς.

Poros Arts Festival – 24 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου

Συναυλία Τόνι Σφήνου

Συναυλία Apurimac, Σάββατο 15 Ιουλίου

Με ένα φανταστικό beach party στην πλαζ Ασκελίου ξεκίνησαν το
Σάββατο 8 Ιουλίου οι μεγάλες συναυλίες του φετινού Poros Arts Festival. Ο
μοναδικός Τόνι Σφήνος δημιούργησε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα κεφιού και
διασκέδασης, υπό το φως της -παρά μία μέρα- πανσελήνου, απογειώνοντας
τους εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το Ασκέλι.

Το πλέον «εξωτικό είδος» της ελληνικής μουσικής σκηνής, με παρουσία από
το 1983 και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του ελληνικού
πενταγράμμου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Πόρο, παρουσιάζοντας
στην πλατεία Ηρώων ένα εκρηκτικό πρόγραμμά με επιτυχίες από τη
δισκογραφία του, διασκευές σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών
και γνωστά κομμάτια από όλη τη μουσική γκάμα της λατινοαμερικάνικης
ηπείρου.

Πολιτισμός
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Συναυλία Φωτεινής Βελεσιώτου
στο Μεγάλο Νεώριο

Kids Arts Festival στο «Σπίτι της Μανόν»
στο Κανάλι

Η μοναδική Φωτεινή Βελεσιώτου εμφανίστηκε την Πέμπτη 20 Ιουλίου
στην παραλία ΑΝΑΣΑ στο Μεγάλο Νεώριο, όπου τραγούδησε λατρεμένα
ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, αλλά και τις δικές της μεγάλες επιτυχίες,
όπως τις «Μέλισσες» και τα «Διόδια».

Ένα διήμερο φεστιβάλ, με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
αφιερωμένες στο παιδί, που περιλάμβαναν: βιβλίο, μαγειρική, χειροτεχνεία,
κηπουρική, αθλητισμό, μουσική και πολλές εκπλήξεις για τους λιλιπούτιους
κατοίκους και επισκέπτες του Πόρου.

Συναυλία των «2+2» στην παραλία του
Λεμονοδάσους

Εκθέσεις Ζωγραφικής

Το Poros Arts Festival για πρώτη φορά εξαπλώθηκε και στο ηπειρωτικό
κομμάτι του Δήμου μας, όπου το αγαπημένο ποριώτικο σχήμα «2+2» έστησε
σε ένα λαϊκό-νησιώτικο γλέντι στην ταβέρνα της Φωτεινής Καραδήμα στην
ειδυλλιακή τοποθεσία πάνω στην θάλασσα με θέα το πέλαγος και τον Πόρο.

Με ψυχή των Εκθέσεων το Νίκο Παύλου, παρουσιάστηκαν οι Εκθέσεις
ζωγραφικής και φωτογραφίας «Πλέων επί οίνοπα πόντου», αγιογραφικού
και εικονολογικού υλικού «Ιχνηλατώντας το άρρητο» και η Ομαδική Έκθεσης
Φωτογραφία «Αναζητώντας τον Πόρο και την Τροιζηνία»

Full moon beach party με τον Πασχάλη στις 8 Αυγούστου στην παραλία του Πέτρου
στο Μεγάλο Νεώριο
Ο θρυλικός τραγουδιστής Πασχάλης Αρβανιτίδης εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στον Πόρο και μας ταξίδεψε στις ποπ μελωδίες πέντε δεκαετιών τη βραδιά
της αυγουστιάτικης πανσελήνου. Χώρος της συναυλίας η προβλήτα «του Πέτρου», κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα και χώρος κοινού η αμμουδιά και η
θάλασσα του Μεγάλου Νεωρίου.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ:
• Περιφέρεια Αττικής • Γιάννης Δημητριάδης • Μαρία Ζεντέλη • Hellenic Seaways • εστιατόρια Askeli • Άσπρος Γάτος by Kouzino -Therapy • ο Πέτρος
• Φωτεινή • Στη Ρότα • Macaroni & More • Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια New Aegli • Σάρων • Simeon και Kaikas Studios • Παραλία Ανάσα
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Πολιτισμός

9η Διεθνής Ακαδημία και Φεστιβάλ Πιάνου

Μουσική Δωματίου Σαρωνικού

Για 9η συνεχή χρονιά φιλοξενήθηκε η υψηλής ποιότητας αυτή εκδήλωση
στον Πόρο, από τις 21 έως τις 31 Αυγούστου 2017. Στις εργασίες της
Ακαδημίας συμμετείχαν 12 επιφανείς καθηγητές και 88 σπουδαστές πιάνου
από 22 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι βρέθηκαν στον Πόρο μαζί με
τους συνοδούς τους, συνδυάζοντας μαθήματα, ρεσιτάλ και διακοπές σε
εξαίρετες συνθήκες διαμονής και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
παρουσιάστηκαν 27 ατομικά και 5 ομαδικά ρεσιτάλ πιανιστών με διεθνείς
διακρίσεις, με εντυπωσιακότερα το ρεσιτάλ υπό το φως της σελήνης στο
Ιερό του Ποσειδώνα και τη βραδιά με κοντσέρτα για 1, 2 και 3 πιάνα με την
Ορχήστρα Sinfonietta Αθηνών. Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της
Ακαδημίας είναι η διάσημη σολίστ και καθηγήτρια πιάνου Αγάθη Λεϊμονή.
Από φέτος, η διοργάνωση είχε την επωνυμία «Αναστάσιος Λεϊμονής»,
τιμώντας την μνήμη του στυλοβάτη της.

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού είναι μια ετήσια συνάντηση
διεθνώς καταξιωμένων μουσικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν
αφοσιωθεί στην εξερεύνηση και την ερμηνεία της μουσικής δωματίου.
Το Leondari Ensemble, μαζί με καλεσμένους μουσικούς, παρουσιάζει
κάθε καλοκαίρι μια σειρά συναυλιών στην Ύδρα, τις Σπέτσες, τον Πόρο
και τον Γαλατά, προσφέροντας μοναδικές ερμηνείες στο ιδιαίτερο κοινό
που προκύπτει από την κοινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του
Σαρωνικού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτ.
Συγγρού.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ:
• Sirene Blue Resort • Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας

5ο Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών
6 έως 8 Οκτωβρίου
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών και ο Δήμος Πόρου
συνδιοργάνωσαν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Πόρο, το
Ναυτικό Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών, που φέτος συμπλήρωσε πέντε
χρόνια συνεχόμενων διοργανώσεων. Στο πλαίσιο του Σαλονιού, το βράδυ
της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νησιώτικο γλέντι στην
Πούντα, με τον βιολιστή Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, και
το Σάββατο συναυλία του παραδοσιακού συγκροτήματος του Σπύρου
Μπέλιου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Β’ Δημοτικού. Την
Έκθεση των σκαφών πλαισίωσαν επίσης Εκθέσεις ζωγραφικής στην Gallery Citronne, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Δημαρχείο και Έκθεση
ζωγραφικής των μαθητών των Σχολείων του Πόρου στο Λιμάνι. Το
Σαλόνι ολοκληρώθηκε με τον διάπλου των παραδοσιακών σκαφών από
το κανάλι του Πόρου, το μεσημέρι της Κυριακής 9 Οκτωβρίου.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ:
• Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια Διόνυσος • Θεανώ, Πανόραμα •
Golden View • Κaikas • Lions2 • Manessi • New Aegli • Ninetta’ s •
Xenia Poros Image • 7 Brothers • Εστιατόριο «Βασίλης» • Εστιατόριο
«Ρότα» • Κ.Ε. Πόρος • Νίκος Παύλου • Σπύρος Παύλου • Λάκης
Ρούσος • Αντιδήμαρχος Τάσος Παπαχρήστου • Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλέξανδρος Δημητριάδης

Πολιτισμός

Σελ. 39

Συνοριακά Νεότερης Ελλάδας 25 έως 27 Αυγούστου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη χρονιά οι επετειακές
εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με ιστορική αναφορά στις
διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Πόρου το Φθινόπωρο
του 1828, μεταξύ του Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωματικών αποστολών
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν στον καθορισμό των
πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, την Πέμπτη 24.8 πραγματοποιήθηκε στην
πλατεία του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου θεματική βραδιά με θέμα «Η θρησκευτικότητα
στην ποίηση». Την Παρασκευή 25.8, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων &
Στρατηγικών Σπουδών, Παναγιώτης Ήφαιστος, παρουσίασε στην κατάμεστη
πλ. Ηρώων επιστημονική ομιλία με τίτλο «Οι αφετηρίες του νεοελληνικού
κράτους και ο Καποδίστριας» και ακολούθως η μπάντα του Πολεμικού
Ναυτικού, υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού, Πλωτάρχη Γεώργιου

Τσιλιμπάρη, και τη συμμετοχή της Ποριώτισσας λυρικής τραγουδίστριας
Αγγελικής Μαρινάκη, ενθουσίασε, όπως και πέρυσι, το κοινό του Πόρου
με το καταπληκτικό μουσικό της πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι η παρουσία
της μπάντας του Π.Ν. στις εκδηλώσεις συνοδεύτηκε από την παρουσία του
Αρχηγού Στόλου, καθώς και από την πρόσδεση του Ναρκοκθηρευτικού
ΚΑΛΥΨΩ στο λιμάνι του Πόρου, το οποίο ήταν επισκέψιμο για το κοινό
το απόγευμα της Παρασκευής. Το Σάββατο 26.8, περισσότεροι από
2.500 θεατές κατέκλυσαν την παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου, όπου
ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσίασε μια ιστορική συναυλία δίπλα στη
θάλασσα και το επιβλητικό μνημείο του Ναυστάθμου. Τέλος, την Κυριακή
27.8, πραγματοποιήθηκε δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στην προτομή
του Ι. Καποδίστρια.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ:
• Περιφέρεια Αττικής ως συνδιοργανώτρια της συναυλίας του Δ. Σαββόπουλου • Hellenic Seaways • Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια Xenia Poros Image • Sirene Blue Resort • New Aegli • Μάνεση • 7 Brothers • Καλημέρα • Nikis Village • Σάρων • Kichli Studios • Kaikas Studios • Εστιατόριο Άσπρος
Γάτος • Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική κάλυψη) • Οικογένεια Σοφιανού (φωτισμός θάλασσας με πυροφάνια) • Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 18:30 Φωταγώγηση της γειτονιάς, έναρξη Carousel
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 18:30 Στολίζουμε τη Γειτονιά και φτιάχνουμε
κουραμπιέδες με τα παιδιά του ΚΔΑΠ
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 11:30 Παιδικό Πρόγραμμα με ANIMATER
(διοργάνωση Δημοτικός Παιδικός Σταθμός)
18:30 Συναυλία Χορωδίας Γυμνασίου
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 11:30 Κάλαντα Χριστουγέννων
από την Φιλαρμονική του Δήμου
Δευτέρα 25 Δεκεμβρόυ 11:30 Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη
και δώρα από τον Άγιο Βασίλη
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 11:30 Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα
με τους Ξωτικό Παφ - Πουφ, Μίνι Βασιλίτσα
και Μπομπ Σφουγγαράκη.
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 18:30 Χριστουγεννιάτικη Ζούμπα για μικρούς
και μεγάλους με το Χοροδιδασκαλείο του Ν.Ο.Π.Τ.
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 19:00 Συναυλία με τους «2+2»
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 19:00 Συναυλία με τους WALKMAN THE BAND
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 11:30 Ραντεβού όλων των παιδιών για κάλαντα
στην Πλατεία
Κάθε μέρα: Carousel από 11:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 20:00
Bazaars: Συλλόγου Γυναικών «Η Ποριώτισσα» - 8.12 έως 31.12.2017
Φιλοζωικού Συλλόγου PAWS - 12.12 έως 18.12.2017
Β΄ Λυκείου Πόρου - 22.12 έως 3.1.2018
Συλλόγου Γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ «Αγ. Κήρυκος» - 3.1 έως 4.1.2018
*Σε περίπτωση βροχής, οι εκδηλώσεις
θα μεταφέρονται στην αίθουσα
εκδηλώσεων Γυμνασίου – Β΄ Δημοτικού

Χορηγοί: Καφέ Grande, Ταβέρνα «Στη Ρότα»,
Φαρμακείο Ροΐδη, Γιάννης Δημητριάδης

