
Ο Πόρος της εξωστρέφειας, 

του εθελοντισμού, της περιβαλ-

λοντικής ευαισθητοποίησης, 

της φιλοξενίας, της ενότητας 

αναδεικνύεται από μια σειρά 

εμφατικών δράσεων, όπως 

η διοργάνωση του POROSEA, 

oι εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών, 

η λειτουργία της ανακύκλωσης κ.ά.

Ιστορική εξέλιξη για την πολιτική προστασία του 

νησιού μας, με την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας 

του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου, 

μετά από αίτημα του Δήμου μας, ο οποίος διέθεσε 

χώρο, οχήματα και εξοπλισμό.

Μετά από δημόσια διαβούλευση, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πόρου αποφάσισε τον καθορισμό της 

εορτής της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής ως 

τοπικής αργίας και τον καθορισμό της ως νέου 

Πολιούχου του Δήμου μας.

Μετά από δώδεκα χρόνια, κατά τα οποία ο Δήμος 

δεν εξασφάλισε ούτε μία χρηματοδότηση από το 

ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, εγκρίνονται 

σταδιακά σημαντικές χρηματοδοτήσεις πολλών 

εκατομμυρίων για σημαντικά έργα και προμήθειες.

Σελίδες 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
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Δράσεις που κάνουν περήφανο τον 
Πόρο

Ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το Εθελοντικό Πυροσβεστι-
κό Κλιμάκιο Πόρου

Νέα Πολιούχος 
του Πόρου η Παναγία 
η Ζωοδόχος Πηγή 

Σημαντικές χρηματοδοτή-
σεις έργων με ευρωπαϊκούς 
και δημόσιους πόρους

ΤΕΥΧΟΣ 18 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018



Σελ.  2 Για τον Πόρο 

Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύεται από τη μεγάλη 

τραγωδία που έζησε η χώρα μας με την πυρκαγιά 

στην Ανατολική Αττική. Η τραγωδία αυτή είναι μια 

αφορμή μέσω της οποίας συνειδητοποιήσαμε πόσο 

σαθρές είναι οι περισσότερες δομές που (υποτίθεται 

ότι) λειτουργούν στη χώρα μας, αλλά και μια αφορμή 

για να σκεφτεί ο καθένας μας την ευθύνη που έχει 

ως πολίτης ή ως δημόσιος λειτουργός να αλλάξει 

την κατάσταση αυτή.

Αντιμετωπίζοντας τις εικόνες και τις προσωπικές ιστορίες των θυμάτων, επικρατεί σε όλους μας -ως αντανακλαστικό- η ανθρώπινη 
πλευρά μας, το αίσθημα της προσφοράς, της συμπόνοιας, της αλληλοβοήθειας και σπεύδουμε να συλλυπηθούμε νοερά τους 
τραγικούς συγγενείς των νεκρών συνανθρώπων μας, αλλά και να προσφέρουμε υλικά στους κατοίκους των περιοχών που 
επλήγησαν. Ταυτόχρονα, ανησυχώντας για τους εαυτούς μας, σπεύδουμε να ελέγξουμε τα «συστήματα» που έχουμε στο σπίτι 
μας για να σβήσουν μια φωτιά, να συζητήσουμε με τους συγγενείς μας το σχέδιο διαφυγής σε ένα τέτοιο κακό σενάριο και 
αρχίζουμε να βλέπουμε τις ομοιότητες της δικής μας περιοχής με την περιοχή που κάηκε.
Δυστυχώς, η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που όλα τα παραπάνω θα τα κάνουμε για λίγο καιρό και μετά θα ξαναγυρίσουμε στην 
καθημερινότητά μας, αφήνοντας και πάλι τα πράγματα στην τύχη τους και ξεχνώντας πόσο πολύ αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας 
και τον τόπο μας.

Αναλογιζόμενος την πραγματική κατάσταση που περιγράφω πιο πάνω, θέλω να τη συνδέσω με το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω 
να αναφερθώ: τη συμμετοχή στα κοινά. Καλώς ή κακώς, ο μόνος τρόπος για να αποτρέψει και να προλάβει κανείς καταστροφές, 
αλλά και ο μόνος τρόπος για να συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο ενός τόπου, είναι μέσω της συμμετοχής του στα κοινά. 
Η συμμετοχή αυτή έχει πολλές μορφές, ξεκινώντας από τον εθελοντισμό και καταλήγοντας στην εκπροσώπηση της κοινωνίας 
στα αιρετά όργανα της δημόσιας διοίκησης. 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, θα δείτε αρκετές περιπτώσεις που ο Δήμος δίνει τις αφορμές στους πολίτες του Πόρου 
να δραστηριοποιηθούν στα κοινά, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις όπως η λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου, η υποστήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι καθαρισμοί της θάλασσας και του δάσους και οι δράσεις 
αιμοδοσίας. Η συμμετοχή αυτή, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα μαζική (π.χ. POROSEA), είναι μια από τις πιο 
ελπιδοφόρες κατακτήσεις των τελευταίων ετών και για εμένα μία πολύ σημαντική «ανταμοιβή» για τη δική μου ενασχόληση με 
τα κοινά. 

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν τελικά στις 19 Μαΐου και όχι τον Οκτώβριο του 2019. 
Εγώ και η δημοτική μου αρχή θα διαλέξουμε να συνεχίσουμε έως τότε εντατικά το έργο μας και όχι να επικεντρωθούμε σε μια 
κλασική προεκλογική εκστρατεία, η οποία αναπόφευκτα θα έθετε το έργο του Δήμου σε δεύτερη μοίρα. Το έργο αυτό και οι 
δράσεις μας θα είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι, για να αποφασίσουν αν θα μας τιμήσουν ξανά 
με την ψήφο τους, και από τη μεριά μου, σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο, με απασχολούν πολύ μόνο δύο πράγματα: 
πρώτον να έχουν πλήρη ενημέρωση και γνώση οι πολίτες για την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον Πόρο 
και τον Δήμο Πόρου και, δεύτερον, νέα πρόσωπα και κυρίως νέα παιδιά, από εκείνα που κάθε χρόνο καμαρώνουμε όταν μπαίνουν 
στα Πανεπιστήμια, να αποφασίσουν να κάνουν το μεγάλο βήμα να ασχοληθούν με τα κοινά.

Στα παιδιά αυτά λέω ότι δεν πρέπει να αφήσουν την αποστροφή που τους δημιουργεί η πολιτική και οι πολιτικοί (σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο) να τους απομακρύνει από το δικαίωμά τους να πάρουν στα χέρια τους την τύχη του τόπου τους, των οικογενειών 
τους και των εαυτών τους. Αν αρνηθούν το δικαίωμά τους αυτό, τότε πάντα θα κερδίζουν αυτοί τους οποίους απεχθάνονται. 
Για τον λόγο αυτό, όλοι όσοι προβληματίζονται και οραματίζονται για τον μικρό αυτό τόπο θα πρέπει να βγουν μπροστά και να 
αναλάβουν σταδιακά τις τύχες του, αλλά και τις δικές τους ευθύνες.
Όπως έχω δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις προσεχείς εκλογές ο συνδυασμός μου είναι ανοικτός για κάθε νέα και 
νέο που θέλει να τολμήσει να κάνει το βήμα αυτό και δεσμεύομαι δημοσίως ότι, εφόσον εκλεγώ ξανά Δήμαρχος, όποιο άτομο 
κάτω των 30 ετών εκλεγεί από τον συνδυασμό μου, θα αναλάβει έμμισθη θέση στη νέα δημοτική αρχή, η οποία θα τού δώσει τη 
δυνατότητα να μείνει στον τόπο του και να προσφέρει σε αυτόν.

Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους!

«Τα Νέα του Πόρου»

Ενηµερωτικό έντυπο 

της δημοτικής αρχής Πόρου

Ευχαριστούμε, για την παραχώρηση 
των φωτογραφιών, τους: 
Χαράλαμπο Λεβέντη
Μπάμπη Κανατσίδη 
Σάββα Μαρώτο
Γιώργο Γκιώνη
Νίκο Παύλου
Άννα Κανατσίδη 
Αργύρη Αναγνωστόπουλο 
Μάνο Αργυρόπουλο
Whynot

Επικοινωνία:

grafeiotypou@poros.gr

22983 - 20512

Υπεύθυνος για την έκδοση:

Γιάννης Δηµητριάδης

* Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας
   καλύπτεται προσωπικά από 
   τον Δήμαρχο Πόρου



Οικονομικός απολογισμός Σελ. 3

170.192€ σε 46 μήνες έχουν διαθέσει 
στην κοινωνία από προσωπικά τους 
χρήματα τα μέλη της δημοτικής αρχής 
Πόρου
Όπως και σε προηγούμενα τεύχη, δημοσιεύουμε αναλυτικά τις δράσεις 
στις οποίες διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και των υπόλοιπων 
αιρετών που λαμβάνουν αντιμισθία (με την αλλαγή της νομοθεσίας που 
επήλθε στα τέλη του 2017, από 1.1.2018 αντιμισθία λαμβάνουν και οι δύο 
Αντιδήμαρχοι, ενώ μέχρι 31.12.2017 λάμβανε μόνο ο ένας).
Όπως είχε αναλυθεί στο τεύχος του Μαΐου του 2017, μέχρι τότε ο Δήμαρχος 
και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει για κοινωφελείς δράσεις και για 
δράσεις που αφορούν σε δράσεις του Δήμου συνολικά 128.049€. 

Από τον Μάιο του 2017 μέχρι και τον Ιούλιο του 2018, η δημοτική 
αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 42.163€ και έτσι το ποσό 
που έχει διατεθεί συνολικά από τα μέλη της, στους 46 μήνες που 

ασκούν τα καθήκοντά τους, ανέρχεται πλέον σε 170.192€, εκ των 
οποίων τα 130.002€ προέρχονται από τη μισθοδοσία τους και τα υπόλοιπα 
40.190€ αποτελούν επιπλέον έξοδα που έχει διαθέσει ο Δήμαρχος Γιάννης 
Δημητριάδης.

Αναλυτικά:
Καθαρές απολαβές περιόδου 5.2017 – 7.2018 (15 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου                                  1.714 x 15 = 25.710€   
Καθαρές απολαβές A’ Αντιδημάρχου                            1.126 x 15 = 16.890€
Καθαρές απολαβές Β’ Αντιδημάρχου (μόνο 2018)          1.126 x 7   =   7.882€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                50.482€

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

 ΤΟΜΕΑΣ              ΔΑΠΑΝΕΣ
 ΣΧΟΛΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
 1 Παιχνίδι και δάπεδο Παιδικού Σταθμού    652€
2 Ανακαίνιση και έξοδα για Νηπιαγωγείο            4.240€
3 Ενίσχυση εκδρομών Α’ Δημοτικού    800€
4 Αγορά διαδραστικού πίνακα για Α’ Δημοτικό           1.470€
5 Ηχομόνωση στο Β’ Δημοτικό     210€ 
6 Ενίσχυση εκδρομής Γ’ Γυμνασίου    500€
7 Ενίσχυση εκδρομής Γ’ Λυκείου             1.000€
8 Ενίσχυση εκδρομής ΕΠΑΛ    300€
9 Δώρα επιτυχόντων μαθητών στις Πανελλήνιες           3.150€
 Σύνολο             12.322 €
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 1 Δώρα Χριστουγέννων για παιδιά    1.812€
2 Είδη Χριστουγέννων και Πάσχα για απόρους  728€
3 Ενίσχυση πολιτών με σοβαρές ανάγκες             1.702€
4 Ενίσχυση Συλλόγου «Ο Άγιος Κήρυκος»   1.114€
5 Πετρέλαιο θέρμανσης Ι.Ν. Ευαγγελισμού   400€
6 Έξοδα για αιμοδοσία       76€
 Σύνολο               5.832€
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 1 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου          4.045€
2 Ενίσχυση Α.Ο. Ποσειδώνα            3.800€
3 Ενίσχυση ΝΟΠΤ     360€
4 Ενίσχυση Συλλόγου «Η Ποριώτισσα»   300€
 Σύνολο               8.505€
  ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
 1 Εισιτήρια ιπτάμενων               2.347€
2 Έξοδα έκδοσης-διανομής Εφημερίδας             1.059€
3 Ζωοτροφές αδεσπότων (15 x 50)   750€
4 Διάφορες δαπάνες                3.181€
5 Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας            3.667€
6 Νομικός σύμβουλος Δήμου             4.500€
 Σύνολο              15.504€
 Γενικό Σύνολο Εξόδων            42.163€



Με Απόφασή του στις 19.3.2018, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης 

Δημητριάδης ανέθεσε νέες αρμοδιότητες στις ακόλουθες γυναίκες 

συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου:

1. Στην Ελένη Κανατσίδη, τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν στο 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Στη Νάγια Κοράλλη, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που 

αφορούν στον Τομέα Περιβάλλοντος.

3. Στην Κατερίνα Μπήτρου-Ροΐδη, τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 

Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν 

στις δύο νέες κοινωνικές δομές του Δήμου «Κοινωνικό Φαρμακείο» και 

«Κοινωνικό Παντοπωλείο».

Η παραίτηση της Μαρίας Βαρβάρου
Είχε προηγηθεί λίγες βδομάδες νωρίτερα η παραίτησή της δημοτικής 

συμβούλου της πλειοψηφίας Μαρίας Βαρβάρου από την ιδιότητα 

της δημοτικής συμβούλου. Η κ. Βαρβάρου ενημέρωσε ότι οι λόγοι 

παραίτησής της είναι καθαρά προσωπικοί και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο 

για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη του από την προεκλογική περίοδο 

μέχρι σήμερα. Όπως είπε, αποχωρεί με την ικανοποίηση ότι στα 3,5 έτη 

συμμετοχής της στο ΔΣ έβαλε και η ίδια ένα λιθαράκι στην καλή πορεία 

της δημοτικής αρχής, ολοκληρώνοντας όλους τους βασικούς στόχους που 

είχαν τεθεί στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην αρχή 

της δημοτικής περιόδου, ενώ πρόσθεσε πως επιθυμεί να συνεχίσει να 

βοηθάει το Δήμο στους τομείς αυτούς, όπου τής το ζητήσει ο Δήμαρχος.

Από τη μεριά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης ευχαρίστησε την 

κ. Βαρβάρου για την προσφορά της, αλλά και για τη φιλία που έχει αποκτήσει 

μαζί της και τόνισε ότι χάρη στη συμβολή της ως εντεταλμένης συμβούλου 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ξεκινούν σύντομα τη λειτουργία τους στον 

Δήμο Πόρου το Πολυδύναμο Ιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ η τράπεζα αίματος του Δήμου, καθώς και η 

δράση «Βοήθεια στο Σπίτι», βρίσκονται πλέον σε υποδειγματικά επίπεδα. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, η οικογένεια πρέπει να αποτελεί πάντα 

προτεραιότητα για όσους ασχολούνται με τα κοινά και για τον λόγο αυτό 

σέβεται απολύτως την επιλογή της κ. Βαρβάρου, η οποία πλέον συνδράμει 

τη δημοτική αρχή απαλλαγμένη από τις αρνητικές συνέπειες (προσωπικές 

επιθέσεις και καταγγελίες), που δυστυχώς συνεπάγεται η ιδιότητα του 

δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας στον Πόρο την τρέχουσα περίοδο. 

Τη θέση της κ. Βαρβάρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου έλαβε η πρώτη 

επιλαχούσα σύμβουλος της πλειοψηφίας, Νάγια Κοράλλη.

Αρμοδιότητες Δημοτικής ΑρχήςΣελ.  4

Αναθέσεις αρμοδιοτήτων  
σε δημοτικές συμβούλους  
του Δήμου Πόρου



Ενημέρωση Σελ. 5

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.
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Νέα πολιούχος του Πόρου 
η Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή

Η Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή είναι η νέα πολιούχος του Δήμου Πόρου, 
μετά από σχετική Απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 16 
Ιουλίου 2018, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε στις αρχές του 
έτους. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, η απόφαση για 
αλλαγή του Πολιούχου υπαγορεύτηκε από την κοινά αποδεκτή διαπίστωση 
ότι η τοπική κοινωνία δεν αγκάλιασε ποτέ τον εορτασμό του Αγ. Λεωνίδη, 
ο οποίος καθιερώθηκε ως πολιούχος το 1996 χωρίς να έχει ιστορική 
και συναισθηματική σύνδεση με τον Πόρο. Προκειμένου να αποφευχθεί 
μια νέα άστοχη επιλογή, βασικό κριτήριο για τον καθορισμό του νέου 
πολιούχου ήταν η επιλογή του να γίνει από τους ίδιους τους δημότες του 
Πόρου.
Αντίστοιχη επιθυμία εξέφρασε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. 
Εφραίμ, ο οποίος, όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, 
σε συνάντηση και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, δήλωσε πως 
επιθυμία του ήταν να μην λάβει θέση στη διαβούλευση για τnο νέο πολιούχο 
και το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει τον Πολιούχο που προτιμούν οι 
πολίτες. Αντίστοιχη θέση έλαβαν και οι τοπικοί ιερείς, οι οποίοι δια μέσω 
του πατέρα Γεώργιου Στόκου γνώρισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
επιθυμία τους να μην εκφράσουν άποψη κατά τη διαβούλευση, καθώς το 
συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στην οποία δεν θέλουν να παρέμβουν.
Αναφερόμενος στη νέα Πολιούχο, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κουτουζής 
δήλωσε ότι η ιστορικότητα της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής, τόσο 
σε ό,τι αφορά τις τοπικές και εθνικές ιστορικές εξελίξεις, όσο και σε ό,τι 
αφορά την καταγεγραμμένη θαυματουργή της δράση, έχει κατατάξει 

δικαιωματικά στη συνείδηση των Ποριωτών, αλλά και των επισκεπτών του 
Πόρου, τον εορτασμό της ως εκείνον με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και 
κατάνυξη. Επίσης, οι εκκλησίες της Παναγίας στο Αιγαίο αποτελούν παντού 
σημεία αναφοράς και παλλαϊκής θρησκευτικής λατρείας, με ξεχωριστή 
θέση στη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών. Με αυτά τα κριτήρια, και χωρίς 
να υποτιμάται καθόλου η αγάπη και ο σεβασμός προς τους Αγίους που 
τιμούν οι υπόλοιποι Ναοί του νησιού, αλλά και ο έως σήμερα πολιούχος 
Άγιος Λεωνίδης, η δημοτική αρχή θεωρεί ότι οι κάτοικοι του Πόρου έχουν 
μια ιδιαίτερη σχέση με το Μοναστήρι της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, η 
οποία σχέση είναι συνεπής με τον ορισμό της ως πολιούχου του τόπου μας.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 
στη διαβούλευση, μετά την αξιολόγηση των οποίων οι σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν τον ορισμό της 
Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής ως νέας πολιούχου του Δήμου, με τη 
σχετική Απόφαση να ψηφίζεται τελικά κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό 
Συμβούλιο (ο κ. Σπ. Σπυρίδων και η κ. Στ. Μητσιοπούλου ψήφισαν την 
αναβολή του θέματος).
Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου αποφάσισε 
επίσης τον καθορισμό των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» ως 
τοπικής εορτής. Η θεσμοθέτηση των δύο νέων τοπικών αργιών, οι οποίες 
θα εορτάζονται, η μεν πρώτη την Παρασκευή του Πάσχα και η δεύτερη 
την Παρασκευή της περιόδου 27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, θα ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει να ισχύει με την έκδοση του 
απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος, την οποία θα αιτηθεί ο Δήμος 
Πόρου.
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Ιστορική Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου 
για επιβολή τέλους στον Δήμο 
Τροιζηνίας-Μεθάνων για 
τις δαπάνες του Βιολογικού

Μια ακόμα διαχρονική εκκρεμότητα αντιμετωπίστηκε από τη 
δημοτική αρχή Πόρου, με την επιβολή για πρώτη φορά τέλους σε 
βάρος του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για την ενεργή σύνδεσή του 
με το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου. 

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 228/2017 Απόφασή του, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση τέλους σε βάρος του γειτονικού Δήμου, 
ισοδύναμου με το 28% των δαπανών που διενεργεί ο Δήμος Πόρου 
για τις δαπάνες του Βιολογικού Καθαρισμού, οι υποδομές του οποίου 
εξυπηρετούν και τους δύο Δήμους. Υπενθυμίζεται ότι, παρότι η πόλη του 
Γαλατά έχει συνδεθεί με το δίκτυο του ΒΙΟΚΑ του Πόρου από το 2007, 
ποτέ έως σήμερα ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων (πρ. Γαλατά) δεν έχει 
συνδράμει στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του έργου (ύψους 
200.000€-300.000€ ετησίως), αφού οι δύο Δήμοι δεν υπέγραψαν ποτέ 
καμία σχετική συμφωνία, ούτε κατά το στάδιο σχεδιασμού των έργων, ούτε 
κατά τη σύνδεση του Γαλατά με αυτά, ούτε στη συνέχεια.

Η σημερινή δημοτική αρχή του Δήμου Πόρου, τηρώντας την προεκλογική 
δέσμευσή της, το 2015 με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε σε 
εξειδικευμένη εταιρία την εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, ώστε 
να προσδιοριστεί με επιστημονικό τρόπο το ύψος της απαιτούμενης 

συμμετοχής του Γαλατά και, αμέσως μετά την παραλαβή της στις αρχές του 
2017, ο Δήμαρχος Πόρου κάλεσε με διαδοχικά έγγραφά του τον Δήμαρχο 
Τροιζηνίας-Μεθάνων και τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων σε συζήτηση για 
τη διευθέτηση του ζητήματος. Καθώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση 
στις σχετικές προσκλήσεις, το ΔΣ Πόρου στις 13.12.2017 αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία την επιβολή από το 2018 του σχετικού τέλους. Κατά της εν 
λόγω Απόφασης άσκησε προσφυγή ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, η 
οποία, όπως ενημέρωσε τους δύο Δήμους στις 13.3.2018 ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απορρίφθηκε. Έτσι, από εδώ και στο εξής οι 
σχετικές οφειλές θα βεβαιώνονται σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι οφειλές που 
αφορούν στα παρελθόντα έτη θα διεκδικηθούν με την άσκηση αγωγής.
Σημειώνεται ότι την Απόφαση επιβολής τέλους δεν ψήφισε η παράταξη 
μειοψηφίας (η οποία και φέρει όλη την πολιτική ευθύνη για τη μη-διευθέτηση 
του ζητήματος μέχρι σήμερα), ενώ η εκπρόσωπός της στην Οικονομική 
Επιτροπή κ. Στ. Μητσοπούλου δεν ψηφίζει έκτοτε ούτε τις δαπάνες για 
τον Βιολογικό Καθαρισμό που πρέπει να επιμερίζονται και στον γειτονικό 
Δήμο, με το αιτιολογικό ότι δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η προσφυγή που 
έχει καταθέσει για την ακύρωση της Απόφασης επιβολής τέλους. Μέχρι 
το 2017 ωστόσο, και πάλι οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας δεν ψήφιζαν 
τις ίδιες δαπάνες, με το αιτιολογικό ότι δεν συμμετέχει σε αυτές ο Δήμος 
Τροιζηνίας-Μεθάνων.
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Οι σημαντικότερες Αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

• Απόφαση 17/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της κλήρωσης 

μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Πόρου έτους 2018.

• Απόφαση 18/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Μωρόπουλος και Μητσιοπούλου και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 

καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 20/2018 Απόφαση του ΔΣ του 

ΔΛΤΠ (Π/Υ έτους 2018).

• Απόφαση 19/2017: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 19/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Π/Υ 4ου 

τριμήνου 2017).

• Απόφαση 30/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μητσιοπούλου καταψήφισε την πρόταση) το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Δράσης έτους 2018.

• Απόφαση 31/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 41/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (1η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ Δήμου 

Πόρου έτους 2018).

• Απόφαση 35/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 

2/2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσών 

για λειτουργικά έξοδα συντήρησης στις Σχολικές Επιτροπές).

• Απόφαση 37/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Μάνδηλας, Κουτουζή και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 22/2018 Απόφαση 

του ΔΣ του ΔΛΤ (4η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Π/Υ 2017).

• Απόφαση 40/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη και η διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 

κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος».

• Απόφαση 41/2018: Καθορίστηκε ομόφωνα το πρόγραμμα εορτασμού 

των Εθνικών Επετείων.

• Απόφαση 42/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μάνδηλας καταψήφισε την πρόταση, οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. 

Μωρόπουλος και Κουτουζή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ ο δ.σ. της πλειοψηφίας 

κ. Δόσκαρης δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 46/2018 Απόφαση του ΔΣ 

του ΔΛΤ (1η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ έτους 2018).

• Απόφαση 52/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο κανονισμός λειτουργίας του 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.

• Απόφαση 53/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 107/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (2η αναμόρφωση Π/Υ έτους 2018).

• Απόφαση 77/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η λήψη ενεργειών για την 

παραχώρηση στον Δήμο Πόρου και την έγκριση των χρήσεων της 

δημοτικής παράκτιας έκτασης περιοχής Αγίου Στεφάνου.
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• Απόφαση 81/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 132/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (3η αναμόρφωση Π/Υ έτους 2018).

• Απόφαση 85/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 149/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και η ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για 

έναν χρόνο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

• Απόφαση 99/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και Κουτουζή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 

134/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση 

εκτέλεσης Π/Υ 1ου τριμήνου 2018).

• Απόφαση 100/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της πλειοψηφίας 

κ. Δόσκαρης και οι δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και 

Κουτουζή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 91/2018 Απόφαση του ΔΣ του 

ΔΛΤ (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Π/Υ 1ου τριμήνου 2018).

• Απόφαση 104/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 202/2018 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (4η αναμόρφωση Π/Υ 2018).

• Απόφαση 105/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκποίηση κινητών πραγμάτων 

του Δήμου και ο ορισμός Επιτροπών Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων και 

Καταστροφής Αντικειμένων.

• Απόφαση 106/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2018 Απόφαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις 

Σχολικές Επιτροπές).

• Απόφαση 108/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη και η διάθεση 

πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης σχεδίου δράσεων 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Δήμου.

• Απόφαση 112/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μητσιοπούλου ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 123/2018 Απόφαση του ΔΣ 

του ΔΛΤ (αναμόρφωση Π/Υ 2018).

• Απόφαση 114/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 

4/2018 Απόφαση της Δημοτική Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσών για 

έξοδα συντήρησης και επισκευών στις Σχολικές Επιτροπές).

• Απόφαση 128/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μάνδηλας δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 257/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (5η αναμόρφωση Π/Υ Δήμου έτους 2018).

• Απόφαση 129/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της πλειοψηφίας 

κ. Δόσκαρης δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 152/2018 Απόφαση του ΔΣ 

του ΔΛΤ (τροποποίηση Ο.Ε.Υ. ΔΛΤ).

• Απόφαση 148/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της 

μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και Μάνδηλας και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν άλλη πρόταση) η μεταστέγαση του Πολεοδομικού 

Γραφείου Πόρου σε χώρο του Δημαρχείου.

• Απόφαση 150/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 280/2018 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (6η αναμόρφωση Π/Υ Δήμου 

έτους 2018).

• Απόφαση 160/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο καθορισμός των 

«Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» ως τοπικής αργίας.

• Απόφαση 163/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση συμφωνητικού 

επαγγελματικής μίσθωσης του Κ.Ε.Π.

• Απόφαση 164/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκ νέου δωρεάν παραχώρηση 

χώρου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Πόρου.

• Απόφαση 165/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 310/2018 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (εκτέλεση Π/Υ 2ου τριμήνου 2018).

• Απόφαση 166/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της πλειοψηφίας 

κ. Δόσκαρης και η δ.σ. της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) 

η υπ’ αριθμ. 197/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (εκτέλεση Π/Υ 2ου 

τριμήνου 2018).

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

• Απόφαση 3/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η έναρξη δημόσιας 

διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου Πόρου.

• Απόφαση 7/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας 

κ. Μάνδηλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε 

ΠΑΡΟΥΣΑ) η διάθεση χρήσης χώρου της αυλής του Λυκείου στο Α’ 

Δημοτικό.

• Απόφαση 20/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση σχολικών χώρων σε αθλητικά 

Σωματεία και δημότες).

• Αποφάσεις 9, 24-26, 65-66, 78, 87 (θέμα ΕΗΔ), 103 & 153-154/2018: 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης σε ΚΥΕ.

• Αποφάσεις 10-16, 27-28, 67-70 & 156/2018: Εγκρίθηκαν ομόφωνα 

αιτήματα χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων 

σε ΚΥΕ για το έτος 2018.

• Απόφαση 32/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

• Απόφαση 34/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για την 

ενίσχυση απόρων δημοτών με τρόφιμα εν όψει των εορτών του Πάσχα.

• Απόφαση 38/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (καταβολή οδοιπορικών για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου 

στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “ITB 2018” στο Βερολίνο) και διατέθηκε η 

σχετική πίστωση.

• Απόφαση 45/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

• Αποφάσεις 46 & 131/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια ειδών για 

την επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων αιμοδοσίας στις 21-22 Μαρτίου και 

10 Ιουλίου 2018.

• Απόφαση 47/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η κατάσταση απόρων δημοτών 

και η προμήθεια ειδών διατροφής εν όψει των εορτών του Πάσχα.

• Απόφαση 56/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η κατάργηση οικογενειακών 

τάφων λόγω παρέλευσης οκτώ ετών από τον θάνατο του τελευταίου 

δικαιούχου, χωρίς απογόνους.

• Απόφαση 63/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και Μάνδηλας δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ) η 

κατασκευή μεταλλικής πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο μετά από αίτηση 

του κ. Μπέρδου Ιωάννη.

• Αποφάσεις 71-74/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο καθορισμός των 

κοινοχρήστων χώρων έμπροσθεν καταστημάτων ως παραχωρούμενων.

• Απόφαση 82/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2018 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (συμμετοχή στην έκθεση “Greek Travel Show”).

• Απόφαση 83/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2018 



Απόφαση της ΕΤΑΠ (παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής διαφημιστικής 

προβολής του Δήμου Πόρου).

• Απόφαση 84/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη και 

η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών για την τουριστική 

προβολή του Δήμου Πόρου.

• Απόφαση 86/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια ειδών για τη 

διενέργεια δωρεάν μαστογραφικών ελέγχων σε συνεργασία με την Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία.

• Αποφάσεις 88-98/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα και κατά πλειοψηφία 

(σε ορισμένες περιπτώσεις ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ) ο καθορισμός κοινοχρήστων χώρων ως παραχωρούμενων στις 

προβολές επί των προσόψεων καταστημάτων και στις γωνιακές προβολές 

καταστημάτων.

• Απόφαση 101/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση και η διάθεση 

πίστωσης για τους αγώνες POROSEA 2018.

• Απόφαση 113/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφαση 

της ΕΤΑΠ (πραγματοποίηση της δράσης «Διαχείριση ιστοσελίδας και so-

cial media»).

• Απόφαση 132/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια ειδών για τη 

διοργάνωση καλοκαιρινής εκδήλωσης στον Παιδικό Σταθμό.

• Απόφαση 133/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η προμήθεια επάθλων-

μεταλλίων για τους αγώνες SUP (όρθιας σανιδοκωπηλασίας).

• Απόφαση 149/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για 

την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες επικοινωνίας του “Poros 

Arts Festival”.

• Απόφαση 151/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα της κάλυψης 

του κόστους της μεταφοράς προσώπων με λέμβο στο Νεώριο την 

καλοκαιρινή περίοδο λόγω μη-ύπαρξης συγκοινωνίας.

• Απόφαση 152/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση και η διάθεση 

πίστωσης για τις εκδηλώσεις “Poros Arts Festival”.

• Απόφαση 157/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη η διάθεση πίστωσης 

για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του “Poros Art Festival”.

• Απόφαση 158/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μητσιοπούλου, Ζεντέλης, Μάνδηλας και Κουτουζή ψήφισαν 

άλλη πρόταση, ενώ ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης ψήφισε ΛΕΥΚΟ 

και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) ο καθορισμός 

κοινοχρήστων χώρων ως παραχωρούμενων από το 2018 και εφ’ εξής. 

(Μετά την ακύρωση των προηγούμενων Αποφάσεων του ίδιου θέματος, 

λόγω προσφυγής του κ. Γ. Μάνδηλα).

• Απόφαση 159/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων και Μητσιοπούλου ψήφισαν άλλη πρόταση) ο καθορισμός 

της Παναγίας της Ζωοδόχου Πηγής ως πολιούχου του Δήμου Πόρου 

κατόπιν διαβούλευσης.

• Απόφαση 162/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων και Κουτουζή καταψήφισαν την πρόταση) η δαπάνη και η 

διάθεση πίστωσης για τη λειτουργία των Meteo Cams.

• Απόφαση 167/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με την αρνητική 

ψήφο των αποχωρησάντων δ.σ.) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για τη 

διοργάνωση συναυλιών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Poros Arts Festival”.

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον

• Απόφαση 1/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του 

Δήμου στην πρόσκληση του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» με θέμα «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

• Απόφαση 2/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Μωρόπουλος, Μάνδηλας και Κουτουζή και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 

καταψήφισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 306/2017 Απόφαση του ΔΣ του 

ΔΛΤ (Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών από Σταυρό έως μάντρα 

Κ.Ε. Πόρος).

• Απόφαση 6/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτημα δικαιωμάτων διέλευσης 

της COSMOTE Α.Ε. για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας 

του Δήμου ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

• Απόφαση 33/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με 

τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στις θέσεις Μιστρέτσι και 

Περγάρι Δήμου Πόρου», π/υ 1.000.000€ (με ΦΠΑ).

• Αποφάσεις 36/2018 (θέμα ΕΗΔ) 54, & 127/2018: Εγκρίθηκαν ομόφωνα 

οι υπ’ αριθμ. 1, 2 και 8/2018 Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

αντίστοιχα (τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018).

• Απόφαση 39/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου, Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, 

ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση parking Αγίου Στεφάνου».

• Απόφαση 43/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού 

για το έργο «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής 

ομβρίων στον Δήμο Πόρου», π/υ 300.000€ (με ΦΠΑ).

• Απόφαση 48/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι 

δ.σ. της μειοψηφίας κ.κ. Μωρόπουλος και Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, 

ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισε την πρόταση) η Μελέτη με 

τίτλο «Μελέτη Τοπογραφικών Αποτυπώσεων για εργασίες ύδρευσης στην 

περιοχή Καραπολίτι».

• Αποφάσεις 51 (θέμα ΕΗΔ) & 75/2018: Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 

(οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψήφισαν το κατεπείγον) η Μελέτη με τίτλο 

«Μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας Δημοτικής Συγκοινωνίας Πόρου». 

Η Μελέτη μετέπειτα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Ζεντέλης καταψήφισαν 

την πρόταση) με τη δεύτερη Απόφαση.

• Αποφάσεις 59 & 76/2018: Αναβλήθηκε ομόφωνα η έγκριση της 

Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση όψεων Δημοτικής Αγοράς Πόρου» και η 

διαβίβασή της στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Νήσων προς γνωμοδότηση. Η Μελέτη 

μετέπειτα εγκρίθηκε ομόφωνα με τη δεύτερη Απόφαση.

• Απόφαση 60/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο 1ος ΑΠΕ του έργου με τίτλο 

«Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή 

Μπρίνια».

• Απόφαση 79/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή 

του Δήμου στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

• Απόφαση 80/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση-

παράταση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Παροχή Υπηρεσίας 

για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις 

εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου-Γαλατά», π/υ 24.613,38€ με ΦΠΑ.

• Απόφαση 102/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο 

«Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου στο Ο.Τ. 382 του Πολεοδομικού Σχεδίου 

Πόρου Τροιζηνίας» και η διαβίβασή της στο ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Νήσων προς 

γνωμοδότηση».
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• Απόφαση 107/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση parking Αγίου Στεφάνου».

• Απόφαση 109/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα και η διενέργεια 

διαγωνισμού για τη Μελέτη με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού 

Καραπολίτι Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 110/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή όρων 

χρηματοδότησης και η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην πρόσκληση 

του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

• Απόφαση 111/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή όρων 

χρηματοδότησης και η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην πρόσκληση 

του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

• Αποφάσεις 115-116/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της 

μειοψηφίας κ.κ. Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ) η παράταση προγραμματικής σύμβασης και της προθεσμίας 

υποβολής παραδοτέου της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνθηκών 

λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου».

• Απόφαση 117/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

κ.κ. Μωρόπουλος, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η 

παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση 

δικτύων και Αντλιοστασίων Αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του 

Δήμου Πόρου-Γαλατά».

• Απόφαση 118/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση της Μελέτης 

με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο Τροιζήνας 

έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης Δήμου Πόρου», π/υ 

1.086,005€ (με ΦΠΑ)».

• Απόφαση 124/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-

ελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων 

κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου», συνολικού π/υ 

2.022.669€ (με ΦΠΑ) και η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στην πρόσκληση 

Ι του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

• Απόφαση 125/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση 

μονίμων θέσεων στάθμευσης για τα πυροσβεστικά οχήματα του Εθελοντικού 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου.

• Απόφαση 130/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο 

«Διαγραμμίσεις δρόμων», π/υ 4.987,47€ (με ΦΠΑ).

• Αποφάσεις 146-147/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα 

μίσθωσης αγροκτήματος στη θέση Μιστρέτσι για τις ανάγκες ύδρευσης 

του Δήμου και ο ορισμός της σχετικής Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου.





Ειδήσεις Σελ. 15

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις 
έργων με ευρωπαϊκούς και 
δημόσιους πόρους

Χρηματοδότηση του έργου τηλεμετρίας ύδρευσης μέσω ΕΣΠΑ
Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Πόρου για χρηματοδότηση 
του έργου με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από τον 
κάμπο Τροιζηνίας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και του δικτύου ύδρευσης 
του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 855.811€.
Στη σχετική Μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων 
συστημάτων αυτοματισμού και μέτρησης στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, 
που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
των γεωτρήσεων και τη μέτρηση των ποσοτήτων και ροών πόσιμου ύδατος 
στις δεξαμενές. Με την εγκατάσταση των αυτοματισμών θα δημιουργηθεί 
ένα κεντρικό σύστημα τηλε-ελέγχου και διαχείρισης του δημοτικού δικτύου 
ύδρευσης, το οποίο θα επιφέρει εξορθολογισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ύδατος και αποτελεσματικό έλεγχο των διαρροών, με άμεση 
ωφέλεια τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο 
(εξοικονόμηση υδάτινων πόρων). Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση 
αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πόρου, 
μετά την επέκταση του Νέου Δυτικού Λιμένα το 2006.

Εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 440.100€ για σημαντικές 
δράσεις μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών
Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δράσεις που είχε αιτηθεί ο Δήμος Πόρου 
εγκρίθηκαν τον τελευταίο καιρό, στο πλαίσιο αντίστοιχων προσκλήσεων 

που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα 
«Φιλόδημος I»). Οι δράσεις, για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πόρου ήδη έλαβε τις απαιτούμενες Αποφάσεις για την αξιοποίηση των 
αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων, είναι οι ακόλουθες:
• Παιδικές χαρές: 204.000€.
• Μηχανήματα και οχήματα έργου: 105.000€
• Υποδομές κτηρίων κοινωνικών δομών: 60.000€
• Συντήρηση σχολικών κτηρίων: 18.100€
• Αποπληρωμή δικαστικής οφειλής: 53.000€ (επιχορήγηση εξόφλησης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών).

Αιτήματα για νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 2.500.000€ 
Ο Δήμος Πόρου έχει επίσης υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλει και 
αιτήματα χρηματοδότησης για τα εξής:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-
ελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύου ύδρευσης: 
2.022.669€ (πρόγραμμα «Φιλόδημος I»).
• Εξοπλισμοί πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και αναβάθμισης 
των κοινόχρηστων χώρων: 300.000€ (πρόγραμμα LEADER).
• Δημιουργία δύο σημείων πρόσβασης ΑμΕΑ στη θάλασσα: 112.000€ 
(ΕΣΠΑ).
• Τριετής υποστήριξη του Poros Arts Festival: 51.000€ (πρόγραμμα 
LEADER).
• Εγκατάσταση και λειτουργία δωρεάν WiFi σε κ/χ χώρους (πρόγραμμα 
WiFi4EU).
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Ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου τη λειτουργία της η αναβαθμισμένη πλαζ 
Μοναστηρίου, την οποία για πρώτη φορά έβγαλε σε διαγωνισμό η σημερινή 
δημοτική αρχή στις 12.12.2016, επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας τελικά τη 
ριζική αναβάθμισή της. Η πλαζ παραχωρήθηκε, μετά από διαγωνισμό που 
διενήργησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για πέντε χρόνια στην εταιρία 
“Fiftyseven”, συμφερόντων του επιχειρηματία Σπύρου Λάζαρη, ιδιοκτήτη 
του ξενοδοχείου Sirene Blue Resort, έναντι 16.050€ ετησίως (σημειώνεται 
ότι μέχρι και το 2016 το ΔΛΤ εισέπραττε μόλις 1.200€ για την ετήσια απ’ 
ευθείας παραχώρηση της παραλίας). Ωστόσο, εξαιτίας καταγγελίας που 
υποβλήθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης (η οποία είχε διαφωνήσει 
με τη διενέργεια του διαγωνισμού), προκλήθηκε μεγάλη καθυστέρηση 
στην έγκριση της κατακύρωσης του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να 
χαθεί η χρονιά του 2017. Ωστόσο, κάθε καθυστέρηση και κάθε εμπόδιο 
αποδείχθηκε ότι άξιζαν τον κόπο και ότι η πολιτική τόλμη του Δήμου και 
η επιχειρηματική τόλμη του επιχειρηματία δικαιώθηκαν πλήρως, αφού το 
όραμα που υπήρχε για μετατροπή του χώρου στην πλέον όμορφη και 
οργανωμένη παραλία του Σαρωνικού, επιτεύχθηκε.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της
η αναβαθμισμένη πλαζ
Μοναστηρίου

Τοποθέτηση κουπαστών 
και χειρολαβών στον 
Οικισμό

Στην τοποθέτηση πολλών κουπαστών και χειρολαβών σε πολυσύχναστα σημεία 
και κτήρια προχωρά τον τελευταίο χρόνο ο Δήμος Πόρου. Οι κουπαστές, 
οι οποίες κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, αισθητικής 
και εργονομίας, τοποθετούνται καταρχήν σε βασικές κλίμακες (σκαλιά) του 
Οικισμού, σε όλους τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς, καθώς και σε άλλα σημεία 
που η ύπαρξή τους θα βοηθήσει στη διέλευση ειδικά ηλικιωμένων ατόμων.
Εκτός από τις κουπαστές τις οποίες τοποθετεί ο Δήμος με δικές του δαπάνες, 
τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί και δύο μεγάλες και ακριβές κουπαστές 
με δαπάνες επιφανών συμπολιτών μας, κατόπιν αντίστοιχων Αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες έγιναν κατά πλειοψηφία αποδεκτές οι 
αντίστοιχες δωρεές. Ειδικότερα, μετά την τοποθέτηση της κουπαστής που 
οδηγεί στην Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη το 2016, πρόσφατα τοποθετήθηκαν 
δύο ακόμα κουπαστές στην κλίμακα που οδηγεί από την παραλία του Πόρου 
προς το Καστέλι δίπλα στο ξενοδοχείο Μάνεση, τις οποίες δώρισε στον Δήμο 
ο πατέρας Πανάρετος Ασημακόπουλος, τον οποίο ο Δήμος και επιθυμεί να 
ευχαριστήσει δημοσίως για τη χειρονομία του. Είναι λυπηρό, ωστόσο, ότι η 
αντιπολίτευση του Δήμου καταψήφισε και πάλι την Απόφαση για αποδοχή της 
δωρεάς, όπως είχε πράξει και με την Απόφαση για την αποδοχή της δωρεάς 
Κανελλάκη το 2015.
Η τοποθέτηση κουπαστών θα συνεχιστεί με αντίστοιχο ρυθμό και τους 
επόμενους μήνες, ενώ σταδιακά θα αρχίσει και η αντικατάσταση ακαλαίσθητων 
υφιστάμενων κουπαστών που είχαν κατασκευαστεί με σωλήνες ύδρευσης.

Εγκρίθηκαν οι παραχωρή-
σεις παραλίας Ασκελίου 
και Πέρλιας

Μετά από πέντε χρόνια κατά τα οποία οι εγκαταστάσεις της πλαζ Ασκελίου 
παρέμεναν ανενεργές (λόγω των γνωστών ζητημάτων που ανέκυψαν αιφνιδιαστικά 
το 2013), το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει ο νέος 
Νόμος 4504/2017, προχώρησε στην παραχώρησή τους, ώστε να λειτουργήσουν 
και πάλι από φέτος το καλοκαίρι. Η παραχώρηση έγινε με απευθείας ανάθεση στο 
ξενοδοχείο New Aegli για έναν χρόνο έναντι 20.000€, καθώς προς το παρόν 
είναι νομικά αδύνατη η διενέργεια 5ετούς διαγωνισμού. Με βάση τις διατάξεις του 
ίδιου Νόμου, παραχωρήθηκαν επίσης και οι χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 
εστιατορίων στην περιοχή της Πέρλιας. Οι εν λόγω παραχωρήσεις εγκρίθηκαν 
ήδη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως είχαν εγκριθεί και για το 
2017, μετά από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Πόρου προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι, παρά τις ξεκάθαρες προβλέψεις του 
νέου Νόμου, οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας καταψήφισαν χωρίς κανένα νομικό 
έρεισμα όλες τις παραπάνω παραχωρήσεις, επιβεβαιώνοντας, χωρίς να έχουν 
πλέον καμία νομική δικαιολογία, την αρνητική τους στάση έναντι του Πόρου και 
της τουριστικής του ανάπτυξης.

Εγκρίθηκε η Μελέτη 
ασφαλτόστρωσης για το 
Μιστρέτσι και το Περγάρι

Εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφαση του ΔΣ Πόρου, η Μελέτη 
ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού στις περιοχές Μιστρέτσι και Περγάρι, 
προϋπολογισμού 1.000.000€, την οποία συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Την ερχόμενη 
περίοδο αναμένεται επίσης να εγκριθεί η Μελέτη για την ασφαλτόστρωση των 
χωματοδρόμων στην περιοχή των Τσελεβινίων, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες 
για την ανάθεση Μελέτης που θα αφορά στην προέκταση της ασφαλτόστρωσης 
και στο Καραπολίτι μέχρι το Μαυρόρεμα. Το οδικό δίκτυο του ηπειρωτικού 
τμήματος του Δήμου Πόρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα χωματοδρόμων 
στην Αττική και η σημερινή δημοτική αρχή υλοποιεί την προεκλογική δέσμευσή 
της ότι θα φροντίσει για την ασφαλτόστρωσή του, κάτι που γίνεται σταδιακά 
εφικτό με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, όπου χρειάζεται, σε μελετητικό, 
χρηματοδοτικό και υποστηρικτικό επίπεδο.
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Ξεκίνησε η λειτουργία 
του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Πόρου

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 10.5.2018 το Εθελοντικό Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο Πόρου, το οποίο ιδρύθηκε με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών που 
δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, επιφέροντας μια ιστορική 
αλλαγή δεδομένων στην αντιπυρική προστασία του νησιού του 
Πόρου. 
Στο Ε.Π.Κ., το οποίο υπάγεται οργανικά, επιχειρησιακά και διοικητικά στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, υπηρετούν 21 Ποριώτες εθελοντές 
πυροσβέστες και πυροσβέστριες και μέχρι 3 αξιωματικοί του Π.Σ., εκ των 
οποίων ο προϊστάμενος, Πυρονόμος Γεώργιος Μπάκας, τοποθετήθηκε 
ήδη στις 18.7.2018. Οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν τον 
χειμώνα σε θεωρητικό επίπεδο σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας 
του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, τεχνικές κατάσβεσης αστικών 
και δασικών πυρκαγιών, απεγκλωβισμούς, τροχαία κ.λπ. καθώς και σε 
θέματα επικοινωνίας μέσω ασυρμάτων, συντονισμού με εναέρια μέσα κατά 
τη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς και στη χρησιμότητα και εφαρμογή του 
πυροσβεστικού εξοπλισμού.
Το Ε.Π.Κ. στεγάζεται στη δυτική πτέρυγα του δημοτικού «κτηρίου ΚΑΠΗ», 
διαθέτει 2 πυροσβεστικά οχήματα που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο 
Πόρου και πλήρη εξοπλισμό για επέμβαση σε συμβάντα (πυρκαγιές, 
διασώσεις, κ.τ.λ.), ενώ ο Δήμος έχει αναλάβει επίσης τα έξοδα λειτουργίας 
και συντήρησής του. Η λειτουργία του Ε.Π.Κ. θα είναι συνεχής όλο τον 
χρόνο, χωρίς να μειώνεται καθόλου ο σχεδιασμός πρόληψης και περιπολιών 
στον Πόρο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροιζήνας, οι οποίες διατηρούν 
τα ίδια επιχειρησιακά χαρακτηριστικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Η ίδρυση του Κλιμακίου και η παραχώρηση του απαιτούμενου χώρου 
και εξοπλισμού συντελέστηκαν δυνάμει του αιτήματος που υπέβαλε στην 
Πυροσβεστική το ΔΣ Πόρου με την υπ’ αριθμ. 113/2017 Απόφασή του και 
συνιστά ιστορική εξέλιξη για τον Πόρο, η οποία πραγματώνει τον κεντρικό 
στόχο του Δήμου στην πολιτική προστασία, για αυτονομία του νησιού 
στην άμεση επέμβαση και πρόληψη πυρκαγιών. Καθοριστικό ρόλο στην 
ολοκλήρωση της ίδρυσης του Κλιμακίου είχε ο Ποριώτης αξιωματικός 
του Πυροσβεστικού Σώματος Γιώργος Αστρινάκης, ο υπεύθυνος 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πόρου Ανδρέας Νικολετόπουλος 
και η συνεργάτης του Δημάρχου Πόρου Κατερίνα Ανδρεάδη. Πάνω 
από όλα όμως, το Εθελοντικό Κλιμάκιο ιδρύθηκε και λειτουργεί χάρη 

στους ακόλουθους εθελοντές του τόπου μας, οι οποίοι αποφάσισαν να 
αφιερώσουν τον πολύτιμο χρόνο τους και μέρος της καθημερινότητάς 
τους για να προστατεύουν το νησί μας:
• Αϊβαλιώτη Ανδριανή
• Ανδρεάδη Αικατερίνη
• Βογιατζής Αθανάσιος
• Ζώτος Κωνσταντίνος
• Ζώτος Θεόδωρος 
• Κανατσίδης Χαράλαμπος
• Κουτουζής Γεώργιος
• Λαγός Κυριάκος
• Μάνεσης  Κυριάκος
• Μουτζουβής Εμμανουήλ 
• Μπερής Γεώργιος
• Μπίσιας Στέφανος
• Μπιστίνας Αντώνιος
• Μουρτζούκου Άννα
• Νικολετόπουλος Ανδρέας
• Πάνου Αντώνιος
• Παπαδιαμάντη Μαριάνθη
• Παπαδοπούλου Χριστίνα
• Παπαχρήστου Αναστάσιος
• Σταύρου Νεκτάριος
• Τσιπλάκος Στυλιανός 

Στους συμπολίτες μας αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι οφείλουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο για την προσφορά τους.
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο μπορεί κάθε χρόνο να στελεχώνεται 
με νέους εθελοντές και ο Δήμος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει 
σχετική αίτηση.

Χρήσιμα Τηλέφωνα (24ωρη λειτουργία):
• Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας: 199, 112 (χωρίς χρέωση)
• Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας: 22980 35199
• Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου: 22980 22199
• Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης Δήμου Πόρου: 15303
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Καθαρισμοί βυθών και ακτών 
στον Πόρο

Με εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί 

βυθών και ακτών που διοργάνωσαν στις 19 και 20 Μαΐου ο Δήμος 

Πόρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, η εθελοντική ομάδα 

δυτών “Aegean Rebreath” και το Λιμεναρχείο Πόρου.

Στο πλαίσιο της δράσης, 22 αυτόνομοι και ελεύθεροι δύτες (μεταξύ των 

οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης), με τη συνδρομή 

των υπαλλήλων του Δήμου και της δημοτικής εργολαβίας καθαριότητας, 

απομάκρυναν άχρηστα υλικά από το λιμάνι του Πόρου και κολλημένα 

δίχτυα από βυθούς στα βόρεια του νησιού, ενώ ισάριθμοι παράκτιοι 

εθελοντές διενήργησαν καθαρισμούς βορείων ακτών που επιβαρύνονται 

με θαλάσσια απορρίμματα της Αττικής. Με την ολοκλήρωση της δράσης, 

συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 70 λάστιχα, 150 μεγάλες σακούλες και 

τσουβάλια ανακυκλώσιμων υλικών, δίχτυα, μπαταρίες σκαφών, σωλήνες, 

σκοινιά και δεκάδες αντικείμενα από σίδερο, πλαστικό, γυαλί κ.ά., τα 

οποία εκτέθηκαν στο Λιμάνι του Πόρου για λόγους περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης.

Τα έξοδα της δράσης καλύφθηκαν από το ΔΛΤ Πόρου, καθώς και 

από τους ακόλουθους χορηγούς: Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, 

ΑΠΑΝΑ, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Δημήτρης Πολυσόπουλος, Γιάννης 

Δημητριάδης, ξενοδοχεία: Saron, Διούνυσος, Παύλου, Kichli, Kaikas Stu-

dios, Συμεών, εστιατόρια: Στη Ρότα, Βασίλης, Πέτρος, Άσπρος Γάτος, 

Macaroni&More. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τους παραπάνω χορηγούς, 

την “Aegean Rebreath”, τον Λιμενάρχη και το προσωπικό του Λιμεναρχείου 

Πόρου, το Associated Press και το Porosnews για τη δημοσιογραφική 

κάλυψη, τους υπαλλήλους του Δήμου και του εργολάβου καθαριότητας 

που συμμετείχαν στις δράσεις, καθώς και όλους τους Ποριώτες εθελοντές 

που συνέδραμαν σε αυτές και ειδικά στους: Νούλη Σπουρλάκο, Γιώργο 

Αναγνωστόπουλο, Γιάννη Μοστίτσογλου, Δημήτρη και Στέφανο Μενεγάκη, 

Κώστα Σκαμνάκη, Νίκο Σούχλα, Λάκη Ρούσο, Τάκη Θεοφάνους, Δημήτρη 

Καΐκα, Κατερίνα Ανδρεάδη, Δήμητρα και Μαρία Καΐκα και Χρύσα 

Τζανετοπούλου.

Τέλος, από πλευράς Δήμου, τον προγραμματισμό της δράσης επιμελήθηκαν 

ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Γιώργος Αλιφέρης και η εντεταλμένη δημοτική 

σύμβουλος περιβάλλοντος Νάγια Κοράλλη και τον συντονισμό της σε 

στεριά και θάλασσα, τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης 

Πολυσόπουλος, Γιώργος Κλείσας και Α. Δημητριάδης, μαζί με τους δύο 

Αντιδημάρχους, Τάσο Παπαχρήστου και Γιώργο Κουτουζή.
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Τεράστια η επιτυχία
του POROSEA 2018

Με τις καλύτερες εντυπώσεις διενεργήθηκαν οι αγώνες POROSEA 
2018 στις 9 και 10 Ιουνίου 2018. 

Η διοργάνωση, η οποία περιελάμβανε αγώνες multisport (τρίαθλο, 
aquathlon, κολύμβηση και δρομικά) σε όλο το νησί του Πόρου (Νεώριο, 
Ασκέλι, Οικισμός, Ρώσικος Ναύσταθμος, βόρειος Πόρος), στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία, ικανοποιώντας τόσο τους περίπου 600 συμμετέχοντες 
και τους συνοδούς τους, όσο και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι 
την απόλαυσαν και την υποστήριξαν υπό τον ρόλο των εθελοντών, των 
επαγγελματιών και των θεατών.
Καθοριστική συνεισφορά στην επιτυχία της διοργάνωσης είχαν οι 
συνδιοργανωτές του Δήμου, η εταιρία Whynot και ο Σύλλογος Saronic Tri-
athlon Club, καθώς και το Α.Τ. Πόρου, το Λιμεναρχείο Πόρου, οι δεκάδες 
εθελοντές κάθε ηλικίας και οι μεγάλοι και μικροί χορηγοί. Από τη μεριά τους, 
οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες του νησιού αγκάλιασαν τη 
διοργάνωση και προσαρμόστηκαν με θετική διάθεση στις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που μετέτρεψαν για αρκετές ώρες τον Πόρο σε νησί χωρίς 
αυτοκίνητα και μηχανάκια. Η μαζική εθελοντική συμμετοχή της κοινωνίας 
του Πόρου στις εξωστρεφείς δράσεις του Δήμου, που προσελκύουν στο 
νησί χιλιάδες επισκεπτών και μεγαλώνουν τη φήμη του σε όλη την Ελλάδα, 
θα πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς και παραδειγματισμού για όλους και 
ειδικά για τη νέα γενιά.

Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο Δήμος Πόρου, το Saronic 
Triathlon Club και η εταιρεία WhyNot, ανανεώνοντας το ραντεβού 
τους με τους αθλητές, ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες της διοργάνωσης 
του 2019, οι οποίες θα είναι η 8η & 9η Ιουνίου 2019.

Οι συντελεστές του POROSEA 
Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το POROSEA 2018, εκτός από τον σωστό 
προγραμματισμό και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που βγήκαν από 
την παρθενική διοργάνωση του 2017, οφείλεται κυρίως στην καθοριστική 
βοήθεια των εθελοντών και των χορηγών της. Ο Δήμος Πόρου, ως 
ελάχιστη έκφραση αναγνώρισης της συμβολής τους στην επιτυχία της 
διοργάνωσης, ευχαριστεί αναλυτικά και προσωπικά όλους τους μεγάλους 
και μικρούς χορηγούς και όλα τα ακόλουθα μέλη της κοινωνίας του Πόρου 
για τη σημαντική προσφορά τους:
• Τις εταιρίες Βίκος, Cosmote, ΕΚΚΑ (χρυσοί χορηγοί), Antrax, Μέλισσα, 
Chiquita, Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, Hellenic Seaways και όλους 
τους υπόλοιπους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης.
• Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών 
Ναυπλίου και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστών “Life-
guard Hellas” και όλους τους φορείς που συνέδραμαν τη διοργάνωση σε 
επίπεδο ασφάλειας και ιατρικής-νοσηλευτικής κάλυψης
• Τους χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΤ και ΣΚΑΪ.
• Τον Διοικητή Αλέξανδρο Μπουρδάκο και όλο το προσωπικό του Α.Τ. 
Πόρου.
• Τον Λιμενάρχη Σταμάτη Δημητρίου και όλο το προσωπικό του 
Λιμεναρχείου Πόρου.
• Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τον Πρόεδρό του Γεώργιο Αλιφέρη.
• Το Κ.Ε. Πόρος και τον Διοικητή του Γιώργο Κοτσάνη.
• Όλο το εργατικό προσωπικό του Δήμου και ιδιαίτερα τους Άννα 
Μουρτζούκου, Ηλία Δεκούλο, Στέφανο Μπίσσια και Γιώργο Κρητικό για τις 
ειδικές ευθύνες που ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν.
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• Την εταιρία καθαριότητας ΑΠΑΝΑ και το προσωπικό της που εργάστηκε 
σε 24ωρη βάση καλύπτοντας κάθε αναμενόμενη και κάθε έκτακτη ανάγκη 
καθαρισμού και αποκομιδής.
• Τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Πόρου, το Σωματείο Λεμβούχων 
και τους Προέδρους τους Δημήτρη Συξέρη και Γιάννη Ρετιτάγκο για την 
υποστήριξη της διοργάνωσης και των αναγκών μετακίνησης του νησιού με 
έκτακτα δρομολόγια λέμβων.
• Τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, που για μια ακόμα φορά προσέφερε σε 
εκδήλωση του Δήμου δωρεάν μεταφορές αθλητών και συντελεστών.
• Τη Ρίτσα Δαρσινού για τις δωρεάν μεταφορές του ασθενοφόρου της 
διοργάνωσης με το πλοίο της κοινοπραξίας της.
• Τις κοινοπραξίες του πορθμείου Πόρου-Γαλατά για την προσαρμογή των 
δρομολογίων τους και των θέσεων ελλιμενισμού των πλοίων τους, καθώς 
και για τη διανομή φυλλαδίων της διοργάνωσης.
• Τον Σπύρο Ροή και το Saronic Triathlon Club για τη γενική συμβολή και 
συμμετοχή τους.
• Τον ΝΟΠΤ, το Passage, το Askeli Water Sports, τον Νούλη Σπουρλάκο, 
τον Θοδωρή Καΐκα, τον Δημήτρη Καΐκα, τον Χρήστο Λίτσα, τον Δημήτρη 
Βλάχο και τους Αφούς Σκαμνάκη για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
• Tους “Walkman The Band”.
• Τα ξενοδοχεία και καταλύματα: Aegean Villas, Αλκυών, Θεανώ, Kaikas 
Studios, Καλημέρα, Lions2, Manessi, Mania’s Studios, Ninetta’s Studios, 
Panorama, Παύλου, Saron, Συμεών, Vasilis Studios, Xenia – Poros Image, 
Το σπίτι της Μανόν.
• Τα εστιατόρια και καφετέριες: Αλλοτινό, Askeli, Άσπρος Γάτος, Άσπρος 
Γάτος/Πιτσαρία, Βασίλης, Γεια Μας, Cielo, Clock, Δημήτρης, Ευ, Grande, 
Κήπος, Κολώνα/Ασκέλι, Macaroni& More, Ναύτης, Παλαιό Συντριβάνι, 
Παράδεισος, Πέτρος, Passagio, Porto, P-eat Stop, Primasera, Στη Ρότα, 
Σπιλιάδα, Τυρόπουλος, Unique.
• Όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του Πόρου και ειδικά το 
Σωματείο Αυτοκινητιστών, τον Πρόεδρό του Στέλιο Τσιμπλάκο και 
όλους τους οδηγούς ταξί, που προσαρμόστηκαν αδιαμαρτύρητα στις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμμετείχαν στην γιορτή.
• Τον Αλέξανδρο Δημητριάδη και τους Κώστα Γκιων, Μπάμπη Κανατσίδη 
και Κατερίνα Ανδρεάδη για τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης από 
πλευράς Δήμου και την οργάνωση των εθελοντών.
• Τους ομαδάρχες των εθελοντών, Δέδε Σπύρο, Καπέτα Ράνια, Λιβανού 
Γεωργία, Πάνου Αντώνη, Ροΐδη Καίτη και Τζανετοπούλου Χρύσα, Μαρία 
Βαρβάρου, Κατερίνα Ανδρεάδη, Κατερίνα Σακελλίου και Μαριτέζ Μέλλου-
Λαγκρία.

• Τους ακόλουθους 123 εθελοντές (αλφαβητικά): Astrid Albers, Gerard Men-
ses, Pascale Terlak, Pierre Roch, Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, Αλεξόπουλος 
Τάκης, Αλεξοπούλου Φωτεινή, Ανδριανοπούλου Μαρία, Βίκου Αντιγόνη, 
Βλάχος Δημήτρης, Βογιατζή Βάσια, Βογιατζή Όλγα, Βολιώτη Θεοφανία, 
Βρανά Έλσα, Γιακουμή Δέσποινα, Γκεοργκίεβα Βίκυ, Γκεοργκίεβα Ντέσυ, 
Γκεοργκίεβα Ολυμπία, Γκιών Ελευθερία, Γκιών Ευηλία, Δάγκλη Ιωάννα, Δοντά 
Στεφανία, Καΐκα Δήμητρα, Καΐκα Μαρία, Καΐκα Χρυσάννα, Καΐκας Γιάννης, 
Καΐκας Δημήτρης, Καΐκας Χ. Ανδρέας, Κάιο Κατερίνα, Κανατσίδη Άννα, 
Κανατσίδη Ελένη, Καπελέ Νόρα, Κλάψη Μαρία, Κλείσα Ευαγγελία, Κλείσας 
Γιώργος, Κολέντζου Πανωραία, Κοντογιάννη Μαριτίνα, Κοντογιαννοπούλου 
Κατερίνα, Κοτζαράπογλου Αριάννα, Κοτζαράπογλου Ιωάννα, Κουγιούρη 
Σταματίνα, Κουνέλη Βιολέτα, Κουνέλη Ντορέτα, Κουτουζή Ελένη, 
Κρητικού Ιωάννα, Κυριακοπούλου Μάρθα, Λαγού Σοφία, Λάμπας Κώστας, 
Λεβειδιώτη Γεωργία, Λεσιώτη Ζωή, Λίτσας Χρήστος, Λούζη-Δεδελού 
Ελένη, Λούζης Γιάννης, Λυτταρίδης Δημήτρης, Μαλέ Ελπίδα, Μαυρου 
Βάσω, Μέλλου Μαριλένα, Μοσχογιάννης Δημήτρης, Μούγιος Νίκος, 
Μουρτζούκου Άννα, Μπερή-Παπαδοπούλου Χριστίνα, Μπετενιώτη 
Αγγελική, Μπίστινα Μαρία, Μπιτούνη Λυδία, Μπιτούνης Γιώργος, Νταΐρί 
Χριστίνα, Ντελημαρά Μαρία, Ξανθοπούλου Βαλέρια, Παγώνη Μάρω, 
Παλαβράκη Ευδοκία, Πάνου Ανδρέας, Παπαγιαννακοπούλου Φωτεινή, 
Παπαδιαμάντη Μαριάνθη, Παπαδοπούλου Λυδία, Παπαδοπούλου 
Φρύνη, Παπαζαφειροπούλου Σταματίνα, Παπαζαφειροπούλου Φανή, 
Παπαθυμιοπούλου Ζωή, Παπαχρήστου Δημήτρης, Παύλου Ναταλία, 
Πετρίτης Σταμάτης, Πιγκαρά Χρύσα, Πόποβιτς Σοφία, Πρωτόπαπα Φανή, 
Ραμαντζάς Αποστόλης, Ραμαντζάς Μιχάλης, Ράπτης Δημήτρης, Ροή 
Χριστίνα, Ρούσος Κωνσταντίνος, Σακκά Αναστασία, Σουκαράς Σωτήρης, 
Σταματή Αλέκα, Σταύρου Γιάννης, Στεφανίδη Τούλα, Στεφανίδης Μάνος, 
Στιέφι Ιωάννα, Συξέρης Δημήτρης, Τζανετόπουλος Νίκος, Τασιούδη Μαρία, 
Τζανετοπούλου Χαρίκλεια, Τζανέτος Δημήτρης, Τζάνου Γιώτα, Τζάνου 
Δανάη, Τζάνου Δήμητρα, Τζάνου Ελευθερία, Τζάνου Έλλη, Τρασάνη Βάλια, 
Τρασάνη Βασιλική, Τρασάνη Βάσω, Τρασάνη Μαρία, Τρασάνης Γιάννης, 
Τρασάνης Κωνσταντίνος, Τριμπόνιας Θανάσης, Τσούκας Βαγγέλης, 
Τυλιγάδης Γεώργιος, Χάιρο Μιχαέλα, Χάλκου Ιωάννα, Χαριζάνη Ιωάννα, 
Χατζοπούλου Νικολέτα.
• Τη διοργάνωση συνέδραμαν επίσης, καλύπτοντας επί μέρους έξοδα και 
υλικές ανάγκες ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι Πόρου.
Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο Δήμος Πόρου, το Saronic Tri-
athlon Club και η εταιρεία WhyNot, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με 
τους αθλητές, ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες της διοργάνωσης του 2019, οι 
οποίες θα είναι η 8η & 9η Ιουνίου 2019.
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Συνεχίζονται τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα του Δήμου Πόρου 
στη διαχείριση απορριμμάτων 

Εντυπωσιακή βελτίωση όλων των δεικτών που αφορούν στη διαχείριση 
απορριμμάτων σημειώνει ο Δήμος Πόρου για 4η συνεχή χρονιά, όπως 
προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιεί ο Ενιαίος 
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, οι ποσότητες 
των σύμμικτων απορριμμάτων που έχει αποστείλει ο Δήμος μας στον 
ΧΥΤΑ της Φυλής τα τελευταία χρόνια μειώνονται ως εξής:

• 2014: 2.807.470 κιλά
• 2015: 2.681.400 κιλά
• 2016: 2.560.648 κιλά
• 2017: 2.382.330 κιλά (594 κιλά ανά κάτοικο)

Η ετήσια μείωση των ποσοτήτων σύμμικτων απορριμμάτων αποτελεί 
στόχο που επιτάσσεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, στην 
κατεύθυνση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Ο Δήμος μας, με μείωση της τάξης του 7% από το 2016 στο 2017, είχε 
την 7η καλύτερη επίδοση στον τομέα αυτό μεταξύ των 65 Δήμων της 
Περιφέρειας Αττικής, όταν ο μ.ό. ήταν μόλις στο 3%. Αντίθετα, μέχρι και 
το 2014 ο Δήμος μας βρισκόταν στην 8η θέση με τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς απορριμμάτων μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, 
όταν ο μ.ό. μείωσης απορριμμάτων τη διετία 2010-2012 ήταν της τάξης του 19%.
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα οφείλονται πρωτίστως στην έναρξη 
του έργου ανακύκλωσης στον Δήμο μας για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 
2015 και στη βελτιστοποίησή λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων 
χάρη στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων. Ειδικότερα, 
οι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που έχει αποστείλει ο Δήμος μας 
στο συμβεβλημένο εργοστάσιο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), είναι οι ακόλουθες: 

• 2015: 19.000 κιλά (από Αύγουστο έως Δεκέμβριο)
• 2016: 104.000 κιλά 
• 2017: 168.000 κιλά 
• 2018: 37.000 κιλά (από Ιανουάριο έως και Απρίλιο)

Τέλος, σημειώνεται ότι η αύξηση του έργου ανακύκλωσης προκαλεί και 
σημαντικό οικονομικό όφελος στον Δήμο μας, αφού η μεταφορά των 
ανακυκλώσιμων υλικών επιδοτείται από την Ε.Ε.Α.Α. με ποσό περίπου 140€ 
ανά τόνο, με αποτέλεσμα το 2016 ο Δήμος μας να εισπράξει 15.177€ από 
την Ε.Ε.Α.Α. και το 2017 23.295€.

Ξεκίνησε η τριετής εργολαβία καθαριότητας του Δήμου Πόρου 

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2018 
η νέα εργολαβία καθαριότητας του Δήμου Πόρου, διάρκειας 2+1 ετών. 
Η εργολαβία ανατέθηκε μέσω διεθνούς διαγωνισμού π/υ 1.116.000€, ο οποίος 
είναι ο μεγαλύτερος που έχει διενεργηθεί από τον Δήμο Πόρου για παροχή 
υπηρεσιών. Η έγκρισή της ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδικά 
μετά τη δημοσίευση του Ν. 4479/2017, η οποία καθόρισε ειδική διαδικασία 
προσλήψεων μονίμου προσωπικού καθαριότητας στους Δήμους προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί με τους συμβασιούχους, 
αποτελεί σημαντική πολιτική και νομική δικαίωση του Δήμου μας. Μάλιστα, 
η νέα διάταξη, η οποία από πολλούς ερμηνεύτηκε ως πλήρης απαγόρευση 
ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες, δημοσιεύθηκε έναν μήνα μετά 
τη διακήρυξη του διαγωνισμού μας και το ΔΣ Πόρου, με νέα κατά πλειοψηφία 
Απόφασή του στις 26.7.2017, επέμεινε στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού, 
παραθέτοντας ειδική νομική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση. Έτσι, η έγκριση 
της εργολαβίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Φεβρουάριο του 2018 αποτελεί 
νομολογία που επιτρέπει στους ΟΤΑ τη συνέχιση ανάθεσης αντίστοιχων 
εργολαβιών.
Εκτός από την τριετή της διάρκεια, άλλες καινοτομίες της νέας εργολαβίας, 
σε σχέση με τις μονοετείς των προηγούμενων ετών, είναι ότι για πρώτη 
φορά περιλαμβάνει τη μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Φυλής, 
καθώς και αύξηση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ακόμα καλύτερο 
αποτέλεσμα στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες, 
παιδικές χαρές, παραλίες) και όλων -πλέον- των δημοτικών κτηρίων. Ο Δήμος 
μας διατήρησε μόνο τις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς Ανακύκλωσης 
και τις υπηρεσίες Πρασίνου, στις οποίες αξιοποιούνται πλέον οι 6 εργάτες 
και 5 οδηγοί που υπηρετούσαν στο Τμήμα Καθαριότητας, ενώ 3 από τους 
τελευταίους θα μετακινηθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στην υπό 
σύσταση δημοτική συγκοινωνία της Σφαιρίας.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω οφέλη, τόσο για τον τομέα καθαριότητας, όσο 
και για τους άλλους τομείς του Δήμου, επιτυγχάνονται χωρίς καμία αύξηση 
των δημοτικών τελών, ενώ η αποφυγή της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας 
προκήρυξης διαγωνισμού κάθε χρόνο αναμένεται επιπλέον να προκαλέσει 
εξοικονόμηση σημαντικού διοικητικού κόστους για τον Δήμο. Τέλος, η ανάδειξη 
ως ανάδοχου του διαγωνισμού, με έκπτωση 6%, της εταιρίας ΑΠΑΝΑ Α.Ε., η 
οποία είχε αναλάβει την αποκομιδή και καθαριότητα κ/χ χώρων του Δήμου μας 
και το 2017, αποτελεί μια ακόμα εγγύηση για την επίτευξη των προσδοκώμενων 
ωφελειών της νέας εργολαβίας.
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Καθαρισμοί των 
απομακρυσμένων παραλιών του 
Δήμου μας στην Πελοπόννησο

Από τα μέσα Απριλίου ξεκίνησαν οι δράσεις καθαρισμού των 

παραλιών του Δήμου μας, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές 

του καλοκαιριού. 

Στους καθαρισμούς συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πόρου, οι Αντιδήμαρχοι, 

δημοτικοί σύμβουλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, το συνεργείο του εργολάβου 

καθαριότητας του Δήμου και εθελοντές. Οι δράσεις ξεκίνησαν από 

την παραλία στην ιδιοκτησία Κοντομηνά στο νότιο όριο του Δήμου, με 

κατεύθυνση προς τα Τσελεβίνια και συνεχίστηκαν στις βόρειες παραλίες 

της Πελοποννήσου, αλλά και στις βόρειες παραλίες του Πόρου, όπου η 

πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με σκάφη.

Οι ποσότητες σκουπιδιών που βγάζει ο βοριάς τον χειμώνα σε κάποιες 

από τις παραλίες αυτές (Ψιλή Άμμος, Μαυρόρεμα κ.ά.) είναι τεράστιες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκε να επιστρατευθεί μπουλντόζα για 

να φορτωθούν τα απορρίμματα, αφού πρώτα έγινε διαλογή υλικών που 

μπορούσαν να καούν (ξύλα, φελλοί, σκοινιά κ.τ.λ.). Δραματική είναι η 

κατάσταση και σε ορισμένες βόρειες παραλίες του Πόρου (από Κοκορέλι 

προς Βαγιωνιά), οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες με αυτοκίνητο και στις 

οποίες τα συνεργεία καθαρισμού χρειάστηκε να πάνε με σκάφη.

Μετά την ετήσια παρέμβαση των συνεργείων του Δήμου, οι συγκεκριμένες 

παραλίες είναι πολύ πιο καθαρές, αλλά η διάσταση του προβλήματος είναι 

τέτοια που απαιτεί ανάληψη της ευθύνης και συστηματική βοήθεια από την 

Πολιτεία. Τα σκουπίδια αυτά δεν είναι σκουπίδια των πολιτών του Πόρου 

και είναι πέραν των δυνάμεων του Δήμου Πόρου να τα διαχειριστεί. Ο 

Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης έχει επανειλημμένα επισημάνει το 

μέγεθος του προβλήματος στην Πολιτεία και έχει υποβάλει συγκεκριμένες 

προτάσεις για την αντιμετώπισή του, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει 

ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
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Δράσεις στους τομείς Υγείας
και Κοινωνικές Πρόνοιας

Ενημερωτική συζήτηση για την πρόληψη εποχιακών 
λοιμώξεων και την παιδική διατροφή - 14 Φεβρουαρίου
Ο Δήμος Πόρου και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός συνδριοργάνωσαν 

ανοικτή ομιλία-συζήτηση με τον Παιδίατρο του Κ.Υ. Γαλατά Σολεϊμάν 

Μπαρζάνι, με θέματα «Πρόληψη των Εποχιακών Λοιμώξεων» και «Παιδική 

Διατροφή» για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η ομιλία 

πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

κτηρίου Συγγρού με συμμετοχή πολλών γονέων και εκπαιδευτικών.

Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της οικογένειας 
στην πρόληψη των νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων» 
- 14 Μαρτίου
Ο Δήμος Πόρου και το Λύκειο Πόρου διοργάνωσαν στις 14 Μαρτίου 

ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη 

των νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων». Την ανοιχτή συζήτηση που 

ακολούθησε συντόνισε η κ. Βέρα Αισώπου, κοινωνιολόγος και στέλεχος 

του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου 

Συγγρού και προσέλκυσε πολλούς μαθητές και γονείς.

Δράσεις αιμοδοσίας - Μάρτιος & Ιούλιος
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις αιμοδοσίας για την 

ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αίματος τον Μάρτιο και τον Ιούλιο. Στη 

δράση του Μαρτίου, η οποία ήταν διήμερη, προσήλθαν 157 αιμοδότες, 

εκ των οποίων 21 νέοι, και κατάφεραν να δώσουν αίμα οι 143, ενώ στην 

αιμοδοσία του Ιουλίου, η οποία ήταν μονοήμερη, προσήλθαν 110 αιμοδότες 

και κατάφεραν να δώσουν αίμα οι 100. Ο μεγάλος αριθμός προσέλευσης 

αιμοδοτών, πέρα από το γεγονός ότι συμβάλλει στην αύξηση των 

αποθεμάτων αίματος της τράπεζάς μας, αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση 

των συμπολιτών μας πάνω στο θέμα της αιμοδοσίας που είναι πράξη 

αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Δήμος ευχαριστεί 

θερμά όλους όσους βοηθούν στη διάδοση της αιμοδοσίας και όσους 

συμμετέχουν σε αυτή και καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην 

επόμενη αντίστοιχη δράση.

Επίσκεψη κινητής μονάδας μαστογράφου στον Δήμο 
Πόρου - 25 & 26 Απριλίου
Ο Δήμος Πόρου συμμετείχε για δεύτερη φορά στο πρόγραμμα δωρεάν 

μαστογραφικού ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που 

στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη 

κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των 

νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 5.000. Παρόλη την υψηλή 

συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπιση της τα τελευταία χρόνια δίνει 

ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θα 

ζήσει πάρα πολλά χρόνια και η ποιότητα τους θα επηρεαστεί ελάχιστα. 

Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 

του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο μαστογραφικός έλεγχος συνιστάται 

να ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών. Η εξέταση είναι ανώδυνη, 

διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας 

είναι εξαιρετικά χαμηλή. Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η μονάδα 

μαστογράφου, συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης 

διάγνωσης, βρέθηκε στο κτήριο Συγγρού στις 25 & 26 Απριλίου 2018, 

όπου περισσότερες από 100 γυναίκες έκαναν τη συγκεκριμένη εξέταση.
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Ο Δήμος Πόρου στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις ITB 
Berlin 2018 και Moscow International Travel & Tourism Ex-
hibition - 7έως 11 & 13 έως 15 Μαρτίου
Με τη συμμετοχή του Δήμου Πόρου, για δεύτερη φορά, στη μεγαλύτερη 

διεθνή Έκθεση τουρισμού ITB Berlin, που διεξήχθη από τις 7 έως τις 

11 Μαρτίου στο Βερολίνο, ξεκίνησαν οι φετινές δράσεις της Επιτροπής 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Στην Έκθεση πραγματοποιήθηκαν 

επαγγελματικές συναντήσεις με εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο, 

οι οποίοι ενημερώθηκαν για το νησί μας μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού 

(επίσημο video και Poros Island my Guide app – η επίσημη τουριστική 

εφαρμογή του Δήμου Πόρου). Ο Δήμος μας συμμετείχε στην Έκθεση 

ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπούμενος από το μέλος 

της Τουριστικής Επιτροπής Τάσο Φιακά. Επίσης, ο Δήμος μας συμμετείχε 

μέσω της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή έκθεση Moscow International 

Travel & Tourism Exhibition που διεξήχθη από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου στη 

Μόσχα. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν 

το έντυπο υλικό που απέστειλε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής του Δήμου μας στο περίπτερο του ΕΟΤ και στο stand της 

Περιφέρειας Αττικής.

Ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις της ΕΤΑΠ  
- Μάρτιος
Στο πλαίσιο της φιλοδοξίας να εγκαινιαστεί ένας νέος τύπος επικοινωνίας 

με τους επαγγελματίες του νησιού, ώστε να υπάρξει γόνιμος διάλογος 

και ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης του τουριστικού 

προϊόντος του Πόρου, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

του Δήμου Πόρου, με την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, 

διοργάνωσε δύο συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών του 

νησιού για τα πεπραγμένα του 2017 και τον σχεδιασμό του 2018, με ιδιαίτερη 

αναφορά στις επιμέρους δράσεις και τα αθλητικά-πολιτιστικά γεγονότα 

που θα προσελκύσουν επισκέπτες. Οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις, οι 

οποίες θα επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, απευθύνονται στους 

επαγγελματίες της διαμονής, της εστίασης, του εμπορίου τουριστικών 

ειδών και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο 

για τα θέματα αυτά πολίτη.

Συμμετοχή του Δήμου Πόρου στην έκθεση Greek Travel 
Show - 4 έως 6 Μαϊου
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στην 

έκθεση Greek Travel Show που διεξήχθη από τις 4 έως τις 6 Μάϊου 

2018 στο Εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι. Με τη συμβολή 

επιχειρηματιών του νησιού και του ΕΕΣΠ, ο Δήμος μας κατασκεύασε το 

ομορφότερο περίπτερο της έκθεσης, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών 

και τουριστικών επαγγελματιών. Στους περίπου 5.000 επισκέπτες που 

υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν το περίπτερο του Πόρου μοιράστηκε υλικό 

προβολής, ενώ έγινε επίσης επίδειξη ύφανσης σε αργαλειό από την Ελένη 

Παύλου και κληρώθηκαν δύο Σαββατοκύριακα για 4 άτομα στο νησί μας, 

χορηγία των ξενοδοχείων New Aegli και Golden View.

Ο Δήμος ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες που, μαζί με τα μέλη 

της Τουριστικής Επιτροπής, στελέχωσαν το περίπτερο της Έκθεσης: Άννα 

Κανατσίδη, Ελένη Παύλου, Χρύσα Τζανετοπούλου, Ράνια Καπέτα, Βαγγέλης 

Παπαθυμιόπουλος, Νίκος Κεφαλληνός και Κώστας Λάμπας), καθώς 

και όσους εργάστηκαν και έκαναν χορηγίες για το στήσιμό του (Νίκος 

Δημητριάδης, Γιώργος Στούπης, Κυριάκος Κοζμπανής, Νίκος Μωρόπουλος, 

Ανδρέας Καΐκας, Γιώργος Κανατσίδης, Τάσος Παγώνης, Μάκης Κομνηνός, 

Γιάννης Δόσκαρης, Τάκης Ζεντέλης, Κατερίνα Σακελλίου, Ζαχαροπλαστείο 

Δάγκλη, New Aegli, Golden View.

Προβολή του Πόρου στο ραδιόφωνο - Μάιος & Ιούνιος
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο μέρος της συνδυαστικής 

δράσης της ΕΤΑΠ «Διαφήμιση προορισμού σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 

της Αθήνας» και «Διαφήμιση του προορισμού στο internet και στα so-

cial media». Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων διενεργήθηκε ο online 

διαγωνισμός «Πάμε Πόρο», που με τη συνδρομή των ξενοδοχείων Sirene 

Blue Resort και Xenia Poros Image κλήρωσε δύο δωρεάν διήμερα σε δύο 

τυχερούς. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να μπουν στη σελίδα Visit Poros 

Island Greece στο Facebook και να κάνουν like and share, ώστε να λάβουν 

μέρος. Ο διαγωνισμός διαφημίστηκε στον Μελωδία FM με 4 σποτάκια 

ημερησίως για το διάστημα 29.5.2018-25.6.2018 και προσέλκυσε 504.000 

χρήστες, 8.700 like και 6.000 κοινοποιήσεις. Η σελίδα του Δήμου στο Face-

book Visit Poros Island «αρέσει» πλέον σε 9.800 χρήστες σε αντιδιαστολή με 

τους 6.000 χρήστες προ του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί 

τον Σεπτέμβριο με τα ξενοδοχεία New Aegli και Golden View.

Σημαντικές δράσεις τουριστικής 
προβολής και το 2018



Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής

ΧΟΡΗΓΟΙ:  

Ζωντανή Μουσική

ΠΟΡΟΣ • Πέµπτη 16 Αυγούστου, ώρα 21:00
 Μεγάλο Νεώριο (παραλία Ανάσα)

«Αφιέρωµα στον Γιώργο Ζαµπέτα»
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Συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης 
για τους πυρόπληκτους 
της Ανατολικής Αττικής

Διεξαγωγή 
2ου διεθνούς τουρνουά 
ΘΗΣΕΑΣ

Σε άριστη κατάσταση 
οι Παιδικές Χαρές του 
Δήμου μας

Ξεκίνησαν 
τα δρομολόγια 
της βάρκας του Νεωρίου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πόρου, δεκάδες 
κάτοικοι και τοπικοί φορείς συνέλλεξαν είδη 
πρώτης ανάγκης, τα οποία απεστάλησαν στους 
πυρόπληκτους συνανθρώπους μας στην Αν. Αττική. 
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των πρώτων 
ημερών, τα είδη που κλήθηκαν να συγκεντρώσουν 
οι κάτοικοι του Πόρου ήταν τρόφιμα και πόσιμα 
που διατηρούνται εκτός ψυγείου, ενώ στη συνέχεια 
ο Δήμος μας, σε συνεννόηση με τους πληγέντες 
Δήμους, επικαιροποίησε την λίστα αναγκών και 
φρόντισε για την στοχευμένη παράδοση των 
συγκεντρωθέντων αγαθών εκεί που πραγματικά 
υπήρχε ανάγκη.

Οι Δήμοι Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων 
συνδιοργάνωσαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
το διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου ΘΗΣΕΑΣ. Το 
τουρνουά διεξάχθηκε από τις 11 έως τις 14 Απριλίου 
στα γήπεδα του Πόρου και του Γαλατά σε τρείς 
ηλικιακές κατηγορίες, με τη συμμετοχή 18 ομάδων 
και πάνω από 250 παιδιών από τον Πόρο και την 
Τροιζηνία, την Κεφαλλονιά, τη Σύρο, τα Καλύβια, 
τη Νέα Κηφισιά, το Περιστέρι αλλά και από τη 
Βουλγαρία. Οι ομάδες χάρισαν συναρπαστικούς 
αγώνες και απέσπασαν το απλόχερο χειροκροτήματα 
από τους θεατές. Όλοι οι αθλητές και οι συνοδοί 
γονείς έμειναν ενθουσιασμένοι από τη διοργάνωση 
και από τη διαμονή στον Πόρο και τον Γαλατά. 

Με την τοποθέτηση ενός νέου σύνθετου οργάνου στην 
παιδική χαρά του Άλσους Παπαντωνίου, καλύφθηκε το 
κενό που είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες με 
την απομάκρυνση του εκτός προδιαγραφών κάστρου 
που βρισκόταν στην ίδια θέση. Πλέον, οι δύο Παιδικές 
Χαρές του Δήμου βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση 
που έχουν βρεθεί ποτέ σε επίπεδο ασφαλείας και 
πληρότητας παιχνιδιών. Το 2017 έλαβαν πιστοποίηση 
για πρώτη φορά, ενώ από το 2018 έχει ανατεθεί 
ετήσια εργολαβία συντήρησής τους. Με την έγκριση 
χρηματοδότησης 205.000€ που έλαβε ο Δήμος 
πριν λίγους μήνες, το 2019 οι δύο Παιδικές Χαρές θα 
αποκτήσουν νέα σύγχρονα όργανα και τάπητες, ενώ 
μια νέα πρόκειται να δημιουργηθεί και στην Πέρλια.

Όπως κάθε χρόνο μετά το 2014, λειτουργούν και 
φέτος το καλοκαίρι τα δρομολόγια της βάρκας 
προς και από το Νεώριο (δρομολόγια: από 
Λιμάνι κάθε «ακριβώς» και από Νεώριο κάθε 
«και μισή» από 10:00 έως 21:30 – τιμή εισιτηρίου 
1,5€). Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πόρου για 4η συνεχή χρονιά για επιχορήγηση 
των δρομολογίων, κάνει εφικτή τη συγκοινωνιακή 
σύνδεση του Νεωρίου με το κέντρο του Πόρου 
στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Ο 
Δήμος ευχαριστεί τον λεμβούχο Λάκη Ρούσο 
που με τη βάρκα του «Τάκης-Κωνσταντίνος» 
αναλαμβάνει κάθε χρόνο το συγκριμένο 
μεταφορικό έργο.

Τοποθέτηση πινακίδων 
στον Δήμο Πόρου

Τοποθετούνται σταδιακά σε όλη την επικράτεια του 
Δήμου Πόρου (νησιωτική και ηπειρωτική) 140 πινακίδες 
σήμανσης και Κ.Ο.Κ. που προμηθεύτηκε ο Δήμος. Οι 
πινακίδες, οι οποίες υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις 
προς τις περιοχές και τα αξιοθέατα του Δήμου, αλλά 
και την άφιξη σε αυτά, τοποθετούνται σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (ύψος, απόσταση 
από κράσπεδο) που ισχύουν για την ασφάλεια των 
πεζών και των οδηγών και επιβατών οχημάτων. Με 
την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, επιτυγχάνεται 
η στοιχειώδης υποχρέωση πληροφόρησης και 
κατατόπισης που πρέπει να παρέχει κάθε τουριστικός 
προορισμός στους επισκέπτες του, τόσο για 
λειτουργικούς λόγους, όσο και για λόγους επίδειξης 
πνεύματος φιλοξενίας και σεβασμού απέναντί τους.

Σημαντικά νέα για 
τον Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Πόρου

Εξαιρέθηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 ο 
Δήμος Πόρου από την εφαρμογή της διάταξης 
για την υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία των 
παιδιών ηλικίας 4 ετών (προνήπια). Η εξαίρεση του 
Δήμου μας, όπως και των Δήμων Αίγινας, Κυθήρων, 
Τροιζηνίας-Μεθάνων και Σπετσών, προέκυψε μετά 
από την αποστολή δύο κοινών επιστολών των 
Δημάρχων τους προς το Υπουργείο Παιδείας και 
μετά από σχετική παρέμβαση της ΚΕΔΕ προς τον 
αρμόδιο Υπουργό. Παράλληλα, ο Δήμος Πόρου 
συνέχισε τις ενέργειες αναβάθμισης του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού, τοποθετώντας νέο πλαστικό 
τάπητα, με τον οποίο αναβαθμίστηκαν οι εσωτερικοί 
χώροι του κτηρίου και καλύφθηκε το παρωχημένο 
και ακατάλληλο μαρμάρινο δάπεδο. Το κόστος 
αγοράς και τοποθέτησης των υλικών καλύφθηκε 
από τον Δήμο, τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, 
την υπεύθυνη-εντεταλμένη σύμβουλο του Παιδικού 
Σταθμού Καίτη Ροΐδη και τους επιχειρηματίες 
Κυριάκο Μάνεση και Γιώργο Δημητριάδη.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Καθορισμού των θέσεων 
ελλιμενισμού του Λιμένα Πόρου

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου και ακολούθως από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά 
από δημόσια διαβούλευση αρκετών μηνών, και αφορά τον καθορισμό 
των ζωνών ελλιμενισμού ανά είδος και μέγεθος σκαφών στο λιμάνι 
του Πόρου, από το Κ.Ε. Πόρος έως τον Σταυρό.

Με τις σχετικές διευθετήσεις, οι οποίες αποτελούν κεντρικές δεσμεύσεις 
του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη για το λιμάνι του Πόρου, διασφαλίζονται: 
1) η σαφής και ισορροπημένη διάκριση των ζωνών ελλιμενισμού ανά 
χρήση με κριτήριο το είδος και το μέγεθος των σκαφών, 2) η κατοχύρωση 
όλων των ενεργών χρήσεων του λιμανιού (αλιείες, λεμβούχοι, διερχόμενα 
σκάφη, μόνιμα σκάφη, ακτοπλοΐα, πορθμείο, ημερόπλοια) και η αύξηση 
της δυναμικότητάς του, 3) η μόνιμη σήμανση και αστυνόμευση των 
επιτρεπόμενων ζωνών και απαγορεύσεων και 4) η καταπολέμηση των 
φαινομένων άγρας πελατών και δέσμευσης χώρων από καταστήματα 
για πρόσδεση πελατών τους. Από την άλλη, η έως σήμερα έλλειψη των 
συγκεκριμένων διευθετήσεων προκαλεί τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα 
και ευνοεί μόνον τους λίγους που επωφελούνται από την έλλειψη κανόνων. 
Μάλιστα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώρησε ήδη στη διενέργεια 
διαγωνισμού για τη σύνταξη του masterplan όλης της χερσαίας ζώνης 
λιμένα (λιμάνι, Νεώριο, Ασκέλι, Κανάλι, Μπούγια έως Αλυκή), το οποίο 
θα προβλέπει την οριστική διευθέτηση όλων των λιμενικών χώρων, 
τη νομιμοποίηση όλων των μη- αδειοδοτημένων χρήσιμων λιμενικών 
υποδομών, την κατεδάφιση των μη-χρήσιμων υποδομών και τον γενικό 
σχεδιασμό των μεγάλων και μικρών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του 
Λιμένα. Ο σχετικός διαγωνισμός, ο οποίος κατακυρώθηκε πρόσφατα 
στο μελετητικό γραφείο λιμενολόγων που μειοδότησε, προκηρύχθηκε 
για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2017, ωστόσο ακυρώθηκε για τυπικό 
λόγο μετά από προσφυγή της μειοψηφίας, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας 
πολύτιμος χρόνος από την πρόοδο των σχετικών διευθετήσεων.

Δυστυχώς, όπως έχει συμβεί σε κάθε περίπτωση που η νέα δημοτική αρχή 
θεσμοθετεί Κανονισμούς και κάνει μεταρρυθμίσεις που βάζουν τέλος 
στην αταξία δεκαετιών, κατά τη συνεδρίαση στην οποία αποφασίστηκε η 
έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για τον Κανονισμό του Λιμανιού, 
έλαβαν χώρα τραμπουκισμοί, στους οποίους η δημοτική αρχή απάντησε 
με ανακοίνωσή της, δηλώνοντας ότι οι απειλές βίας και δεν μπορούν να 
αποτρέψουν την εφαρμογή αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί 

με την ψήφο των δημοτών και έχουν την υποστήριξη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ακολούθησε, όλοι οι 
φορείς και χρήστες του λιμανιού κλήθηκαν να υποβάλουν εγγράφως στο 
ΔΛΤ τις θέσεις και τις προτάσεις τους. Ωστόσο, μόνο ο Εμπορικός και 
Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου απάντησε στο σχετικό έγγραφο του 
ΔΛΤ, προσκομίζοντας Απόφαση έκφρασης θέσης επί της διαβούλευσης, 
σύμφωνα με την οποία δήλωσε ότι συμφωνεί επί της αρχής με τον 
Κανονισμό, εκφράζοντας διαφωνία μόνο σε ό,τι αφορά τη ζώνη της 
περιοχής Δημαρχείου – οδού Μητροπόλεως, για την οποία αντιπρότεινε 
να επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση περισσότερων σκαφών.

Επίσης, στη διαβούλευση τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. 
Π. Χατζηπέρος, η Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, οι κ. Ι. Ρετιτάγκος και 
Χρ. Σκουρτης από κοινού (χωρίς Απόφαση του Σωματείου Λεμβούχων), 
ο κ. Κ. Μούγιος, και από κοινού 43 επιχειρηματίες και επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη του Πόρου, οι οποίοι 
χαρακτήρισαν τον Κανονισμό «δίκαιο και σωστό από αναπτυξιακή άποψη», 
καθώς «δημιουργούνται νέες ζώνες ελλιμενισμού διερχόμενων σκαφών 
προς την Πούντα, τίθενται περιορισμοί και προβλέψεις που διασφαλίζουν 
ότι δεν θα συγκεντρώνονται διερχόμενα σκάφη σε συγκεκριμένες ζώνες 
του λιμανιού όταν σε άλλες ζώνες υπάρχουν κενές θέσεις, καθορίζεται με 
ξεκάθαρο τρόπο ο χαρακτήρας των ζωνών που δεν αφορούν τα διερχόμενα 
κότερα, όπως π.χ. η θέση των αλιέων, η ζώνη υποδοχής των ημερόπλοιων, 
θα δώσει τέλος στα φαινόμενα αναρχίας, έλλειψης ενημέρωσης και κυρίως 
έλλειψης διευθέτησης αναφορικά με το πού θα δένει κάθε σκάφος, τα 
οποία και επικρατούν μέχρι σήμερα».

Από τους επαγγελματίες αλιείς, παρά το ειδικό κάλεσμα της δημοτικής 
αρχής να συμμετέχουν στη διαβούλευση, τοποθέτηση έκαναν μόνο οι κ. Λ. 
Μούγιος και Δ. Βαρκιτζής, οι οποίοι εξέφρασαν τη γενική τους αντίθεση με 
τη θεσμοθέτηση του Κανονισμού και ζήτησαν την απόσυρσή του «επειδή 
θίγει βάναυσα τα συμφέροντά [τους]». Τέλος, η μειοψηφία του Δήμου 
και το Λιμεναρχείο Πόρου δεν τοποθετήθηκαν στη διαβούλευση και δεν 
υπέβαλαν καμία θέση ή πρόταση.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του Κανονισμού: 

Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση σε έναν τομέα που είχε μείνει ανέγγιχτος επί δεκαετίες, λόγω 

πολιτικής ατολμίας και εξυπηρέτησης συμφερόντων, ολοκλήρωσε η δημοτική αρχή με την έγκριση 

του Κανονισμού Καθορισμού των θέσεων ελλιμενισμού του Λιμένα Πόρου.
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ΤΟΜΕΑΣ Α’
• Περιοχές Α1 και 2 (πριν και μετά τη γλίστρα του Νέου Δυτικού Λιμένα): 
Ελλιμενισμός f/b πορθμείου Πόρου-Γαλατά.
• Περιοχή Α3 (βόρεια εσοχή ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση και ελλιμενισμός 
οχηματαγωγών πλοίων Πόρου-Πειραιά. Κατά τη θερινή περίοδο, όταν δεν 
υπάρχει οχηματαγωγό πλοίο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός, σε παραβολή, 
θαλαμηγών άνω των 25 μέτρων. Επιτρέπεται η πετρέλευση. Κατά τη χειμερινή 
περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός f/b πορθμείου Πόρου-Γαλατά.
• Περιοχή Α4 (βόρειο τμήμα κεφαλιού ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση και 
ελλιμενισμός f/b Πόρου-Γαλατά. 
• Περιοχή Α5 (νότιο τμήμα κεφαλιού ΝΔΛ): Φορτοεκφόρτωση f/b 
Πόρου-Γαλατά.
• Περιοχή Α6 (δυτικό τμήμα νότιου κρηπιδώματος ΝΔΛ): Αφετηρία 
λέμβων.
• Περιοχή Α7 (ανατολικό τμήμα νότιου κρηπιδώματος ΝΔΛ): α) 
Πετρέλευση θαλαμηγών, β) Ελλιμενισμός διερχόμενων σκαφών από 21:00 
έως 08:00.
• Περιοχή Α8 (πασσαλωτός προβλήτας από ΝΔΛ έως πλωτή εξέδρα): 
Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού σκαφών έως 12μ. (στην περιοχή θα 
τοποθετηθούν ρεμέτζα και θα απαγορεύεται η χρήση άγκυρας)
• Περιοχή Α9 (τα τελευταία 2/3 της πλωτής εξέδρας προς τη θάλασσα 
και από τις δύο πλευρές): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 14μ. 
Απαγορεύεται η παραβολή. Απαγορεύεται η χρήση από 15 Οκτωβρίου έως 
15 Απριλίου εκάστου έτους.
• Περιοχή Α10 (το 1/3 της πλωτής εξέδρας προς ξηρά και από τις δύο 
πλευρές): Παραβολή διερχόμενων θαλαμηγών έως 14μ. Απαγορεύεται η 
χρήση από 15 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου εκάστου έτους.
• Περιοχή Α11 (πασσαλωτός προβλήτας από πλωτή εξέδρα έως γωνία 
έναντι Σινεμά): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 14μ. (στην 
περιοχή θα τοποθετηθούν ρεμέτζα και θα απαγορεύεται η χρήση άγκυρας)
• Περιοχή Α12 (από νότιο όριο του πασσαλωτού προβλήτα έως 
Χατζοπούλειο): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών έως 25μ. 
• Περιοχή Α13 (από Χατζοπούλειο έως το πρώτο σημείο καμπής του 
κρηπιδώματος): α) Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών άνω των 25μ., 
β) Ελλιμενισμός μικρότερων θαλαμηγών μόνο σε περίπτωση πληρότητας 
του υπόλοιπου λιμένα. Επιτρέπεται η πετρέλευση από 06:00 έως 10:00 και 
από 16:00 έως τις 18:00.
• Περιοχή Α14 (από τέλος περιοχής Α13 έως περίπτερο Λούζη): 
α) Προσόρμιση και ελλιμενισμός διερχόμενων ημερόπλοιων και 
επαγγελματικών σκαφών κρουαζιέρας, β) Διανυκτέρευση διερχόμενων 
θαλαμηγών σκαφών και επαγγελματικών σκαφών κρουαζιέρας από 18:00 
έως 09:00. Επιτρέπεται η παραβολή για σκάφη μήκους άνω των 25μ. 
Επιτρέπεται η τροφοδοσία με καύσιμα των ως άνω σκαφών κατά τις ώρες 
τροφοδοσίας.
• Περιοχή Α15 (από περίπτερο έως οικίσκο): Αφετηρία λέμβων Νεωρίου 
τη θερινή περίοδο και οποτεδήποτε λειτουργεί σχετικό δρομολόγιο.

ΤΟΜΕΑΣ Β’
• Περιοχή Β1 (από οικίσκο έως μνημείο Ηρώων): Προσόρμιση και 
ελλιμενισμός ιπτάμενων δελφινιών και καταμαράν ή άλλων επιβατηγών 
ταχυπλόων ακτοπλοΐας. Κατά την απουσία των παραπάνω πλοίων 
επιτρέπεται η χρήση του κρηπιδώματος από τις λάντζες Πόρου-Γαλατά.
• Περιοχή Β2 (από μνημείο Ηρώων έως περίπτερο Τσούκα): Αφετηρία 
λαντζών προς Γαλατά, Ασκέλι, Μοναστήρι, Αλυκή, Πλάκα.
• Περιοχή Β3 (έναντι στοάς Δημοτικής Αγοράς): Ελλιμενισμός σε 
παραβολή: α) Τοπικών αλιευτικών που εξυπηρετούν την Αγορά ή διαθέτουν 
τα αλιεύματά τους προς πώληση, β) Διερχόμενων αλιευτικών από 17:00 έως 
09:00, γ) Ολιγόωρη παραβολή βοηθητικών σκαφών (τέντερ) και σκαφών 
χωρίς χώρους ενδιαίτησης που οι επιβαίνοντες θέλουν να εξυπηρετηθούν 
από την Αγορά και τις τοπικές υπηρεσίες.
• Περιοχή Β4 (στοά Δημοτικής Αγοράς έως αρχή πλ. Καραμάνου): 
Αφετηρία των λέμβων έως 10μ. προς Μεγάλη Σκάλα Γαλατά. Επίσης, 
παραχωρείται το ευθύγραμμο τμήμα της Περιοχής που είναι κάθετο στο 
μέτωπο του κρηπιδώματος (γωνία) μπροστά από την περιοχή 5 για χρήση 
όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση των περιοχών 1 & 2 
του Τομέα Β’.

• Περιοχή Β5 (έναντι πλ. Καραμάνου): Ελλιμενισμός ελληνικών 
παραδοσιακών σκαφών σε παραβολή και, όταν δεν υπάρχουν τέτοια 
σκάφη ελλιμενισμένα, ολιγόωρη παραβολή βοηθητικών σκαφών (τέντερ) 
και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης που οι επιβαίνοντες θέλουν να 
εξυπηρετηθούν από την Αγορά και τις τοπικές υπηρεσίες.
• Περιοχή Β6 (από Περιοχή 6 έως κεφαλόσκαλο Αρχ. Μουσείου): 
Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών από 8 έως 16μ. σε παραβολή έως 
δύο ντάνες για τα συμβατικά σκάφη και έως μία ντάνα για τα καταμαράν. 
Απαγορεύεται η πρυμνοδέτηση και ο ελλιμενισμός ανενεργών σκαφών και 
σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. 
• Περιοχή Β7 (από Μουσείο έως αρχή Ι.Ν. του Ευαγγελισμού): Ελλιμενισμός 
διερχόμενων θαλαμηγών σκαφών από 8 έως 16μ. Απαγορεύεται ο 
ελλιμενισμός ανενεργών σκαφών και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. 
Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός μόνο σε παραβολή, κάθε 
είδους σκαφών.
• Περιοχή Β8 (από Ι.Ν. Ευαγγελισμού έως οικ. Συξέρη): Ζώνη χωρίς 
χρονικό όριο ελλιμενισμού θαλαμηγών σκαφών. Στη συγκεκριμένη περιοχή 
επιτρέπεται και ο ελλιμενισμός μικρών ιδιωτικών σκαφών χωρίς χώρους 
ενδιαίτησης. Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται και ο ελλιμενισμός σε 
παραβολή. Επιτρέπεται η πετρέλευση.
• Περιοχή Β9 (από οικ. Συξέρη έως σημείο καμπής του κρηπιδώματος 
έναντι της ταβέρνας Πρίμα Σέρα): Ελλιμενισμός διερχόμενων θαλαμηγών 
σκαφών. Απαγορεύεται η πρυμνοδέτηση και ο ελλιμενισμός ανενεργών 
σκαφών και σκαφών χωρίς χώρους ενδιαίτησης. Εντός της περιοχής θα 
τοποθετηθεί κάθετα σε κατάλληλο σημείο πλωτός προβλήτας αποκλειστικά 
για την επιβίβαση αποβίβαση από λέμβους και συνοδευτικά σκάφη (ten-
der). Τη χειμερινή περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός μόνο σε παραβολή, 
κάθε είδους σκαφών. Επιτρέπεται η πετρέλευση.
• Περιοχή Β10 (από «Πρίμα Σέρα» έως οικ. Καραδήμα): Ζώνη χωρίς 
χρονικό όριο ελλιμενισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Η κατανομή 
των θέσεων εντός της Περιοχής (θέση πρόσδεσης του κάθε αλιευτικού), 
καθώς και ο τρόπος πρόσδεσης του κάθε σκάφους (παραβολή ή όχι), θα 
καθορισθούν αποκλειστικά από τους αλιείς με Απόφαση του αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου του Σωματείου τους. Εφόσον οι αλιείς δεν ορίσουν 
από μόνοι τους την κατανομή και τον τρόπο πρόσδεσης στην Περιοχή, 
τότε οι θέσεις θα ορίζονται ως εξής: Τη θερινή περίοδο επιτρέπεται η 
παραβολή για αλιευτικά άνω των 15μ. και για ξύλινα αλιευτικά (τρεχαντήρια) 
άνω των 7μ., με την προϋπόθεση ότι ασκούν κατά την περίοδο αυτή 
την αλιευτική τους δραστηριότητα. Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός λαντζών 
Πόρου-Γαλατά στην αρχή της Περιοχής (από Ταβέρνα Πρίμα Σέρα). Τη 
χειμερινή περίοδο επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σε παραβολή ανεξαρτήτως 
μήκους και τύπου αλιευτικού σκάφους. Επιτρέπεται η πετρέλευση. 
• Περιοχή Β11 (από οικ. Καραδήμα έως τέλος μεγάλου κρηπιδώματος): 
Ζώνη χωρίς χρονικό όριο ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών ενοικίασης. 
Επιτρέπεται η πετρέλευση. 
• Περιοχή Β12 (περιοχή παλιού κρηπιδώματος): Ζώνη χωρίς χρονικό 
όριο ελλιμενισμού σκαφών έως 8μ. Επιτρέπεται η πετρέλευση. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Με τον όρο «ελλιμενισμός» νοείται ο προσωρινός ελλιμενισμός έως 10 
ημέρες. Οπουδήποτε επιτρέπεται μόνιμος ελλιμενισμός άνω των 10 ημερών 
θα προσδιορίζεται σαφώς. 
2. Θερινή περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως 
την 31η Οκτώβρη και χειμερινή από 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου. 
3. Ανενεργό σκάφος νοείται σκάφος στο οποίο δεν διαμένουν οι επιβάτες.
4. Σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων απαγορεύεται η παραβολή 
(πλαγιοδέτηση) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Η παραβολή επιτρέπεται 
μόνο για τα ημερόπλοια, τα πλοία ακτοπλοΐας και τις τοπικές λέμβους.
5. Επιτρέπεται η χρήση των κρηπιδωμάτων όπου ελλιμενίζονται 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για εναπόθεση διχτύων. Το μήκος που 
χρησιμοποιείται επί του κρηπιδώματος για την εναπόθεση δικτύων δεν 
μπορεί να ξεπερνάει την προβολή του σκάφους επί του κρηπιδώματος, 
ενώ το πλάτος των διχτυών θα είναι τέτοιο ώστε να θα υπολείπεται 
χώρος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5μ. Απαγορεύεται η εναπόθεση ή 
αποθήκευση επί των κρηπιδωμάτων οποιουδήποτε άλλου υλικού που δεν 
είναι δίχτυ.
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Τομέας Α 

Τομέας Β
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2018
Όπως κάθε χρόνο, το καλοκαίρι στον Πόρο είναι γεμάτο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ! Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται 

από τον Δήμο Πόρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και από ιδιωτικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου, με την υποστήριξη 

τοπικών χορηγών και εθελοντών, και η είσοδος σε αυτές είναι ελεύθερη. Ακολουθεί το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα ή πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη περίοδο:

Poros Arts Festival
• Σάββατο 14 Ιουλίου, 21:30, παραλία Ασκελίου: Συναυλία Χρήστου Δάντη

• Τετάρτη 1 Αυγούστου, 21:00, πλατεία Αγ. Γεωργίου: «Καποδιστριακές 

Συναντήσεις»π – Βραδιά όπερας με τη συμμετοχή λυρικών τραγουδιστών 

από Ελλάδα, Ρωσία και Σλοβενία, πιάνο: Cristina Basjul, καλλιτεχνική 

επιμέλεια-πιάνο: Μήδεια Ιασωνίδου

• Πέμπτη 2 Αυγούστου, 21:00, Ασκέλι /παραλία 10ης Στάσης: Συναυλία 

Stelios Mac

• Σάββατο 4 Αυγούστου, 21:00, Πούντα / Σταυρός: «Κρυφές αλήθειες και 

φανερά ψέματα» – Αφηγήσεις για μεγάλους με την Μαντώ Βελλέ και την 

Κατερίνα Οικονόμου

• Σάββατο 4 Αυγούστου*, 21:00, Μεγάλο Νεώριο / παραλία Ανάσα: 

Συναυλία Τόνι Σφήνου

• Κυριακή 5 Αυγούστου*, 21:00, παραλία Ρώσικου Ναύσταθμου: Συναυλία 

1550, με τη συμμετοχή του Λάκη Παπαδόπουλου

• Τρίτη 7 Αυγούστου, 21:00, Μεγάλο Νεώριο / παραλία Πέτρου: Συναυλία 

Φοίβου Δεληβοριά

• Πέμπτη 16 Αυγούστου, 21:00, Μεγάλο Νεώριο / παραλία Ανάσα: 

«Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα» με τους 2+2

• Αύγουστος: ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα φωτογραφίες της 

νύχτας

* Σημειώνεται ότι οι συναυλίες του Τόνι Σφήνου και των 1550 μετατέθηκαν 

στις ημερομηνίες αυτές λόγω των δραματικών γεγονότων με την πυρκαγιά 

στην Ανατολική Αττική.

Μουσική Δωματίου 
Leondari Ensemble
•Παρασκευή 3 Αυγούστου, 21:30, Αμφιθέατρο κτ. Συγγρού: 

Η ετήσια συνάντηση καταξιωμένων μουσικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

παρουσιάζουν μια σειρά συναυλιών στα νησιά του Σαρωνικού (η μοναδική 

εκδήλωση με εισιτήριο).

Συνοριακά Νεότερης 
Ελλάδας 
• Παρασκευή 31 Αυγούστου, 21:00, πλ. Ηρώων: Συναυλία μπάντας 

Πολεμικού Ναυτικού με τη συμμετοχή της Αγγελικής Μαρινάκη

• Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου, 20:30, παραλία Ρώσικου Ναύσταθμου: 

Συναυλία Βασίλη Παπακωνσταντίνου

10η Διεθνής Ακαδημία 
και Φεστιβάλ Πιάνου
• Πέμπτη 23 Αυγούστου - Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου: 

Η διοργάνωση προσελκύει ταλαντούχους νεαρούς πιανίστες από όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι παρουσιάζουν μοναδικά ρεσιτάλ, μεταξύ των οποίων και 

το εντυπωσιακό ρεσιτάλ στο Ιερό του Ποσειδώνα.
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Μια ακόμα καταπληκτική βραδιά έζησε το Σάββατο 15 Ιουλίου το Ασκέλι με 

τη συναυλία του Χρήστου Δάντη, με την οποία ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές 

εκδηλώσεις του Δήμου Πόρου, στο πλαίσιο του Poros Arts Festival 2018. 

Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τον Χρήστο Δάντη και την μπάντα του για 

την εμφάνισή τους και το κέφι που μετέδωσαν στους χιλιάδες θεατές 

που κατέκλυσαν την παραλία Ασκελίου, καθώς και τους χορηγούς της 

εκδήλωσης, οι οποίοι ήταν οι Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, Hellenic 

Seaways, ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα: New Aigli, Saron, Μούσες Studios, 

Kaikas Studios, Το Σπίτι της Μανόν, εστιατόρια: Άσπρος Γάτος, Άσπρος 

Γάτος – pizzeria, Askeli, Panorama.

Συναυλία Χρήστου Δάντη στο Ασκέλι
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2018 
και χορηγοί

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι αποκριάτικες 
εκδηλώσεις του Δήμου Πόρου. Οι εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί του 
Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου με τον διαγωνισμό τηλεκατευθυνόμενων 
στο λιμάνι, ενώ το απόγευμα ξεκίνησε το «Κυνήγι του Χαμένου 
Θησαυρού», το οποίο φέτος γιόρτασε τα 10 χρόνια διεξαγωγής του. Οι 17 
ομάδες που συμμετείχαν συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου, όπου 
διαγωνίστηκαν για την καλύτερη μεταμφίεση, αλλά και για τη διασκευή και 
παρουσίαση γνωστών τραγουδιών με karaoke, ενώ στη συνέχεια αναβίωσε 
το παλιό ποριώτικο έθιμο των αυτοσχέδιων αερόστατων-φαναριών. 
Το ξεφάντωμα συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ με τη συναυλία των 
“Gazoza” και ένα party με ελληνικές και ξένες ποπ-ροκ επιτυχίες.
Το Κυνήγι ολοκληρώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι με την παράδοση 
των λυμένων γρίφων στην κριτική επιτροπή. Την ίδια ώρα, στην Πούντα 
είχε ξεκινήσει ένα τεράστιο γλέντι με τον Θανάση Βασιλόπουλο και 
την ορχήστρα του, στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες Ποριώτες και 
Τροιζήνιοι, εκδρομείς του τριημέρου, αλλά και ορισμένοι από τους 

πρώτους αλλοδαπούς τουρίστες της χρονιάς. Η άφιξη των ομάδων του 
Κυνηγιού στην Πούντα για την ανακοίνωση των νικητών σηματοδότησε 
την κορύφωση του γλεντιού, με εκατοντάδες κόσμου να χορεύουν στους 
δρόμους και στα μαγαζιά της περιοχής. Νικήτρια ομάδα του Κυνηγιού 
αναδείχθηκαν οι «Τσιπουράτοι», ενώ ο Δήμος τίμησε τον εμπνευστή 
του θεσμού, σημερινό Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Κώστα 
Παπαγιάννη. Την Καθαρά Δευτέρα οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με 
παιδικό party μασκέ στην πλατεία Καποδίστρια στο Γυμνάσιο, όπου 
οι ανιματέρ, μαζί με τα κορίτσια του Παιδικού Σταθμού και του ΚΔΑΠ, 
ψυχαγώγησαν τους μικρούς καλεσμένους.
Και φέτος οι Απόκριες αποτέλεσαν αιτία να βγουν στους δρόμους και να 
διασκεδάσουν οι Ποριώτες όλων των ηλικιών, αλλά και να επισκεφθούν το 
νησί πολλοί εκδρομείς, γεμίζοντας τα εστιατόρια και τα ανοικτά ξενοδοχεία. 
Χάρη στις επιτυχημένες εκδηλώσεις, η φήμη του Πόρου ως αποκριάτικου 
προορισμού εδραιώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο, δείχνοντας τη 
συνταγή για την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
• Κ.Ε. Πόρος, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα» • Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος • Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος  • Su-

per Market Κρητικός • Σπιλιάδα • Δημήτρης • Primasera • Macaroni&More • Clock • ξενοδοχεία Manessi • Σάκης Μητσόπουλος • φαρμακείο 

Ροΐδη • Πόρου Άμπελος • Κάβα Μαστροπέτρος • Grande • Το Αλάτι της Γης • Unique • Porto • Sofrano • Στη Ρότα • Σοφία Μητσοπούλου • 

Γλύκισμα • Colona • ΑΠΑΝΑ Α.Ε. • Φαρμακείο Κωστελένου • Sixt – Rent a Car • Marinos Tours • 7 Αδέλφια • Τυρόπουλος • Mostra • Opto 

Centre • Passagio • Το Παληό Συντριβάνι • P-eat Stop • Cielo • Κρεοπωλείο Η Φάρμα • Ευ • Μπάμπης Κανατσίδης • Σάββας Μαρώτος • Μαρία 

Ζεντέλη • Γιώργος Κουτσουμπέλης • Μαρία Βαρβάρου • Κωνσταντίνος Δόσκαρης • Τάσος Παπαχρήστου • Γιώργος Κουτουζής • Γιάννης Δημητριάδης.
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Ενημέρωση για ενέργειες 
της παράταξης μειοψηφίας 
κατά του Δήμου Πόρου το 2018
Με αφορμή την καταγγελία που υπέβαλε το στέλεχος της μειοψηφίας 
Δημήτρης Γρίβας κατά του Αντιδημάρχου Πόρου κατά τη διάρκεια 
της διοργάνωσης POROSEA, ο Δήμος Πόρου, όπως είχε κάνει και το 
καλοκαίρι του 2017, ενημερώνει τους δημότες για όλες τις επίσημες 
ενέργειες της μειοψηφίας και στελεχών της που στρέφονται κατά 
του Δήμου και των τοπικών συμφερόντων, τις οποίες η παράταξη 
μειοψηφίας δεν έχει δημοσιοποιήσει:
• Καταγγελία κατά τη διοργάνωση POROSEA: Το Σάββατο 10.6 το 
απόγευμα, λίγο πριν την εκκίνηση των αγώνων τρεξίματος, δηλαδή όταν 
όλος ο μηχανισμός του Δήμου, οι εθελοντές, τα στελέχη της Αστυνομίας 
και του Λιμεναρχείου και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης ήταν στην 
πλατεία Ηρώων, φροντίζοντας όλα να λειτουργήσουν άψογα, ακριβώς την 
ώρα εκείνη το στέλεχος της αντιπολίτευσης Δημήτρης Γρίβας υπέβαλε 
καταγγελία στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος 
Πόρου Τάσος Παπαχρήστου δήθεν έκλεβε ηλεκτρικό ρεύμα από το 
δημοτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο Αντιδήμαρχος να συλληφθεί. Φυσικά, ο 
Αντιδήμαρχος δεν έκλεβε ρεύμα, αλλά, όπως όλος (σχεδόν) ο Πόρος, για 
τρεις ημέρες προσέφερε και την ψυχή του στη διοργάνωση, διαθέτοντας 
-μεταξύ άλλων- το επαγγελματικό του όχημα/ψυγείο, το οποίο βρισκόταν 
εντός του οριοθετημένου χώρου των αγώνων στο Νέο Δυτικό Λιμάνι 
συνδεδεμένο με το δημοτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, για την ψύξη των 
νερών της διοργάνωσης και των παγοκολώνων που είχε ο ίδιος παραγγείλει 
και πληρώσει από την Αθήνα. Η καταγγελία είχε σαν αποτέλεσμα, την 
πλέον κρίσιμη ώρα των αγώνων, ο Αντιδήμαρχος, ο Διοικητής και αρκετά 
στελέχη του Α.Τ. να δεσμευτούν στο Τμήμα για περίπου δύο ώρες, ώσπου η 
Εισαγγελέας Υπηρεσίας να δώσει την αυτονόητη άδεια «απελευθέρωσης» 
του Αντιδημάρχου. Επίσης, αποτέλεσμα ήταν ότι προκλήθηκε προσωρινό 
πρόβλημα στον εφοδιασμό των νερών του αγώνα, το οποίο αντιμετωπίστηκε 
με εναλλακτικές λύσεις.
• Κοινόχρηστοι Χώροι: Όπως είναι γνωστό, τα μέλη της μειοψηφίας 
πλην της κ. Ε. Κουτουζή (καθώς και ο Εμπορικός – Επαγγελματικός 
Σύλλογος Πόρου και ορισμένοι επιχειρηματίες της οδού Μητροπόλεως) 
τον Ιανουάριο του 2018 κατέθεσαν προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 234/2017 
Απόφασης του ΔΣ Πόρου, με την οποία αποφασίστηκε ότι όλοι οι κ/χ 
χώροι που είχαν παραχωρηθεί σε καταστήματα το 2017 επιτρέπεται να 
παραχωρούνται εκ νέου το 2018 και εφεξής. Εξαιτίας της προσφυγής, 
η Απόφαση ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, με αποτέλεσμα η έγκριση 
των παραχωρήσεων του 2018 να καθυστερήσει πάρα πολύ, με σοβαρές 
επιπτώσεις σε όλους τους καταστηματάρχες και στα έσοδα του Δήμου. 
Παρά την κατακραυγή που προκάλεσε η προσφυγή, ο δημοτικός σύμβουλος 
της μειοψηφίας Γ. Μάνδηλας στις 19.5.2018 κατέθεσε νέα προσφυγή, με την 
οποία ζήτησε και πέτυχε για δεύτερη φορά (για τυπικό λόγο) την ακύρωση 
όλων των νέων Αποφάσεων που ψήφισε το ΔΣ στις 2.5.2018.
• Δημοτική Συγκοινωνία: Ο κ. Μάνδηλας στις 24.4.2018 κατέθεσε 
προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 75/2018 Απόφασης του ΔΣ, με την οποία 
εγκρίθηκε η Μελέτη της Δημοτικής Συγκοινωνίας της Σφαιρίας, η οποία 
αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δρομολόγηση του mini bus που έχει 
αγοράσει για τον σκοπό αυτό ο Δήμος. Την Απόφαση αυτή του ΔΣ, 
όπως και την Απόφαση για τη δημιουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
ένα χρόνο νωρίτερα, είχαν καταψηφίσει επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της 
μειοψηφίας πλην της κ. Ε. Κουτουζή, τα οποία στη συνέχεια κατέθεσαν 
και προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητώντας την ακύρωση 
της Απόφασης, ενώ, μετά την απόρριψη της προσφυγής τους από τον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κ. Μάνδηλας στις 17.10.2017 
προσέφυγε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον ίδιο λόγο. Επιπλέον, 
ο κ. Μάνδηλας απέστειλε για το ίδιο θέμα και αναφορά στην Εισαγγελία, 
καθώς και καταγγελία εναντίον του Δήμου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ζητώντας να απορριφθεί το χρηματικό ένταλμα αποπληρωμής του mini 
bus. Οι ενέργειες αυτές έχουν συμβάλει στο ότι η Δημοτική Συγκοινωνία 
της Σφαιρίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα, παρότι ο Δήμος έχει 
παραλάβει το λεωφορείο ήδη από το 2017. 
• Καθαριότητα: Η σύζυγος του κ. Μάνδηλα και πρ. δημοτικός σύμβουλος 
κ. Μαργαρίτα Μάνδηλα υπέβαλε στις 12.4.2018 καταγγελία κατά του Δήμου 
Πόρου προς το Α.Τ. Πόρου, το Α.Τ. Γαλατά, το Λιμεναρχείο Πόρου, την 
Τροχαία Εθνικών Οδών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με την 

οποία κατήγγειλε ψευδώς ότι η παραχώρηση των απορριμματοφόρων του 
Δήμου στον εργολάβο καθαριότητας για την αποκομιδή και μεταφορά 
των απορριμμάτων του Δήμου μας στη Φυλή είναι δήθεν παράνομη. 
Ωστόσο, η παραχώρηση αυτή είναι καθ’ όλα νόμιμη, επειδή προβλέπεται 
ρητά στη σύμβαση που, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, έχει υπογράψει 
ο Δήμος μας με την εργολήπτρια εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Φυσικά, 
οι αρχές που παρέλαβαν την καταγγελία δεν έκαναν καμία ενέργεια κατά 
του Δήμου και έτσι η επιδίωξη της κ. Μάνδηλα να διακοπεί η αποκομιδή 
και η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου στη Φυλή, προκαλώντας 
υγειονομική κρίση στο νησί, απέτυχε. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η κ. 
Μάνδηλα, ως μέλος της παράταξης πλειοψηφίας την περίοδο 2011-2014, 
υπερψήφιζε την εργολαβία με την οποία κάθε χρόνο η δική της διοίκηση 
παραχωρούσε στον τότε εργολάβο καθαριότητας τα απορριμματοφόρα 
του Δήμου. 
• Κτήριο Κληροδοτήματος Δουζίνα (Δημαρχείο): Ο εκπρόσωπος της 
αντιπολίτευσης Δ. Γρίβας, μετά την καταγγελία που υπέβαλε τον Μάιο του 
2017 στην Υπηρεσία Δόμησης Πειραιά, καταγγέλλοντας πολεοδομικές 
αυθαιρεσίες που είχαν συντελεστεί στο κτήριο όταν Δήμαρχος ήταν ο Σπ. 
Σπυρίδων, έχει υποβάλει μέχρι σήμερα πλήθος νέων εγγράφων προς τις 
Υπηρεσίες Δόμησης Πόρου και Πειραιά, την Εισαγγελία Πειραιά και άλλες 
Υπηρεσίες, αμφισβητώντας ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης του κτηρίου και 
ζητώντας να ματαιωθούν οι ενέργειες του Δήμου για την τακτοποίηση 
των αυθαιρεσιών του κτηρίου (τις οποίες κατήγγειλε ο ίδιος) και την 
πολεοδομική αδειοδότησή του. Επίσης, στις 4.6.2018 παραστάθηκε στην 
«Επιτροπή Εξέτασης της Αισθητικής Ένταξης των Αυθαιρέτων Κατασκευών 
σε Παραδοσιακούς Οικισμούς», ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος 
του Κληροδοτήματος για την τακτοποίηση του κτηρίου.
• Παραχώρηση σχολικών χώρων σε αθλητικούς Συλλόγους: Η 
δημοτική σύμβουλος και εκπρόσωπος της παράταξης μειοψηφίας στο 
ΔΣ του ΔΛΤ Αγγελική Μακρή κατέθεσε στις 5.3.2018 προσφυγή κατά 
της υπ’ αριθμ. 20/2018 Απόφασης του ΔΣ, με την οποία αποφασίστηκε 
η παραχώρηση σε απογευματινές ώρες α) του υπογείου χώρου του Α’ 
Δημοτικού Σχολείου στον ΝΟΠΤ, β) διαδρόμων και μιας αίθουσας του 
Λυκείου στη Γυμναστική Ένωση και γ) του γηπέδου μπάσκετ του Λυκείου 
Πόρου σε δημότες του Πόρου. Η προσφυγή απορρίφθηκε από τον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Ορισμός εντεταλμένης συμβούλου: Η κ. Αγγελική Μακρή στις 
3.4.2018 κατέθεσε προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 338/2018 Απόφασης 
του Δημάρχου Πόρου, με την οποία η δημοτική σύμβουλος Καίτη Ροΐδη 
ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος για τις νέες κοινωνικές δομές του Δήμου 
«Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο». Η προσφυγή 
απορρίφθηκε από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Άλσος Παπαντωνίου: Ο κ. Γρίβας, τον οποίο μάλιστα ο κ. Σπυρίδων 
έχει τοποθετήσει ως εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης και στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, στις 31.10.2017 υπέβαλε 
νέα αγωγή κατά του Δήμου, διεκδικώντας τμήμα του κοινόχρηστου-
δημοτικού Άλσους Παπαντωνίου. Υπέρ των διεκδικήσεων του κ. Γρίβα 
κατέθεσαν με ένορκες καταθέσεις τους τα επίσης μέλη της μειοψηφίας 
Γιώργος Μάνδηλας και Νίκος Δρούγκας, καθώς και ο κ. Μάκης Μπιτούνης.
• Παραχωρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα: Παρότι, μετά από 
ενέργειες της δημοτικής αρχής, οι οποίες προκάλεσαν ακόμα και την 
αλλαγή στης σχετικής νομοθεσίας, η διαδικασία παραχώρησης χώρων 
χερσαίας ζώνης λιμένα σε καταστήματα ξεκαθάρισε από φέτος (μετά από 
τα προβλήματα που εμφανίστηκαν «ξαφνικά» το 2015), οι εκπρόσωποι 
της μειοψηφίας στο ΔΣ του ΔΛΤ καταψήφισαν και πάλι τις ακόλουθες 
παραχωρήσεις: 1) Ασπρος Γάτος / Α.Ι. Καΐκας (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας 
και Γ. Μάνδηλας), 2) Ασπρος Γάτος / Α.Χ. Καΐκας (καταψήφισαν οι Δ. 
Γρίβας και Γ. Μάνδηλας), 3) Μ. Σερέτη (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας και 
Κ. Μούγιος), 4) Θεανώ / Σ. Σακελλίου (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας και 
Γ. Μάνδηλας), 5) Αίγλη / Μάνεσης (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας και Κ. 
Μούγιος), 6) Μπίσιας / Κανάλι (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας και Α. Μακρή), 
7) Λεονταρίτση / Κανάλι (καταψήφισαν οι Γ. Μάνδηλας και Κ. Μούγιος), 
8) Λεονταρίτση / Ανάσα (καταψήφισαν οι Δ. Γρίβας και Α. Μακρή, ενώ 
ο κ. Γρίβας υπέβαλε και καταγγελία στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).






