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Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης
του Βιολογικού
Με την εργολαβία ολικής
αντικατάστασης και επέκτασης του
δικτύου της Σφαιρίας, ξεκίνησαν
στα τέλη Νοεμβρίου τα έργα
αποκατάστασης του Βιολογικού
Καθαρισμού. Μετά από τρεις
δεκαετίες αποτυχιών, ο Δήμος
Πόρου παίρνει το μέλλον του στα
δικά του χέρια, εξασφαλίζοντας
την ποιότητα των νέων Μελετών
και έργων, αλλά και τη συμμετοχή
του Δήμου Τροιζηνίας-Μαθάνων
στα έξοδα λειτουργίας τους.
Σελίδες 20 - 21

Εγκαινιάστηκε
το Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Ξεκίνησε το έργο
αποκατάστασης
του λιμανιού

Δωρεά ασθενοφόρου από
τον Δήμαρχο

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το νησί του Πόρου

Μετά από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ξεκίνησε

Σε μία πρωτόγνωρη κίνηση προχώρησε ο Δήμαρχος

απέκτησε

οποίο

στις αρχές Δεκεμβρίου το έργο της Περιφέρειας

Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, αγοράζοντας ο ίδιος και

λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Το Κλιμάκιο εγκαινιάστηκε,

Αττικής για την αποκατάσταση των δυτικών

δωρίζοντας στον Δήμο υπερσύγχρονο ασθενοφόρο

παρουσία της ηγεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

κρηπιδωμάτων του λιμανιού, το οποίο αναμένεται να

όχημα, ενώ άλλοι ιδιώτες χορηγοί κάλυψαν τα έξοδα

στις 18 Οκτωβρίου.

ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα.

μετασκευής του, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί.

Πυροσβεστικό

Κλιμάκιο,

το
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Σελ. 2

Για τον Πόρο

Η τρέχουσα δημοτική περίοδος πλησιάζει
στο τέλος της και μπαίνουμε στην τελική
ευθεία για τις εκλογές του Μάϊου του 2019.
Για τον λόγο αυτό, θα αξιοποιήσω το παρόν
μήνυμά μου, προκειμένου να εξηγήσω
τους λόγους για τους οποίους (όπως έχω
ανακοινώσει ήδη από τις αρχές του 2017) θα
είμαι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Πόρου.

Θέλω να τονίσω καταρχάς ότι από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, όχι μόνο δεν έχω κανένα απολύτως οικονομικό
όφελος, αλλά αντίθετα υφίσταμαι σημαντικό κόστος, το οποίο ευτυχώς μπορώ να επωμίζομαι. Όπως φροντίζω να
γίνεται γνωστό (για λόγους διαφάνειας και όχι αυταρέσκειας), εγώ και οι Αντιδήμαρχοί μου διαθέτουμε το σύνολο
των απολαβών μας σε δράσεις που υποβοηθούν το έργο του Δήμου και, επιπλέον των χρημάτων αυτών, διαθέτω
για όμοιους σκοπούς και δικά μου προσωπικά χρήματα. Από την άλλη, δεν αποσκοπώ ούτε σε άλλα προσωπικά
«οφέλη» και είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα με δείτε στο μέλλον να επιδιώκω να εκλεγώ βουλευτής,
Αντιπεριφερειάρχης κ.τ.λ., αφού δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Για όλους
τους παραπάνω λόγους, άλλωστε, δεν έχω ενταχθεί ποτέ σε κανένα κόμμα και δεν στηρίζω ούτε με στηρίζει κανένα
κόμμα, αλλά έχω διατηρήσει μία πλήρη και καθαρή πολιτική ανεξαρτησία.
Πρέπει να καταγράψω, επίσης, ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά μού προκαλεί και ένα ακόμα τεράστιο χρονικό και
οικονομικό κόστος που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των περισσότερων από εβδομήντα (70!!!) μηνύσεων, αγωγών και
καταγγελιών που έχουν υποβάλει εναντίον μου πολιτικοί μου αντίπαλοι, «δημοσιογράφοι» ή ανώνυμοι καταγγέλλοντες
στα τέσσερα χρόνια της θητείας μου. Φυσικά, ούτε μία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχει οδηγήσει σε καταδίκη μου,
αλλά κάθε δύο-τρεις εβδομάδες αναγκάζομαι να συμβουλεύομαι δικηγόρους, να συντάσσω υπομνήματα και να δίνω
έγγραφες εξηγήσεις «ότι δεν είμαι ελέφαντας», στερώντας τον χρόνο αυτό από τις υποχρεώσεις μου στο Δημαρχείο
και στο σπίτι μου, αλλά και από την περισσότερη επαφή που θα ήθελα να είχα με τους δημότες.
Έγραψα όλα τα παραπάνω, για να καταλήξω ότι θέλω να είμαι Δήμαρχος Πόρου, μόνον επειδή η θέση αυτή μού δίνει
μία μοναδική ευκαιρία να προσφέρω στους συνανθρώπους μου και στο νησί που αγαπάω, καθώς και μια μοναδική
δυνατότητα δημιουργίας. Η «επιθυμία» αυτή, βέβαια, δεν θα ήταν επαρκής λόγος για να επιδιώκω να είμαι Δήμαρχος,
αν δεν αξιολογούσα τον εαυτό μου ως αποτελεσματικό στην άσκηση του λειτουργήματος αυτού. Επί τέσσερα χρόνια
εργάζομαι συνεχώς για τους σκοπούς του Δήμου, επιμορφώνομαι για όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη δουλειά
μου και βλέπω με ικανοποίηση στις μέρες της διοίκησής μου τον τόπο μας να έχει μπει σε φάση προόδου. Για τους
λόγους αυτούς, λοιπόν, επιθυμώ να συνεχίσω να είμαι Δήμαρχος του τόπου μας. Επιπλέον, δεν θα μπορούσα σε
καμία περίπτωση να επιτρέψω ο τόπος να επιστρέψει στη μιζέρια, τη διαπλοκή και τη στασιμότητα του παρελθόντος.
Με βάση όλα τα παραπάνω, στην προεκλογική περίοδο, η οποία ήδη ξεκίνησε, θα καλέσω τους δημότες να με
ψηφίσουν εφόσον αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί και επιθυμούν να συνεχιστεί με τις ίδιες αρχές.
Στόχος της προεκλογικής μου εκστρατείας θα είναι να ενημερώσει τους δημότες για τη δουλειά που έχει γίνει
και για αυτή που πρόκειται να γίνει και όχι να τούς πείσει να ψηφίσουν τον συνδυασμό μου με ξύλινο λόγο και
κούφιες υποσχέσεις. Απέναντί μας εξακολουθούν να βρίσκονται -και μάλιστα περισσότερο από ποτέ αποκομμένοι
και διακριτοί από την υπόλοιπη, υγιή, κοινωνία- όσοι ασχολούνται με τα κοινά για να ικανοποιήσουν το προσωπικό
τους συμφέρον και να κάνουν τις δουλειές τους. Οι δημότες, όμως, το 2014 αποφάσισαν αλλαγή πορείας και το 2019
είναι βέβαιο ότι θα επιλέξουν να διατηρήσουν σταθερή την πορεία αυτή. Μια πορεία που βασίζεται σε καθαρά λόγια,
σε καθαρά χέρια και σε καθαρές πράξεις.
Εύχομαι καλές γιορτές σε όλες και όλους και να έχουμε μια ευτυχισμένη νέα χρονιά, με υγεία και προσωπική ευτυχία!

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

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

Οικονομικός απολογισμός

Σελ. 3

192.066€ σε 51 μήνες έχουν διαθέσει
στην κοινωνία από προσωπικά τους
χρήματα τα μέλη της δημοτικής
αρχής Πόρου
πλέον σε 192.066€, εκ των οποίων τα 149.762€ προέρχονται από τη
μισθοδοσία τους και τα υπόλοιπα 42.304€ αποτελούν επιπλέον έξοδα
που έχει διαθέσει από προσωπικά του χρήματα ο Δήμαρχος Γιάννης
Δημητριάδης.

Όπως κάνουμε σε κάθε τεύχος, δημοσιεύουμε αναλυτικά τους τομείς
δράσεων στους οποίους διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και των
δύο Αντιδημάρχων, οι οποίοι και είναι οι αιρετοί του Δήμου που λαμβάνουν
αντιμισθία.
Όπως είχε αναλυθεί στο τεύχος του Ιουλίου του 2018, μέχρι τότε ο
Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει για κοινωφελείς
δράσεις και για δράσεις του Δήμου συνολικά 170.192€.

Αναλυτικά:
Απολαβές αιρετών Δήμου Πόρου περιόδου 7.2018 – 12.2018 (5 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου
1.714 x 5 = 8.500€
Καθαρές απολαβές 2 Αντιδημάρχων
1.126 x 5 χ 2 = 11.260€

Από Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, η δημοτική αρχή «επέστρεψε»
στην κοινωνία άλλα 21.874€, και έτσι το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά
από τα μέλη της στους 51 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους ανέρχεται

ΣΥΝΟΛΟ 		

19.760€

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

		

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1

Δωρεά ασθενοφόρου				

10.500€

2

Είδη Χριστουγέννων για απόρους 		

1.000€

3

Δώρα Χριστουγέννων για παιδιά 		

1.924€

4

Δαπάνη πετρελαίου Ι.Ν. Ευαγγελισμού 			

250€

5

Ενίσχυση πολιτών με σοβαρές ανάγκες 			

720€

6

Έξοδα για αιμοδοσία (τραπέζι Δημητριάδη)		

105€

7

Ενισχύσεις λαχειοφόρων Σχολείων			

100€

Σύνολο 					

14.599€

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1

Ενίσχυση Α.Ο. Ποσειδώνα 			

1.400€

2

Αγορά παιδικών στολών Α.Ο. Πόρου			

200€

3

Δαπάνη αγιογραφίας Αγ. Σεραφείμ			

403€

4

Έξοδα για πολιτιστικές εκδηλώσεις			

103€

Σύνολο						

2.106€

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
1

Έξοδα έκδοσης – διανομής Εφημερίδας 			

1.459€

2

Ζωοτροφές αδέσποτων 					 250€

3

Διάφορες δαπάνες 					 824€

4

Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας				

1.136€

5

Νομικός σύμβουλος Δήμου (300 x 5)			

1.500€

Σύνολο						

5.169€

Γενικό Σύνολο Εξόδων				

21.874€

Σελ. 4

Δήμος

Ορκωμοσία δημοτικού συμβούλου Γιώργου Κλείσα
Ορκίστηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Πόρου ο νέος δημοτικός
σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δήμου Γιώργος Κλείσας. Ο Γιώργος
Κλείσας αναλαμβάνει τη θέση της Ελένης Κανατσίδη, μετά την παραίτηση
της τελευταίας την οποία υπέβαλε προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω επιβεβλημένης τρίμηνης ανάρρωσής της
από ορθοπεδικό πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης
ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Κλείσα για την ανάληψη των καθηκόντων
του και ευχαρίστησε την κ. Καντατσίδη για την έως σήμερα συνεισφορά
της στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνώντας με τη σκοπιμότητα της
παραίτησής της, δεδομένου ότι η δημοτική περίοδος βρίσκεται στους
τελευταίους της μήνες.
Ο Γιώργος Κλείσας είναι 30 ετών και είναι μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου από τον Φεβρουάριο του 2017. Στις εκλογές του 2014
έλαβε 160 σταυρούς, ισοψηφώντας με τη Νάγια Κοράλλη, και κατόπιν
κλήρωσης ανακηρύχθηκε δεύτερος επιλαχών σύμβουλος της παράταξης
πλειοψηφίας.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Πόρου

Ξεκίνησε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 η υποβολή αιτήσεων των
υποψήφιων ωφελούμενων για συμμετοχή στη Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Πόρου. Η διάρκεια της
δράσης θα είναι 36 μήνες και στόχος της είναι η υποστήριξη ομάδων
της τοπικής κοινωνίας που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ωφελούμενοι είναι άτομα ή νοικοκυριά που
διαμένουν στην επικράτεια του Δήμου Πόρου (συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών), τα οποία βάσει καθορισμένων
κριτηρίων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια
(ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ,
ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που
διαθέτουν βιβλιάριο απορίας κ.λπ.), καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες
διεθνούς προστασίας.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου βασίζεται στην προφορά
τυποποιημένων ειδών τροφίμων από πολίτες και επιχειρήσεις, τα οποία θα
διανέμονται στη λίστα δικαιούχων με αδιάβλητες διαδικασίες με συχνότητα μία
φορά τον μήνα ή τους δύο μήνες. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα δέχεται

και θα διανέμει άλλα είδη, όπως παιχνίδια και ρούχα σε καλή κατάσταση.
Η χρηματοδότηση της δράσης από το ΕΣΠΑ αφορά την κάλυψη της
μισθοδοσίας του προσωπικού του Παντοπωλείου, το οποίο προσελήφθη
με κριτήρια ΑΣΕΠ μετά από δημόσια πρόσκληση και αποτελείται από
έναν κοινωνικό λειτουργό (Σπύρος Πλανήτερος) και μία υπάλληλο-βοηθό
(Μαρία Ζαφειρίου-Αιγινήτου). Ο Δήμος Πόρου, εκτός από τον χώρο τον
οποίο παρέχει στη νοτιοδυτική πτέρυγα του κτηρίου ΚΑΠΗ για τη στέγαση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων,
όταν χρειάζεται, θα διενεργεί και δαπάνες για να ενισχύει τη λειτουργία
του με αγορά ειδών προς διανομή. Οι διανομές θα ξεκινήσουν με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την κατάρτιση
της τελικής λίστας των δικαιούχων, η οποία αναμένεται ότι θα ξεπεράσει
τα 100 άτομα.
Ο Δήμος Πόρου καλεί κάθε πολίτη και κάθε επιχειρηματία που
δραστηριοποιείται στον Πόρο να συνεισφέρει στη λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, προσφέροντας αναγκαία είδη όποτε έχει
τέτοια δυνατότητα.

Ανακοίνωση Δήμου

Σελ. 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Εσόδων
Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει αναφορικά με τα πρόστιμα που ισχύουν για τις περιπτώσεις
α) παράνομων (μη-δηλωμένων) συνδέσεων με το δίκτυο του Βιολογικού και
β) μη-σύνδεσης με το δίκτυο του Βιολογικού κτηρίων που είναι άμεσα δυνατό να συνδεθούν:
Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο μας ξεκίνησε το 2008. Με
την έναρξη λειτουργίας είχε τεθεί προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που το δίκτυο περνάει
μπροστά από τα ακίνητά τους, να συνδεθούν με αυτό. Ωστόσο, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν συμμορφώθηκαν
με την προθεσμία, ενώ ο Δήμος μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014 δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την
αντιμετώπιση του θέματος.
Με τις υπ’ αριθμ. 165/2014 και 163/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν νέες προθεσμίες
για σύνδεση κτηρίων με τον Βιολογικό και επανακαθορίστηκαν τα πρόστιμα για όσους δεν ανταποκριθούν
στο νέο κάλεσμα του Δήμου να τακτοποιήσουν τυχόν τέτοιες εκκρεμότητες.
Με τη νέα, υπ’ αριθμ. 219/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα εξής:
1. Καθορίστηκε πρόστιμο για την εκπρόθεσμη σύνδεση κτηρίων με το αποχετευτικό δίκτυο:
10€/τ.μ. για οικίες και 12€/τ.μ. για καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη
αποχέτευσης που θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
2. Καθορίστηκε πρόστιμο για κτήρια που θα εντοπίζονται από ελέγχους του Δήμου να μην
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, ενώ ήταν δυνατή η σύνδεσή τους: 20€/τ.μ. για οικίες και 24€/τ.μ. για
καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που θα πλήρωνε
το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
3. Καθορίστηκε πρόστιμο για κτήρια που θα εντοπίζονται από ελέγχους του Δήμου να έχουν
συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο (χωρίς να το έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες): 30€/τμ. για οικίες και
36€/τ.μ. για καταστήματα / ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα συν πρόστιμο ίσο με τα τέλη αποχέτευσης που
θα πλήρωνε το ίδιο ακίνητο σε βάθος πενταετίας.
4. Καθορίστηκαν ρυθμίσεις βεβαίωσης / πληρωμής των ανωτέρω προστίμων ως εξής:
α) Τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις
β) Οχτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις με προσαύξηση 10%
γ) Εφάπαξ καταβολή με μείωση 25%
δ) Εφάπαξ καταβολή έως 31.12.2018 με μείωση 75%
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους ιδιοκτήτες που υπάγονται
στις ανωτέρω κατηγορίες που επισύρουν βεβαίωση προστίμου, να προσέλθουν αυτοβούλως
στον Δήμο και να καταβάλουν το πρόστιμο εφάπαξ έως τις 31.12.2018, ώστε να τύχουν της
ευεργετικής ρύθμισης μείωσής του κατά 75%.
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Οι σημαντικότερες Αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

προσχολικής ηλικίας και ενός βοηθού βρεφονηπιοκόμου στον Παιδικό
Σταθμό.

• Απόφαση 170/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος έκδοσης

• Απόφαση 191/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για ανανέωση

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

πιστοποιητικών πυρασφάλειας στο ΚΔΑΠ και στον Δημοτικό Παιδικό

• Απόφαση 173/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ.

Σταθμό.

5/2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση σχολικών

• Απόφαση 192/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα (ο δ.σ. της μειοψηφίας

χώρων για τις ανάγκες της 10ης Διεθνούς Θερινής Ακαδημίας Πιάνου).

κ. Μωρόπουλος και ο δ.σ. της πλειοψηφίας κ. Δόσκαρης δήλωσαν

• Απόφαση 174/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η δ.σ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ) η υπ’ αριθμ. 235/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ

της μειοψηφίας κ. Μητσιοπούλου καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ.

(απολογισμός ΔΛΤ 2017).

311/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση Π/Υ 2018).

• Απόφαση 193/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. της μειοψηφίας

• Απόφαση 178/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταστροφή αντικειμένων

κ. Μωρόπουλος καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 237/2018 Απόφαση

του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία.

του ΔΣ του ΔΛΤ (αναμόρφωση Π/Υ 2018).

• Αποφάσεις 179 & 180/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκποίηση μη-

• Απόφαση 194/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 332/2018

χρησιμοποιούμενων κινητών αντικειμένων του Δήμου με δημοπρασία.

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

• Απόφαση 183/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόδοση τιμών στον

• Απόφαση 195/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 325/2018

αποδημήσαντα πρ. Υπουργό Γιώργο Καλό.

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (θέσπιση ειδικού τέλους χρήσης

• Απόφαση 186/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφαση

κ/χ για εργοτάξια δημοσίων εργολαβιών).

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών εξόδων στις

• Απόφαση 208/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η υπ’ αριθμ. 247/2018

Σχολικές Επιτροπές).

Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (αναμόρφωση Π/Υ ΔΛΤ 2018).

• Απόφαση 188/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη ενός παιδαγωγού

• Απόφαση 209/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η υπ’ αριθμ. 252/2018

Ενημέρωση
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Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (εκτέλεση Π/Υ ΔΛΤ 3ου τριμήνου 2018).

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

• Απόφαση 210/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η υπ’ αριθμ. 337/2018

• Απόφαση 245/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εκτέλεση Π/Υ 3ου τριμήνου 2018).

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

• Απόφαση 211/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 334/2018

δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν άλλη πρόταση) ο καθορισμός των μηνιαίων εξόδων

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αναμόρφωση Ολοκληρωμένου

παράστασης (αποζημίωση) του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ

Προγράμματος Δράσης έτους 2018).

του ΔΛΤ.

• Απόφαση 213/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 348/2018

• Απόφαση 252/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Ολοκληρωμένο

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών Καθαριότητας,

Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2019.

Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2019).
• Απόφαση 214/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 349/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών ΎδρευσηςΑποχέτευσης έτους 2019).

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

• Απόφαση 215/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 350/2018
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών Δημοτικού

• Απόφαση 182/2018: Εγκρίθηκαν ομόφωνα το από 11.7.2018 και 10.9.2018

Κοιμητηρίου έτους 2019).

πρακτικά της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

• Απόφαση 216/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 351/2018 Απόφαση

• Απόφαση 184/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπάνης για

της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων

την προμήθεια ψυγείων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό

χώρων έτους 2019).

Φαρμακείο του Δήμου.

• Απόφαση 217/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 352/2018

• Απόφαση 190/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2018 Απόφαση

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών Διαφήμισης

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (έξοδα κίνησης

έτους 2019).

εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

• Απόφαση 218/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 353/2018

Παρισίου και Λονδίνου).

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός μηνιαίας εισφοράς

• Απόφαση 199/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 6/2018 Απόφαση

στον Παιδικό Σταθμό για τη σχολική περίοδο 2018-2019).

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διάθεση χρήσης σχολικών χώρων σε

• Απόφαση 219/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο εκ νέου καθορισμός

αθλητικά σωματεία και δημότες).

προστίμων για την εκπρόθεσμη σύνδεση κτηρίων με το αποχετευτικό

• Απόφαση 205/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπανών

δίκτυο, για τη μη-σύνδεση κτηρίων στο δίκτυο και για τις παράνομες

για την προμήθεια ειδών για τέλεση των εγκαινίων του Εθελοντικού

συνδέσεις κτηρίων.

Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου.

• Απόφαση 220/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 342/2018

• Απόφαση 206/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση δαπανών για

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

την προμήθεια ειδών για διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής

• Απόφαση 223/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός

επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης.

• Απόφαση 222/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η θέση των «καλλιτεχνών

• Απόφαση 224/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός

του δρόμου» υπό την αιγίδα του Δήμου για δημόσια εκτέλεση μουσικής

έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

σε κοινόχρηστους χώρους.

• Απόφαση 238/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός

• Απόφαση 225/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πολιτιστικό Πρόγραμμα

του Δήμου για το 2019.

του Δήμου για το 2019.

• Απόφαση 237/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο

• Απόφαση 227/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης στήριξης

«Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον».

για το έργο “Poros Arts Festival” στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

• Απόφαση 239/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας

δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-

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

2020: «Πολιτισμός και περιβάλλον εν πλω».

δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων

• Απόφαση 233/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή

πρακτικών του ΔΣ ετών 2015, 2016 και 2018 (συνεδριάσεις 1η-16η).

του Δήμου στην πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής με τίτλο «Ανάπτυξη-

• Απόφαση 240/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της

αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών υγείας».

μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μωρόπουλος και Μητσιοπούλου και η

• Απόφαση 234/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ ο δ.σ. της μειοψηφίας κ.

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής έτους 2019 (υπ’ αριθμ. 9/2018

Μάνδηλας καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 271/2018 Απόφαση του

Απόφαση της ΕΤΑΠ).

του ΔΣ του ΔΛΤ (έγκριση Π/Υ ΔΛΤ 2019).

• Απόφαση 250/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του ΝΟΠΤ.

• Απόφαση 241/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 272/2018

• Απόφαση 253/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η ενίσχυση

Απόφαση του του ΔΣ του ΔΛΤ (αναμόρφωση Π/Υ ΔΛΤ 2018).

απόρων δημοτών και η δαπάνη για την παροχή ειδών διατροφής εν όψει

• Απόφαση 242/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 361/2018

των Χριστουγέννων.
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Ενημέρωση

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον

• Απόφαση 243/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση πίστωσης για
την αμοιβή δικηγόρου για τη διεκδίκηση αναδρομικών οφειλομένων ποσών

• Απόφαση 169/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ.

από τη συμμετοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων στα έξοδα λειτουργίας

310/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση

του ΒΙΟΚΑ.

του έργου «Διαγραμμίσεις δρόμων», μετά τον άγονο διαγωνισμό που

• Απόφαση 246/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο

διενεργήθηκε.

« Έργα μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ Πόρου προς

• Απόφαση 181/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της

επαναχρησιμοποίηση».

μειοψηφίας κ.κ. Σπυρίδων, Μητσιοπούλου και Μάνδηλας καταψήφισαν την

• Απόφαση 247/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια

πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η έκφραση

εξοπλισμού αποκατάστασης και αναβάθμισης έργων επεξεργασίας ΒΙΟΚΑ

της υποστήριξης του ΔΣ σε πρωτοβουλία και προτάσεις πολιτών για τον

Πόρου».

υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου Τροιζηνίας.

• Απόφαση 248/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνταξη Μελέτης με τίτλο

• Αποφάσεις 196 & 197/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη μέτρων

«Μελέτη έργων επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ

ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του

Πόρου και σύνταξη φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ και τρόπος ανάθεσης».

δικτύου αποχέτευσης-ΒΙΟΚΑ στην περιοχή Σφαιρίας και η παραχώρηση

• Απόφαση 249/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκπτωση της εταιρείας

κ/χ χώρου στην εταιρία ΖΙΤΑΚΑΤ για προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου.

ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. από το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και

• Απόφαση 198/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος

αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου».

χρηματοδότησης για δημιουργία ψηφιακής βάση δεδομένων και διαχείριση

• Απόφαση 254/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με

των γεωχωρικών δεδομένων του δημοτικού δικτύου διανομής πόσιμου

τίτλο «Αποκατάσταση οδών και πλατειών παραδοσιακού Οικισμού Πόρου

νερού.

μετά από φυσικές καταστροφές».

• Απόφαση 202/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα μίσθωσης

• Απόφαση 255/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής

αγροκτήματος στη θέση Μιστρέτσι-Μπέλεσι για τις ανάγκες ύδρευσης του

Σύμβασης με το ΔΛΤ για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανάπλασης της

Δήμου.

Πούντας.

• Απόφαση 203/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός Επιτροπής
εκτίμησης ακινήτου για μίσθωση αγροκτήματος στη θέση ΜιστρέτσιΜπέλεσι για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου.
• Απόφαση 212/2017 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα η λήψη δανείου
από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων
κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Πόρου».
• Απόφαση 221/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη με τίτλο
«Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων στο Ασκέλι μετά από καταστροφές».
• Απόφαση 226/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου
στην Πρόσκληση «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ»
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και η υποβολή πρότασης για τη
χρηματοδότηση της Μελέτης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτηρίων Δήμου Πόρου».
• Αποφάσεις 228/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης
στήριξης για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού Δήμου
Πόρου» στην Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα
του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020: «Πολιτισμός και
περιβάλλον εν πλω».
• Απόφαση 232/2018 (θέμα ΕΗΔ): Εγκρίθηκε ομόφωνα το από
2.11.2018 πρακτικό της Επιτροπής Στέγασης Ακινήτων για απευθείας
μίσθωση ακινήτου με γεώτρηση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
δημοπρασίας για σύμβαση μίσθωσης ακινήτου με γεώτρηση από τον Δήμο.
• Απόφαση 235/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος 2018 (υπ’ αριθμ. 16/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής).
• Απόφαση 236/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Προγραμματισμός
Δράσεων του Δήμου και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 (υπ’ αριθμ. 17/2018
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
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Οι σημαντικότερες Αποφάσεις
του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου το 2018

• Απόφαση 5/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας ψήφισε

• Απόφαση 56/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αντικατάσταση των

ΛΕΥΚΟ) η καθιέρωση εμβλήματος του ΔΛΤ.

κατεστραμμένων γάντζων πρόσδεσης των λέμβων Πόρου-Γαλατά.

• Αποφάσεις 6, 238, 239 & 255/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση

• Απόφαση 58/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη εργασιών για

θέσεων ελλιμενισμού και η παροχή διευκολύνσεων σε σκάφη Ναυτικών

συντήρηση ακτών λουομένων.

Ομίλων της Αττικής, στο πλαίσιο ιστιοπλοϊκών αγώνων.

• Αποφάσεις 59 & 160/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη εργασιών

• Αποφάσεις 10, 13 & 18/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας

για παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης σκαφών.

καταψήφισε την πρόταση, ενώ ο κ. Γρίβας και ο κ. Δημητρίου πρότειναν

• Αποφάσεις 67 & 176/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια εργασιών

αναβολή) η παραχώρηση χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός

στεγανοποίησης της βάσης του σιντριβανιού της Γοργόνας και η δαπάνη

ΧΖΛ στην Πέρλια.

προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και πιστοποίησής του.

• Απόφαση 21/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας καταψήφισε

• Απόφαση 70/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αθηναίος

την πρόταση) η παραχώρηση χώρου στο Νέο Δυτικό Λιμάνι για

ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η δαπάνη προμήθειας χρωμάτων και δομικών υλικών

διεξαγωγή του αγώνα τηλεκατευθυνόμενων, στο πλαίσιο των αποκριάτικων

για συντήρηση και επισκευή των κρηπιδωμάτων και των προβλητών εντός

εκδηλώσεων.

ΧΖΛ.

• Αποφάσεις 34, 130, 183 & 267/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση

• Απόφαση 71/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αθηναίος ψήφισε

δεστρών στον Νέο Δυτικό Λιμένα και στους λοιπούς χώρους ΧΖΛ.

ΛΕΥΚΟ) η δαπάνη προμήθειας ανοξείδωτων βιδών, ντιζών και τρυπανιών

• Απόφαση 55/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επισκευή και βελτίωση των

για την επισκευή της πασσαλωτής προβλήτας.

σκαλιών που οδηγούν στην πλαζ Ασκελίου.

• Απόφαση 74/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αθηναίος ψήφισε

Ενημέρωση
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ΛΕΥΚΟ) η δαπάνη προμήθειας φυτών για τους κοινόχρηστους χώρους

συντήρησης εξοπλισμού της ΧΖΛ και η δαπάνη τους.

του ΔΛΤ.

• Απόφαση 134/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη παροχής υπηρεσιών

• Απόφαση 76/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αθηναίος ψήφισε

καθαρισμού λιμένα, παράκτιων καθαρισμών και ανέλκυσης διχτυών.

ΛΕΥΚΟ) η δαπάνη προμήθειας υλικών απορρύπανσης του λιμανιού.

• Απόφαση 137/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας νέων

• Απόφαση 77/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Μελέτη νέων κατασκευών

πίλαρς.

εντός ΧΖΛ στην Πέρλια.

• Απόφαση 138/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη επισκευής της

• Απόφαση 78/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Αθηναίος δήλωσε

πασσαλωτής προβλήτας.

ΠΑΡΩΝ) ο επανακαθορισμός της ΧΖΛ από Κανάλι έως Βίλα Γαλήνη.

• Απόφαση 139/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη εργασιών

• Αποφάσεις 81 & 82/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα

απομάκρυνσης φερτών υλικών από την προβλήτα της Πλάκας.

καθαρισμού χώρων της ΧΖΛ και κατά πλειοψηφία (η κ. Μακρή καταψήφισε

• Αποφάσεις 140, 141 & 163/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη

την πρόταση) η δαπάνη των σχετικών εργασιών.

προμήθειας υλικών επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης πίλαρς.

• Απόφαση 83/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη υπηρεσιών για

• Απόφαση 146/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη επισκευής φθορών

έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός ΧΖΛ.

στην προβλήτα του Μεγάλου Νεωρίου.

• Απόφαση 84/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας

• Απόφαση 153/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη επισκευής φθορών

συνδέσμων για την πασσαλωτή προβλήτα.

στις πλωτές προβλήτες.

• Απόφαση 84/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη εργασιών επισκευής

• Αποφάσεις 164 & 266/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η γεωτεχνική Μελέτη

και βελτίωσης υποδομών στο Ασκέλι.

για την υπόγεια πεζών στο ξενοδοχείο «Νέα Αίγλη» και η κατασκευή της

• Απόφαση 93/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη ασφάλισης του

κατόπιν αποδοχής δωρεάς της 45.000€ από την «Κυριάκος Μάνεσης

Τουριστικού Καταφυγίου για ένα έτος.

Α.Ε.».

• Απόφαση 94/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη συντήρησης

• Αποφάσεις 166 & 279/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξομοίωση του

εγκαταστάσεων της ΧΖΛ.

Νέου Δυτικού Λιμένα με τη ΧΖΛ και ο επανακαθορισμός της ΧΖΛ στο

• Απόφαση 96/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας πάγκων

συγκεκριμένο τμήμα.

αναμονής επιβατών.

• Απόφαση 188/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας

• Απόφαση 105/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η κ. Μακρή

ξύλινου δαπέδου (σανιδών) για αντικατάσταση των κατεστραμμένων στην

καταψήφισε την πρόταση, ενώ ο κ. Γρίβας ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η τοποθέτηση

πασσαλωτή προβλήτα.

προστατευτικού καγκέλου και η φύτευση καλλωπιστικών φυτών στο χώρο

• Απόφαση 189/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη εργασιών

της «10ης Στάσης» στο Ασκέλι.

μετατροπής, αναβάθμισης και αυτοματοποίησης λειτουργίας πίλαρς.

• Απόφαση 106/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια εργασιών

• Απόφαση 198/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη προμήθειας

ρίψης άμμου στις πλαζ Ασκελίου («10η Στάση») και Μικρού Νεωρίου για

πληροφοριακών πινακίδων.

εξομάλυνση του των παραλιών.

• Απόφαση 204/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαγόρευση απόπλου

• Απόφαση 112/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας ψήφισε

σκαφών για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα λιμενικά τέλη.

ΛΕΥΚΟ) η δαπάνη ανάθεσης της Μελέτης «Λειτουργικός σχεδιασμός

• Απόφαση 223/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση ξύλινων

λιμένα Πόρου» (master plan).

εξοπλισμών (παγκάκια, τραπεζοπάγκοι και κάδοι) από τον Δήμο σε χώρους

• Απόφαση 120/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας και

ΧΖΛ.

ο κ. Δημητρίου ψήφισαν εν μέρει την πρόταση) η τοποθέτηση πλωτών

• Απόφαση 230/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση πλακιδίων επί

προβλητών στο Ασκέλι (μετά τη «10η Στάση), στην Πούντα (έναντι οικίας

της πασσαλωτής προβλήτας.

Ροΐδη), στην Πέρλια (έναντι Βίλας Γαλήνη) και στο Μεγάλο Νεώριο (έναντι

• Απόφαση 241/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η λήψη μέτρων για την

Άγκυρας).

ασφάλεια των σκαφών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στις

• Απόφαση 121/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση χώρων για τις

29.9.2018.

ανάγκες των αγώνων POROSEA.

• Απόφαση 257/2018: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας

• Απόφαση 126/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη υπηρεσιών

καταψήφισε την πρόταση) το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΔΛΤ για το 2019.

προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος του λιμανιού για ένα έτος.

• Απόφαση 281/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια εργασιών προς

• Αποφάσεις 129 & 158/2018: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια εργασιών

διευκόλυνση του έργου αποκατάστασης του λιμανιού.
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Ανακοίνωση Δήμου

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

Υγεία
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Δωρεά ασθενοφόρου στον Δήμο
από τον Γιάννη Δημητριάδη

Παραλήφθηκε το ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου, το
οποίο αγόρασε και δώρισε στον Δήμο ο Δήμαρχος Πόρου
Γιάννης Δημητριάδης.

αποκτά ο Δήμος Πόρου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες

Το όχημα, μάρκας FORD TRANSIT, αγοράστηκε το 2017 από τη Γερμανία

έως τότε θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αδυναμίας επέμβασης του Κ.Υ.

από τον Γιάννη Δημητριάδη έναντι 10.000€, εξοπλίστηκε με πλήρη εξοπλισμό

Γαλατά σε επείγοντα περιστατικά.

για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και μετασκευάστηκε σε εξειδικευμένο

Ήδη, κατόπιν ενεργειών του Δήμου, στις αρχές Δεκεμβρίου διοργανώθηκε

συνεργείο στην Ελλάδα έναντι 11.600€, τα οποία καλύφθηκαν από δωρεές των

στον Πόρο επιμορφωτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ,

Άννα Λαμπράκη (3.000€), Λένα Σαββίδη (3.000€), Αλέξανδρο Δημητριάδη

προκειμένου υπάλληλοι και αιρετοί του Δήμου, καθώς και οι πυροσβέστες του

(3.600€), την οικογένεια Μάνεση (1.000€), την Ελένη Κανατσίδη (500€) και

Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, να πιστοποιηθούν για να μπορούν να

την εταιρία Marinos Tours (500€).

στελεχώσουν το όχημα. Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω ενεργειών, και

Στη συνέχεια, το ασθενοφόρο πιστοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ και στα τέλη του

αφού στα μέσα Δεκεμβρίου σε μια λιτή τελετή έγινε αγιασμός του οχήματος,

περασμένου Σεπτεμβρίου αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών με

το ασθενοφόρο βρίσκεται πλέον σε πλήρη χρήση για την αντιμετώπιση

ειδική άδεια του Υπουργού κ. Χρ. Σπίρτζη. Είναι το πρώτο ασθενοφόρο που

επειγόντων περιστατικών στο νησί του Πόρου.

του Πολυδύναμου Ιατρείου Πόρου, όταν ολοκληρωθεί η στελέχωσή του
και ξεκινήσει η αυτοτελής -σε σχέση με το Κ.Υ. Γαλατά- λειτουργία του, ενώ
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Ειδήσεις

Ανατέθηκε η Μελέτη Υδροδότησης
για το Καραπολίτι

Στις 8 και 9 Ιουνίου το POROSEA
2019

Ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τον Δήμο,
η εκπόνηση της Μελέτης υδροδότησης του οικισμού Καραπολίτι, με
προϋπολογισμό 24.139,08€ + ΦΠΑ. Η περιοχή Καραπολίτι, η οποία
βρίσκεται στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου μας, αποτελεί τη μεγαλύτερη
οικιστική περιοχή του Δήμου, η οποία δεν υδροδοτείται από το δημοτικό
δίκτυο, και η Μελέτη θα περιγράψει και θα προϋπολογίσει το αναγκαίο έργο
υδροδότησής της. Η δαπάνη της Μελέτης καλύπτεται από την Περιφέρεια
Αττικής, η οποία έχει δεσμευθεί ότι θα χρηματοδοτήσει και το σχετικό έργο.

Με ενθουσιασμό, κέφι, προσμονή και διάθεση για πολλές εκπλήξεις, ο
Δήμος Πόρου και η εταιρεία Whyot, σχεδιάζουν τις διαδρομές για το
Porosea 2019 που θα περιέχει τρίαθλο, τρέξιμο και κολύμπι. Όπως και
τα προηγούμενα δύο χρόνια, όλο το νησί, το δυναμικό του Δήμου, τα
αθλητικά σωματεία, οι επιχειρηματίες και πρώτοι από όλους οι εθελοντές,
θα βρίσκονται επί ποδός. Επιδίωξη του Δήμου είναι να παρουσιασθεί
και φέτος μία άρτια διοργάνωση, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και
στο κομμάτι της φιλοξενίας, των καλλιτεχνικών δρώμενων και γενικά της
απόλαυσης του νησιού, με σταθερό στόχο την ανάδειξη του Πόρου σε
κορυφαίο προορισμό αθλητικών διοργανώσεων.

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια
ταχυπλόων από/προς Πόρο κάθε
Τετάρτη για τους μόνιμους κατοίκους
Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων

Νέες πετυχημένες δράσεις
αιμοδοσίας

Η εταιρία Hellenic Seaways, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που της
υπέβαλε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ανακοίνωσε ότι κάθε
Τετάρτη από 1 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και 29.5.2019 θα χορηγεί έκπτωση
50% στα εισιτήρια του πρωινού δρομολογίου από Πόρο προς Πειραιά και
του απογευματινού δρομολογίου από Πειραιά προς Πόρο σε όλους τους
μόνιμους κατοίκους των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων. Ο Δήμος
Πόρου ευχαριστεί τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και τον εκπρόσωπό της κ.
Π. Τσάγκαρη για την ανταπόκρισή τους.

Με μεγάλη επιτυχία και την υψηλότερη προσέλευση σε σχέση με κάθε άλλη
φορά, πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου η τρίτη φετινή εθελοντική
αιμοδοσία του Δήμου Πόρου. Συνολικά προσήλθαν 168 αιμοδότες, εκ των
οποίων έδωσαν αίμα οι 154. Σημειώνεται ότι στην αιμοδοσία προσήλθαν και
μαθητές από το ΕΠΑΛ Γαλατά, οι οποίοι, αν και ανήλικοι, προσφέρθηκαν
να δώσουν αίμα με τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. Ο Δήμος
Πόρου, με ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε όλους τους αιμοδότες για την
προσφορά τους και ειδικά τους μαθητές, τον διευθυντή, τους καθηγητές
και τους γονείς τους. Η μεγάλη επιτυχία των δράσεων αιμοδοσίας, και
γενικότερα της τράπεζας αίματος του Δήμου, οφείλεται επίσης στην Μαρία
Βαρβάρου, η οποία, παρά την παραίτησή της από τη θέση της δημοτικής
συμβούλου στις αρχές του έτους, συνεχίζει να υποβοηθάει κάθε δράση της
δημοτικής αρχής και του Δήμου στους τομείς υγείας.

Ειδήσεις
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Υδροστρόβιλο στον Πόρο έφερε
ο «Ζορμπάς»

Δωρεά καλλιτεχνικού έργου από τον
Παναγιώτη Γαρίδη

Αλώβητος παρέμεινε ο Πόρος από το πέρασμα του κυκλώνα Ζορμπά στις
29 Σεπτεμβρίου. Οι ζημιές που έγιναν ήταν κυρίως πτώσεις δέντρων και
καλωδίων, διακοπές ρεύματος και περιορισμένα προβλήματα στο λιμάνι,
όπου σημειώθηκαν μικρές φθορές, μικρές κατολισθήσεις και φραγές από
φερτά υλικά. Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν μόνο σε ελάχιστες ιδιοκτησίες
και υποδομές στην παραλία Ασκελίου, όπου και κατέληξε υδροστρόβιλος
που δημιουργήθηκε στη θάλασσα, ο οποίος μάλιστα απαθανατίστηκε από
τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται σε
όλη την Ελλάδα, μέσω των δελτίων ειδήσεων και του διαδικτύου. Ευτυχώς,
κανείς δεν κινδύνεψε από τα έντονα φαινόμενα, αφού όλοι ανταποκρίθηκαν
στις συστάσεις και την πληροφόρηση που εξέδιδε συνεχώς ο Δήμαρχος
μέσω του διαδικτύου. Για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν,
το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης,
ύψους 70.000€, το οποίο υπέβαλε ο Δήμαρχος Πόρου.

Ένα ξεχωριστό δημιούργημα, σημαντικής καλλιτεχνικής, αλλά και υλικής,
αξίας δώρισε στον Δήμο Πόρου ο ποριώτικης καταγωγής καλλιτέχνης
Παναγιώτης Γαρίδης. Πρόκειται για την απεικόνιση του χάρτη του Πόρου
με ειδική τεχνοτροπία (δρυς με υγρό γυαλί), στην οποία πρωτοπορεί ο
συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ο Παναγιώτης Γαρίδης έχει καταγωγή από
τον Πόρο και είναι απόγονος του Αλέξανδρου Κορυζή, του Ποριώτη
Πρωθυπουργού που αυτοκτόνησε το 1941, αρνούμενος να παραδώσει τη
χώρα στους Γερμανούς. Το έργο τοποθετήθηκε στο Γραφείο Δημάρχου,
για να το θαυμάζουν οι επισκέπτες.

Χριστουγεννιάτικη παράσταση για τα
παιδιά των Σχολείων

Ανοιχτή συζήτηση με τον παιδίατρο
του Κ.Υ. Γαλατά για θέματα
Παιδιατρικής

Τη θεατρική παράσταση «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα» του Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν από το θέατρο «Θυμέλη», είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 τα παιδιά του
Παιδικού Σταθμού, των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου μας. Πρόκειται για ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι βραβευμένο
από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, με άρτια τεχνική κάλυψη,
επιβλητικά σκηνικά και κοστούμια και ταλαντούχους ηθοποιούς. Το θεατρικό
παρουσιάστηκε δωρεάν στα παιδιά σε δύο παραστάσεις στην αίθουσα
του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού και ήταν χορηγία του Δημάρχου Γιάννη
Δημητριάδη, της εντεταλμένης συμβούλου του Παιδικού Σταθμού Καίτης
Ροΐδη, καθώς και των κ.κ. Κυριάκου Μάνεση και Δημήτρη Βερβενιώτη, που
παρείχαν διαμονή και διατροφή -αντίστοιχα- στον θίασο.

Ημερίδα με θέματα «Ατυχήματα στο σπίτι και η αντιμετώπισή τους»,
«Εποχιακές λοιμώξεις» και «Γρίπη» για τους γονείς παιδιών προσχολικής
και σχολικής ηλικίας διοργάνωσε στις 23 Νοεμβρίου στο κτήριο Συγγρού
ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πόρου. Τα θέματα ανέπτυξε ο παιδίατρος
του Κ.Υ. Γαλατά, κ. Soleiman Barzani, ο οποίος απάντησε επίσης σε
ερωτήματα των γονέων που βρέθηκαν στην αίθουσα, ενώ τον σχεδιασμό
και τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η εντεταλμένη σύμβουλος του
Παιδικού Σταθμού, Καίτη Ροΐδη.
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Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
2018 και βράβευση επιτυχόντων
μαθητών

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, εκπροσώπων τοπικών αρχών και κοινού
πραγματοποιήθηκε και φέτος η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Πόρο. Όπως κάθε χρόνο,
αμέσως μετά την παρέλαση, η δημοτική αρχή δεξιώθηκε τους πολίτες στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού και βράβευσε τους
μαθητές του Λυκείου Πόρου που εισήχθησαν σε σχολές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης το 2018. Μαζί με τους τιμητικούς επαίνους, ο Δήμαρχος Γιάννης
Δημητριάδης παρέδωσε ως δώρα σε όλους τους επιτυχόντες μαθητές και
μαθήτριες δωροεπιταγές των 150€ του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ οι οποίες
ήταν χορηγία του ιδίου, καθώς και της εταιρίας «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»
που τις διέθεσε με έκπτωση 20%.
Συγχαίροντας τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές τους για τις
επιδόσεις τους, ο Δήμαρχος ευχήθηκε στα παιδιά να έχουν στο μέλλον
την επιλογή να επιστρέψουν στον τόπο τους και να επιλέξουν να το
κάνουν. Όπως ανέφερε ο κ. Δημητριάδης, αν τα παιδιά της νέας γενιάς
που αποκτούν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση δεν επιστρέφουν
στον τόπο τους για να την αξιοποιήσουν και να την μεταδώσουν, τότε η
προοπτική του νησιού, ή αντίστοιχα της χώρας μας, δεν είναι ευοίωνη και
επανέλαβε το κάλεσμά του προς τους νέους επιστήμονες του τόπου να
συνεργαστούν με τον Δήμο, να συμμετέχουν στα κοινά, και να αναλάβουν
σταδιακά τα ηνία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:
• Γκίκας Γεώργιος του Ανδρέα: Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Δεκούλος Στυλιανός του Γεωργίου: Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
• Καλάντια Νικόλαος του Εμζάρ: Σχολή Πλοιάρχων (ΑΕΝ).
• Κρητικού Ελισάβετ του Σπυρίδωνος: Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• Λεβειδιώτης Δημήτριος του Θεμιστοκλέους: Σχολή Πλοιάρχων (ΑΕΝ).
• Μάγειρα Αθανασία του Γκίκα: Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη
Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
• Μοσχογιάννη Παναγιώτα του Ευαγγέλου: Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
• Μωυσιάδου Χαρίκλεια του Μιχαήλ: Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων
& Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών.
• Ξάνθης Παντελεήμων του Αναστασίου: Ιατρική Σχολή του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Παπαθυμιόπουλος Μιχαήλ του Ευαγγέλου: Τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πειραιά.
• Πίπιλα Βικτώρια του Νικήτα: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ρεΐζης Ιωάννης του Σταύρου: Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.
• Τζάνου Παναγιώτα του Χρήστου: Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Τσάμη Γεωργία του Νικολάου: Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.

Πολιτική Προστασία
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Εγκαινιάστηκε το Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου

Πραγματοποιήθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2018 τα εγκαίνια του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου, παρουσία τοπικών
αρχών, εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και
κατοίκων του νησιού.
Στην τελετή, το Π.Σ. εκπροσώπησαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Υποστράτηγος Κ. Κυριακόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού, ο
Περιφερειακός Διοικητής Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Θ. Λαρέζος,
ο Διοικητής Π.Υ. Πειραιά Αρχιπύραρχος Ι. Σταμούλης και ο Διοικητής
Π.Υ. Ναυπλίου Πύραρχος Β. Αλεξόπουλος. Επίσης, παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Π.Σ. και οι Πρόεδροι της
Ομοσπονδίας και των Περιφερειακών Ενώσεων Πυροσβεστών.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης
τόνισε ότι η λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Πόρο αποτελεί
την πραγμάτωση ενός πολυετούς οράματος και δημιουργεί στην τοπική
κοινωνία πρωτόγνωρο αίσθημα ασφάλειας στους τομείς πολιτικής
προστασίας και πρόληψης/καταστολής πυρκαγιών. Το επίτευγμα αυτό
καταδεικνύει ότι ο εθελοντισμός αποτελεί καθήκον για κάθε ενεργό πολίτη
και δημόσιο αξιωματούχο και, ειδικά στις μέρες μας, μοναδικό μέσον για
την υπέρβαση των δημοσιονομικών και γραφειοκρατικών περιορισμών της

χώρας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες του Δήμου, όπως
η παραχώρηση χώρων και εξοπλισμών για τη λειτουργία Πυροσβεστικού
Κλιμακίου και Πολυδύναμου Ιατρείου στο νησί του Πόρου.
Τέλος, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για την καθοριστική συμβολή τους στη
δημιουργία του Κλιμακίου την ηγεσία της Πυροσβεστικής, τον Πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Π.Σ. Μάκη Τσιουγκρή, τον αξιωματικό
του Π.Σ. Γιώργο Αστρινάκη, τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο πολιτικής
προστασίας Βαγγέλη Τζάνο, τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του
Δήμου Ανδρέα Νικολετόπουλο, τη συνεργάτη του και εθελόντρια Κατερίνα
Ανδρεάδη και, πάνω από όλους, τους ίδιους τους εθελοντές του Κλιμακίου
και τον Προϊστάμενό τους Γιώργο Μπάκα.
Υπενθυμίζεται ότι στο Ε.Π.Κ., το οποίο υπάγεται διοικητικά στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, υπηρετούν 21 εθελοντές πυροσβέστες/
ριες και ένας Πυρονόμος του Π.Σ. και η λειτουργία του ξεκίνησε τον
περασμένο Μάιο, μετά από αίτημα που υπέβαλε έναν χρόνο νωρίτερα
στην Πυροσβεστική ο Δήμος Πόρου, ο οποίος παραχώρησε τον χώρο
στέγασής του, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πλήρη εξοπλισμό και
ανέλαβε τα λειτουργικά του έξοδα.
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Υπό την αιγίδα του Δήμου
οι «καλλιτέχνες του
δρόμου» στον Πόρο

Με ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, ο Δήμος
Πόρου θέτει υπό την αιγίδα του κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα που
εκτελείται στους υπαίθριους χώρους του από «καλλιτέχνες του δρόμου».
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, η
παρουσία τέτοιων καλλιτεχνών εμπλουτίζει την ποιότητα των υπαίθριων
χώρων του Πόρου, συγκεντρώνει τον θαυμασμό και τη συμπάθεια
κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών και γίνεται αντικείμενο θετικής
συζήτησης, ενώ από την άλλη δεν έχει προκαλέσει ποτέ κάποια επώνυμη
διαμαρτυρία στις αρχές. Πολλοί από τους συμπαθείς αυτούς καλλιτέχνες
μάλιστα, πέραν της καλλιτεχνικής τους ποιότητας, έχουν αναπτύξει ειδική
σχέση και φιλία με το νησί.
Η εκτέλεση καλλιτεχνικών παρουσιάσεων σε δημόσιους χώρους από
«καλλιτέχνες του δρόμου» αποτελεί ένα φαινόμενο που απαντάται
σε όλες τις πολιτισμένες πόλεις σε όλο τον κόσμο και είναι απολύτως
καλοδεχούμενο στο νησί του Πόρου. Ωστόσο, η σχετική νομοθεσία
είναι ασαφής σε ό,τι αφορά την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας, με
αποτέλεσμα τέτοιοι καλλιτέχνες να είναι συχνά εκτεθειμένοι σε καταγγελίες
ή σε ενδεχόμενη αυστηρότητα των αρχών. Η αιγίδα του Δήμου θα
παρέχεται στους καλλιτέχνες αυθημερόν, κατόπιν αίτησής τους, με την
οποία θα δηλώνουν ότι δεν συνδέονται με κάποιο κατάστημα και ότι θα
σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας, και θα ανακαλείται σε περίπτωση μητήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

Συνεχίζονται τα
«χτυπήματα κάτω από
την μέση» από την
αντιπολίτευση

Η φιλοδοξία να εκλεγεί βουλευτής Α’ Πειραιώς φαίνεται ότι δεν είναι
επαρκής λόγος για τον κ. Σπύρο Σπυρίδωνα να σταματήσει έστω και τώρα
τις μικρότητες και τις τακτικές καταγγελιών κατά των δράσεων του Δήμου,
με τις οποίες η παράταξή του και τα μέλη της άσκησαν «αντιπολίτευση»
την τελευταία τετραετία. Έτσι, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις
17 Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε με νόμιμη διαδικασία την πλακόστρωση
των αλτανών που εδώ και χρόνια βρίσκονται στο σημείο πρόσδεσης
των ιπτάμενων δυσχεραίνοντας την επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών
(προκειμένου στη συνέχεια να τοποθετηθούν πάγκοι και στέγαστρο
αναμονής), ο κ. Σπυρίδων τηλεφώνησε στο Λιμεναρχείο καταγγέλλοντας
ότι για τη διενέργεια των εργασιών αυτών απαιτείται άδεια του Υπουργείου
Πολιτισμού «επειδή ο Πόρος είναι Ιστορικός Τόπος». Έτσι, ο κ. Σπυρίδων,
όχι μόνο πέτυχε τη διακοπή του έργου, αλλά επιτέλους «δικαιώθηκε»
ο άνθρωπος που τόσο καιρό κατηγορούσε τον Γιάννη Δημητριάδη ότι
με τον επαναχαρακτηρισμό του Πόρου από Ιστορικό «Μνημείο» σε
«Τόπο» προκάλεσε προβλήματα στον Πόρο. Φυσικά, το μόνο πραγματικό
πρόβλημα που προκάλεσε ο επαναχαρακτηρισμός είναι η μανία του κ.
Σπυρίδωνα να δικαιωθεί με το ζόρι σε ένα θέμα για το οποίο εξ αρχής είχε
άδικο και διαψεύτηκε πανηγυρικά.

Γενική Συνέλευση του Δικτύου Νήσων Σαρωνικού και του
Δ.Σ. της ΠΕΔΑ στον Πόρο
Στον Πόρο πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2018 η ετήσια Γενική
συνέλευση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής, αλλά και
το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.
Όπως είναι γνωστό, οι 8 νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής (Σαλαμίνας,
Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων και
Κυθήρων) έχουν συστήσει την Αστική μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο
Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», μέσω της οποίας υλοποιείται
το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD) που χρηματοδοτεί δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις 8.000.000€. Εκτός από τη Γενική Συνέλευση του
Δικτύου, την ίδια ημέρα συνεδρίασε στον Πόρο και το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, υπό
την προεδρία του «αρχαιότερου» Δημάρχου στην Ελλάδα, του Δημάρχου
Νίκαιας-Ρέντη κ. Γιώργου Ιωακειμίδη. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ
συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι Κυθήρων και Πόρου, Στράτος Χαρχαλάκης
και Γιάννης Δημητριάδης -αντίστοιχα- οι οποίοι έθεσαν σειρά ζητημάτων
που απασχολούν τους νησιωτικούς Δήμους της Αττικής, ζητώντας από την
ΠΕΔΑ να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
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Βιολογικός Καθαρισμός

Ξεκίνησαν τα έργα
αποκατάστασης του Βιολογικού
Καθαρισμού

Ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου τα έργα για την αποκατάσταση
της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, με την εργολαβία
αντικατάστασης και επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου της
Σφαιρίας.
Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία μεγάλα έργα που απαιτούνται για
την πλήρη αποκατάσταση του Βιολογικού, ενώ τα δύο επόμενα αναγκαία
έργα θα είναι η επισκευή και επέκταση του δικτύου της Καλαυρίας και η
ανακατασκευή και αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας.
Για τις ανάγκες του έργου, θα γίνει εκσκαφή σε όλη την παραλιακή οδό,
από το κτ. Συγγρού μέχρι το Σιρόκο, προκειμένου να αντικατασταθεί όλο
το υφιστάμενο δίκτυο, με τη λειτουργία εργοταξίου μήκους 50-100μ., το
οποίο θα μετακινείται με την εξέλιξη των εργασιών. Κατά το μήκος αυτό
θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων (εκτός από
τα λίγα σημεία με μεγάλο πλάτος στα οποία δεν θα είναι απαραίτητο),
ενώ εκατέρωθεν η κυκλοφορία θα έχει διπλή ροή και θα απαγορεύεται
η στάθμευση οχημάτων. Ο Δήμος Πόρου, με ανακοίνωση που εξέδωσε,
ενημέρωσε τους κατοίκους και ειδικά τους επιχειρηματίες της παραλίας
για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
του έργου και τους κάλεσε να κάνουν υπομονή για την ολοκλήρωση του
αναγκαίου αυτού έργου, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που
ταλαιπωρούν τον Πόρο τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο προγραμματισμός των πρώτων σταδίων του έργου είναι ο
ακόλουθος:
•5 - 20.12.2018: Εργασίες έναντι Δημοτικής Αγοράς – αποκλεισμός
τμήματος parking
• 21.12.2018 - 15.1.2019: Εργασίες πλησίον Σινεμά – αποκλεισμός οδού
• 16.1 - 31.3.2019: Εκσκαφές μεταξύ Σινεμά και Δημοτικής Αγοράς –
αποκλεισμός οδού
• 1.4 - 1.6: Εκσκαφές από Δημοτική Αγορά προς Πούντα – αποκλεισμός οδού

Όπως είναι γνωστό, το αποχετευτικό δίκτυο της Σφαιρίας κατασκευάζεται
για τρίτη φορά, αφού το πρώτο αντίστοιχο έργο που παραδόθηκε το
1994 κατασκευάστηκε καθ’ ολοκληρίαν εσφαλμένο και κακότεχνο, ενώ το
δεύτερο έργο που έγινε το 2008 για την επανακατασκευή του, κατέρρευσε
και αυτό μέσα σε μόλις σε πέντε χρόνια.
Το γεγονός αυτό, το οποίο αποδείχθηκε από βιντεοσκόπηση που έγινε στα
τέλη του 2013, παρέμενε επιμελώς κρυφό μέχρι τις εκλογές του 2014. Η νέα
δημοτική αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της και την επιβεβαίωση
των υποψιών για τη δραματική κατάσταση του Βιολογικού, ενήργησε αμέσως
για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την εξασφάλιση Μελέτης μέσω
δωρεάς (της εταιρίας ΕΜΒΗΣ) για την επανακατασκευή του δικτύου, ενώ η
Περιφέρεια διέθεσε τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου.
Προκειμένου να μην επαναληφθούν τα σφάλματα των προηγούμενων
έργων, η εκτελούμενη Μελέτη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, βασίστηκε
σε γεωτεχνική έκθεση, η οποία κατέδειξε την ανάγκη εγκιβωτισμού των
αγωγών, ώστε να μην καταρρεύσουν όπως τις προηγούμενες φορές.
Επίσης, προκειμένου να υπάρχει ο μέγιστος έλεγχος κατά την εκτέλεση της
εργολαβίας, ο Δήμος Πόρου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έργα, έχει
τοποθετήσει (και) δικούς του μηχανικούς στην Επιτροπή παρακολούθησης
του έργου και έχει αναθέσει σε ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο την υποστήριξη
της παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσής του.
Σε ό,τι αφορά το κόστος της αποκατάστασης του Βιολογικού, αυτό έχει
προϋπολογισθεί ως εξής: 1) έργο Σφαιρίας 2.300.000€ (ανατέθηκε, μετά
από διαγωνισμό, με έκπτωση 56% έναντι 1.014.302€ και χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής), 2) έργο Καλαυρίας 4.680.000€ (έχει υποβληθεί
αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια), 3) μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων 4.216.000€ (έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

Βιολογικός Καθαρισμός
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Τέλος στο σκάνδαλο
των οικονομικών του Βιολογικού

Τέλος στη σκανδαλώδη πρακτική των προηγούμενων δημοτικών
αρχών, να επιβαρύνουν τοn Δήμο και τους δημότες του Πόρου με
τα έξοδα διαχείρισης των λυμάτων της πόλης του Γαλατά, έβαλε η
δημοτική αρχή του Γιάννη Δημητριάδη.
Όπως είναι γνωστό, από την έναρξη λειτουργίας του Βιολογικού
Καθαρισμού το 2008 μέχρι και σήμερα, ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων
δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στο κόστος λειτουργίας του, παρότι η πόλη του
Γαλατά συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με το δίκτυο. Και για αυτό δεν
φταίει τόσο ο γειτονικός Δήμος, όσο ο δικός μας, αφού, τόσο η δημοτική
αρχή που σχεδίασε τα έργα, εντάσσοντας σε αυτά και τον Γαλατά (δηλαδή
η δημοτική αρχή του Σπ. Σπυρίδωνα), όσο και η δημοτική αρχή που
συνέδεσε το αποχετευτικό του Γαλατά με το δίκτυο του Πόρου (δηλαδή
η δημοτική αρχή Δ. Στρατηγού), δεν φρόντισε ποτέ να εξασφαλίσει την
οικονομική συμμετοχή του γειτονικού Δήμου στο κόστος συντήρησης
και λειτουργίας των υποδομών αυτών. Δεν θα ήταν υπερβολή, μάλιστα,
να ισχυριστεί κανείς ότι μέλημά των δύο εν λόγω δημοτικών αρχών του
Πόρου ήταν να εξασφαλίσουν στην πόλη του Γαλατά δωρεάν σύνδεση
με τον Βιολογικό Καθαρισμό, επιβαρύνοντας με το σχετικό κόστος τους
δημότες του Πόρου, των οποίων τα συμφέροντα υποτίθεται ότι όφειλαν
να προστατεύουν.
Μάλιστα, η αντιπολίτευση του Δήμου Πόρου από το 2008 μέχρι και το
2014 (με επικεφαλής τον Γιώργο Αλιφέρη μέχρι το 2010 και τον Γιάννη
Δημητριάδη από το 2011 μέχρι το 2014) ασκούσε δριμεία κριτική για το
συγκεκριμένο θέμα και καταψήφιζε τα προϋπολογιζόμενα ανά έτος έσοδα
και έξοδα του Βιολογικού, καθώς και τα τέλη αποχέτευσης, τονίζοντας
ότι ο Δήμος μας όφειλε να εισπράττει τη συμμετοχή της πόλης του
Γαλατά. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος, δε, αποτελούσε βασική
προεκλογική δέσμευση του Γιάννη Δημητριάδη το 2014, σε αντίθεση με την
αντίπαλη παράταξη, η οποία στην κυριολεξία δεν έχει πει ποτέ ούτε μία
κουβέντα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί ο Γιάννης Δημητριάδης, αμέσως μετά
την εκλογή του, ο Δήμος Πόρου ανέθεσε εκπόνηση Οικονομοτεχνικής
Μελέτης, μέσω της οποίας προσδιορίσθηκε με επιστημονική μεθοδολογία
που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι στην πόλη του Γαλατά αντιστοιχεί
ποσοστό 28% επί όλων των εξόδων που διενεργεί ο Δήμος Πόρου για
τη λειτουργία των υποδομών που εξυπηρετούν και τους δύο Δήμους.
Παραλαμβάνοντας τη Μελέτη στις αρχές του 2017, ο Δήμαρχος Πόρου
επεδίωξε διάλογο με τον Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων κ. Κ. Καραγιάννη
για τη διευθέτηση του ζητήματος, ενώ ζήτησε και τη μεσολάβηση του
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Τ. Χατζηπέρου. Ωστόσο, το σχετικό κάλεσμα
απέβη άκαρπο, αφού κανείς δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες
επιστολές του Δημάρχου Πόρου.

Έτσι, ο Γιάννης Δημητριάδης στα τέλη του 2017 έφερε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το θέμα, όπου και εισηγήθηκε την επιβολή τέλους αποχέτευσης
στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων για το 2018, ποσοστού 28% επί των
σχετικών δαπανών (κατά την ψήφιση της ιστορικής αυτής Απόφασης, η
παράταξη μειοψηφίας φρόντισε να απέχει). Αντίστοιχη Απόφαση έλαβε
το Δημοτικό Συμβούλιο και το 2018 για τα τέλη του 2019 και από εδώ
και στο εξής θα λαμβάνει όμοια Απόφαση κάθε χρόνο (εφόσον βεβαίως
η δημοτική αρχή Δημητριάδη επανεκλεγεί στις εκλογές του ερχόμενου
Μάϊου).
Με βάση την Απόφαση για το 2018, πρώτη φορά πριν λίγους μήνες
βεβαιώθηκε σε βάρος του γειτονικού Δήμου τέλος ύψους 57.403,20€ για
το Α’ εξάμηνο του 2018 (28% επί συνόλου δαπανών 205.011,44€), το οποίο
ωστόσο δεν έχει καταβληθεί ακόμα και τείνει να καταστεί ληξιπρόθεσμο.
Σε περίπτωση, βεβαίως, που ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων δεν προβαίνει
στις περιοδικές καταβολές των βεβαιωθέντων ποσών, ο Δήμος μας θα
προχωράει σε όλες τις δυνατές διοικητικές και νομικές ενέργειες για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του.
Αφού ο Δήμος μας θέσπισε τον τρόπο για την είσπραξη των σχετικών
ποσών από το 2018 και μετά, τακτοποιώντας την εκκρεμότητα αυτή για
το παρόν και το μέλλον, έμενε να την τακτοποιήσει και για το παρελθόν,
δηλαδή να απαιτήσει με τον πλέον στοιχειοθετημένο και νόμιμο τρόπο
την καταβολή των οφειλών της περιόδου 2007-2017. Έτσι, με Απόφαση
του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη στα τέλη Νοεμβρίου, ανατέθηκε σε
δικηγόρο η κατάθεση αγωγής για τη διεκδίκηση του ποσού που αντιστοιχεί
στην περίοδο 2007-2017. Με την αγωγή αυτή, ο Δήμος μας διεκδικεί
ποσό 691.199€, το οποίο αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών δαπανών
(2.468.567€) που έχει πληρώσει ο Δήμος του Πόρου από το 2008 μέχρι
το 2017 για τη λειτουργία των σχετικών υποδομών.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το διαχρονικό πολιτικό έγκλημα που
περιγράφεται ανωτέρω έχει και ποινική διάσταση και μάλιστα πολύ σοβαρή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ήδη έχει ζητήσει
με έγγραφό της να τής γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του Δημάρχου της
περιόδου 2008-2014, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί
για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που αφορούν στη μη-διεκδίκηση
κατά την εν λόγω περίοδο από τον Δήμο μας των ποσών που έπρεπε να
του καταβάλει ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων για τον Βιολογικό. Πρόκειται
για την πλέον σοβαρή ποινική υπόθεση που σχετίζεται με τον Βιολογικό
του Πόρου, αφού, λόγω του μεγάλου ύψους του ποσού, τα υπό διερεύνηση
αδικήματα μπορεί να αφορούν απιστία σε βαθμό κακουργήματος, η οποία
τιμωρείται με ποινές πολυετούς φυλάκισης.
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Δράσεις - Έργα

Επισκευή πασσαλωτής προβλήτας
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων που υπήρχαν

αυτήν και στο τσιμεντένιο δάπεδο. Επίσης, τοποθετήθηκαν και ελαστικά

στην πασσαλωτή προβλήτα στη δυτική παραλία του λιμανιού του Πόρου και

πλακίδια, τα οποία δημιούργησαν διάδρομο που καλύπτει τα επικίνδυνα κενά

στον χώρο ανάμεσα σε αυτήν και την πλακόστρωση της παραλίας. Μετά

που υπάρχουν μεταξύ των σανίδων επί του καταστρώματός της προβλήτας. Με

την τοποθέτηση μαρμάρων, την καθαίρεση επικίνδυνων δεστρών και την

τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποκαθίστανται σταδιακά σοβαρά μελετητικά

τοποθέτηση γλαστρών που οριοθετούν τον χώρο, το Δημοτικό Λιμενικό

και κατασκευαστικά σφάλματα που έγιναν στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο

Ταμείο προέβη στην πλέον καθοριστική παρέμβαση για την ασφάλεια των

κατασκευάστηκε μόλις πριν από δέκα χρόνια.

πεζών, τοποθετώντας κατά μήκος όλης της πασσαλωτής πρόσθετο ξύλινο

Στις φωτογραφίες επισημαίνονται οι διαφορές στην κατάσταση της προβλήτας

σκαλί, το οποίο υπερκαλύπτει το επικίνδυνο κενό που υπάρχει ανάμεσα σε

μεταξύ 2014 και 2018.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Παραλαβή μετασκευασμένου οχήματος
Παραλήφθηκε από τον Δήμο Πόρου ένα ακόμα όχημα, το οποίο το 2014

(το πρώτο τέτοιο όχημα έχει παραληφθεί μετασκευασμένο ήδη από πέρυσι).

είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο και είχε σταλεί για μετασκευή. Πρόκειται για

Το κόστος των εργασιών για την αποκατάσταση του οχήματος ανήλθε σε

το δεύτερο απορριμματοφόρο όχημα MERCEDES, που το 2014 βρέθηκε

18.600€ και εξασφαλίστηκε από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

σε άθλια κατάσταση, λεηλατημένο, στον χώρο του Αγ. Στεφάνου, το οποίο,

Επίσης, επέστρεψε στον Πόρο και το καλαθοφόρο όχημα του Δήμου, το

κατόπιν Μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε να επισκευαστεί και

οποίο είχε σταλθεί για ολική αναβάθμιση σε εξειδικευμένο συνεργείο.

να μετατραπεί σε φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα και ανυψωτικό μηχάνημα

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Δράσεις - Έργα
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Τοποθέτηση ξύλινων
εξοπλισμών, δωρεά του
Δασαρχείου Πόρου

Νέες διαγραμμίσεις οδών
και διαβάσεων

Τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία της υπαίθρου του Πόρου 8 παγκάκια,

Σε νέες διαγραμμίσεις οδών προχώρησε ο Δήμος μας, βάζοντας περισσότερη

8 τραπεζοπάγκοι, 5 καλάθια απορριμμάτων και μία τραμπάλα που δώρισε το

τάξη σε ευαίσθητα σημεία του οδικού δικτύου. Ειδικότερα, με την ανάθεση

Δασαρχείο Πόρου στον Δήμο. Τα σημεία τοποθέτησης είναι στο σύνολό

που έγινε και εκτελέστηκε τον Οκτώβριο, διαγραμμίστηκε όλη η οδός από την

τους ερημικά και έχουν επιλεχθεί με κριτήριο να μπορούν να τα απολαύσουν

Παιδική Χαρά του Άλσους μέχρι το Νεκροταφείο, το parking της Δημοτικής

περιπατητές και εκδρομείς, αφού σε όλα υπάρχει καθηλωτική θέα της

Αγοράς, η μεγάλη διάβαση από την Παιδική Χαρά προς τη Γοργόνα, καθώς

θάλασσας σε διαφορετικές εκδοχές (δύση ηλίου, Δασκαλιό, Σαρωνικός

και οι διαβάσεις μπροστά από τα Σχολεία και στις διαδρομές προς αυτά.

κ.ά.). Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί το Δασαρχείο Πόρου και τη Δασάρχη κ.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι οι διαβάσεις των Σχολείων, μαζί με όλες τις πινακίδες

Αθηνά Κουσούμπα για τη δωρεά του εξοπλισμού, καθώς και τους αδελφούς

κάθετης σήμανσης, θεσμοθετήθηκαν ως κυκλοφοριακά μέτρα, με Απόφαση

Σκαμνάκη για την τοποθέτησή τους.

που εκδόθηκε σε ΦΕΚ και επομένως κάθε παραβίασή τους επιφέρει τις

Αναβάθμιση αστικών
εξοπλισμών

προβλεπόμενες ποινές του Κ.Ο.Κ.

Συστηματικές
δράσεις
τουριστικής
προβολής
από τον Δήμο
Πόρου

Η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των αστικών εξοπλισμών

Ο Δήμος Πόρου έδωσε το «παρών» σε δύο ακόμα μεγάλες διεθνείς Τουριστικές

του Δήμου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Τα τελευταία

Εκθέσεις, τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Παρισίου IFTM Top Resa και τη Διεθνή

χρόνια έχουν τοποθετηθεί δεκάδες καλαίσθητες κουπαστές σε αντίστοιχα

Έκθεση World Travel Market – London 2018. Η πρώτη διεξήχθη στο Παρίσι στις

σημεία του Οικισμού, ενώ από το καλοκαίρι ξεκίνησε το βάψιμο όλων των

25-28 Σεπτεμβρίου και ο Δήμος μας μετείχε στην αποστολή της Περιφέρειας

φωτιστικών, των καγκέλων, των καλαθιών απορριμμάτων, των παγκακιών, των

Αττικής, η οποία συμμετείχε ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. Στο πλαίσιο

ΚΑΦΑΟ και κάθε άλλου αστικού εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραλιακή

της Έκθεσης, τουριστικοί επαγγελματίες και δημοσιογράφοι της γαλλικής αγοράς

ζώνη του λιμανιού, στην οδό Παπαδοπούλου από την Παιδική Χαρά προς

ενημερώθηκαν και παρέλαβαν υλικό προβολής για τον προορισμό του Πόρου και

το Κανάλι, σε προβλήτες, στα Σχολεία, στις εκκλησίες κ.τ.λ. Σημειώνεται,

φυσικά για το πολυδιάστατο θεματικό και γεωγραφικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο

μάλιστα, ότι ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες

της Περιφέρειας Αττικής και του Ε.Ο.Τ.

αποχρώσεις χρωμάτων, τις οποίες χρησιμοποιεί σε όλες τις βαφές, ώστε

Η δεύτερη Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 5-7 Νοεμβρίου 2018 και

τα στοιχεία που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους να αποκτήσουν

αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού,

σταδιακά ομοιομορφία και αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Επίσης, με πρόταση που

στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 5.000 εκθέτες και 50.000 επισκέπτες.

υπέβαλε στο Πρόγραμμα LEADER, βρίσκεται ένα βήμα πριν την εξασφάλιση

Ο Δήμος μας συμμετείχε φέτος σε αυτήν για τέταρτη συνεχή χρονιά, μετά την

χρηματοδότησης ύψους 99.000€, προκειμένου να αγοράσει νέες κουπαστές,

παρθενική του συμμετοχή το 2015. Τον Δήμο Πόρου και στις δύο Εκθέσεις

παγκάκια, φωτιστικά, κοινόχρηστους ποδηλατοστάτες και ξύλινες ταμπέλες

εκπροσώπησε (αφιλοκερδώς όπως πάντα) το δραστήριο μέλος της Επιτροπής

σήμανσης για το εσωτερικό του Οικισμού.

Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Τάσος Φιακάς.
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Ξεκίνησε το έργο επισκευής του
λιμανιού

Μετά από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ξεκίνησε στις αρχές του
Δεκέμβρη το έργο αποκατάστασης των δυτικών κρηπιδωμάτων του
λιμανιού τού Πόρου.
Πρόκειται για ένα έργο της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και είχε και έχει
την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ανάθεσή του και την
επίβλεψη των όρων του διαγωνισμού, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα
έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν στον Πόρο (Βιολογικός,
τεχνικά έργα αποκατάστασης από πλημμύρες, ασφαλτοστρώσεις κ.τ.λ.),
τα οποία είναι έργα του Δήμου που απλώς χρηματοδοτούνται από την
Περιφέρεια.
Παρότι ο Δήμος ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου δεν είχαν καμία
αρμοδιότητα για την επίσπευση του έργου ή για την έκπτωση του εργολάβου,
ο οποίος όφειλε να το ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου, η δημοτική αρχή
όλο αυτό το διάστημα άσκησε έντονες πιέσεις με σειρά εγγράφων, αλλά
και τηλεφωνικές επαφές, προκειμένου να επισπευσθεί η εκκίνησή του.
Δυστυχώς, οι ενέργειες αυτές δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και έτσι η
έναρξη του έργου τον Δεκέμβριο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική
εξέλιξη μόνο σε σύγκριση με τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση που ευτυχώς
αποφεύχθηκε, αλλά όχι σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που είχαν οι πολίτες
και ο Δήμος για την αποκατάσταση μιας καταστροφής που ήδη μετράει έξι
χρόνια και για ένα έργο που ήδη έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση
από τις 21 Ιουλίου του 2016.
Ακολουθεί μία σύντομη παράθεση του ιστορικού του έργου:
Η κατάρρευση του συγκεκριμένου τμήματος του λιμανιού συνέβη τον
Οκτώβριο του 2012 και αφού προηγουμένως ήταν επί αρκετούς μήνες
εμφανείς οι προειδοποιητικές ρωγμές που φανέρωναν την επικείμενη
κατάρρευση, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κανένα μέτρο αποτροπής ή
ασφάλειας. Αμέσως μετά την κατάρρευση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πόρου ανέθεσε τις Μελέτες για την επισκευή του και η Περιφέρεια Αττικής
δεσμεύτηκε να αναθέσει ακολούθως το σχετικό έργο.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσε με έκπληξη η νέα δημοτική αρχή όταν ανέλαβε
τα καθήκοντά της τον Σεπτέμβριο του 2014, μέχρι και τότε κανείς (δηλαδή
ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια) δεν είχε φροντίσει για την παραλαβή
της περιβαλλοντικής Μελέτης. Έτσι, η Μελέτη παραλήφθηκε μετά από
ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου στις αρχές του 2015 και η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησής ξεκίνησε μόλις τότε, για να ολοκληρωθεί
στις 21.7.2016.
Στη συνέχεια, η Περιφέρεια δημοπράτησε το έργο στις 6.6.2017 και στις
27.3.2018 υπέγραψε τη σύβαση για την εκτέλεσή του, σύμφωνα με την
οποία το έργο έπρεπε να ξεκινήσει έως τις 27.5.2018. Όμως το έργο
δεν ξεκίνησε. Αντίθετα, δέκα μέρες αργότερα, στις 6.6.2018 η Περιφέρεια
αποδέχτηκε επιφυλάξεις που φέρεται να έθεσε ο εργολάβος για τη στατική
Μελέτη του έργου και του έδωσε το πράσινο φως για την τροποποίησή της.
Έτσι, έγινε τυπικά αποδεκτό ότι το έργο δήθεν «ξεκίνησε» και «διακόπηκε»
χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου.
Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Πόρου, με έντεκα έγγραφά
τους από το 2014 μέχρι και τον Νοέμβριο (τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να
μην λάβουν δημοσιότητα), έχουν διαμαρτυρηθεί στην Περιφέρεια για τα
ανωτέρω, αξιώνοντας σε κάθε στάδιο την άμεση εκκίνηση του έργου και
την απόδοση ευθυνών για τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους στους
οποίους έχουν εκτεθεί οι πολίτες.
Τελικά, ο εργολάβος του έργου, ο οποίος εμφανώς είχε αδυναμία να το
εκτελέσει (μάλιστα ο ίδιος εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος από τον Δήμο
από άλλη εργολαβία που είχε αναλάβει την ίδια περίοδο), υποκαταστάθηκε
από άλλο εργολάβο (τον εργολάβο του Βιολογικού), ο οποίος και ξεκίνησε
να εκτελεί το έργο στις αρχές Δεκεμβρίου. Όπως ο νέος εργολάβος έχει
ενημερώσει τον Δήμο, το έργο αναμένεται να τελειώσει μέχρι το Πάσχα,
ενώ, σε άμεση συνεννόηση με τη δημοτική αρχή, έχει προγραμματισθεί το
έργο του Βιολογικού να περάσει από τη συγκεκριμένη ζώνη της παραλιακής
οδού την ίδια ακριβώς περίοδο, ώστε να συμπτυχθούν κατά το δυνατό οι
οχλήσεις που θα προκληθούν σε παρακείμενα καταστήματα και οικίες.

Ειδήσεις
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Εγκρίθηκαν νέες χρηματοδοτήσεις για σημαντικές
δράσεις του Δήμου Πόρου αξίας 2.157.331€
Τρεις ακόμα σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δράσεις που είχε αιτηθεί ο Δήμος Πόρου εγκρίθηκαν τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο
αντίστοιχων προσκλήσεων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) και το ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι
το πρώτο εξάμηνο του 2018 είχαν εγκριθεί πέντε ακόμα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 440.100€, οι οποίες αφορούσαν την αναβάθμιση
των Παιδικών Χαρών, προμήθεια μηχανημάτων έργου, αναβάθμιση υποδομών κτηρίων κοινωνικών δομών, συντήρηση σχολικών κτηρίων και
επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι τρεις νέες δράσεις που εγκρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού υδρομετρητών
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόταση χρηματοδότησης
ύψους 2.022.669€ που υπέβαλε ο Δήμος μας για την προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου και
τηλεχειρισμού (bluetooth) και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων
κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης. Αντικείμενο της χρηματοδότησης είναι
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού που
θα επιτρέπει την ασφαλή επίβλεψη των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας
του συστήματος ύδρευσης (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχές, στάθμες,
πιέσεις, καταναλώσεις κ.λπ.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών
δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων
του συστήματος ύδρευσης. Μάλιστα, το έργο αυτό συμπληρώνει το
φυσικό αντικείμενο του έργου που ήδη έχει εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ με τίτλο
«Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως
τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου» και
προϋπολογισμό €1.061.205€.
Σκοπός του Δήμου Πόρου με τη συνδυαστική υλοποίηση των δύο αυτών
έργων είναι η επίτευξη της ορθολογικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης
της επικράτειάς του, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την
ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
• Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
• Προμήθεια και εγκατάσταση των εννέα (9) Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου.
• Προμήθεια και εγκατάσταση των 4.000 τεμ. Σταθμών Ελέγχου
Κατανάλωσης.
• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για τη
λειτουργία του Συστήματος.
• Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
• Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων-συσκευών-εξαρτημάτων
αναφέρονται στη Μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λπ.).

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την
τοποθέτηση υποδομών πρόσβασης
ΑμΕΑ στη θάλασσα

Από την αρμόδια διαχειριστική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών
εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ που υπέβαλε ο Δήμος
Πόρου για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ στη θάλασσα. Η πρόταση αφορά
στην προμήθεια και τοποθέτηση στις παραλίες Αγ. Στέφανου και Ασκελίου
των ακόλουθων υποδομών: 1) Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ
στη θάλασσα με πακέτο τηλεμετρίας και φωτοσυναγερμό, 2) Διάδρομος
παραλίας, 3) Αποδυτήρια, 4) Ντουζ, 5) Τουαλέτα, 6) Σήμανση. Το ύψος
της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 111.662€ και το έργο αναμένεται να
υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

• Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client,
εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λπ.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.
• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου.
• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
• Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
(τεκμηρίωση).
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την
υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
• Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά τη δοκιμαστική
λειτουργία.
• Δωρεάν εγγύηση/συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.

Με την υλοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζονται:
• Η επάρκεια πόσιμου νερού εντός των προβλεπόμενων ορίων, μέσω της
συνεχούς παρακολούθησης και αυτόματης χλωρίωσης σε επιλεγμένες
θέσεις.
• Η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.
• Η επάρκεια στην ποσότητα του προσφερόμενου νερού στον καταναλωτή,
με ικανοποιητική πίεση σε όλο το μήκος του δικτύου, ακόμα και στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές του, μέσω της βελτιστοποίησης της λειτουργίας
των βασικών τροφοδοτικών υποδομών.
• Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος
ύδρευσης.
• Ο σχεδιασμός της μελλοντικής ανάπτυξης του υδρευτικού συστήματος,
η δραστική μείωση των απωλειών νερού και η βελτιστοποίηση του υδατικού
ισοζυγίου.
• Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας μέτρησης των καταναλώσεων και
η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των εσόδων και δαπανών της
Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Επιδότηση δημιουργίας δικτύου
Wi-Fi στον Δήμο Πόρου από την Ε.Ε.

O Δήμος Πόρου είναι ανάμεσα στους 2.800 ευρωπαϊκούς Δήμους που
επιλέχθηκαν για την επιδότηση δημιουργίας κοινόχρηστου δικτύου Wi-Fi
ύψους €15.000, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU, όπως ανακοίνωσε
στις 8.12.2018 η αρμόδια Επίτροπος της Ε.Ε. Η επιλογή των Δήμων βασίστηκε
στην πληρότητα των φακέλων και στην ταχύτητα υποβολής του αιτήματος
την 7η Νοεμβρίου 2018. Από τους 117 Ελληνικούς Δήμους, ο Πόρος ήταν
ο τρίτος ταχύτερος στην υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τη λίστα
που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το δίκτυο πρέπει να κατασκευαστεί εντός
ενάμιση έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να καλύπτει
κάποιο δημόσιο σημείο ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, λιμάνια κ.ά.
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Νέες δράσεις καθαρισμού βυθών
και ακτών

Μετά την επιτυχημένη δράση καθαρισμού βυθών και ακτών που

του εργολάβου καθαριότητας, καθώς και 50 περίπου παιδιά από την 1η

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, ο Δήμος Πόρου, το Δημοτικό Λιμενικό

Γυμνασίου, την 5η και την 6η τάξη του Α’ Δημοτικού Σχολείου Πόρου.

Ταμείο Πόρου, η εθελοντική ομάδα δυτών Aegean Rebreath και η

Βασικοί συντελεστές των δράσεων (δύτες και υποστηρικτικές ομάδες)

HELMEPA, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Πόρου, διοργάνωσαν

ήταν οι: Νούλης Σπουρλάκος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Λάκης και

νέες ευρείες δράσεις καθαρισμού βυθών και ακτών το τριήμερο 9

Κωνσταντίνος Ρούσσος, Δημήτρης Πολυσόπουλος, Γιώργος Κλείσας,

έως 11 Νοεμβρίου.

Μπάμπης Κανατσίδης, Κατερίνα, Ανδρεάδη, Καίτη Ροΐδη, Χρύσα
Τζανετοπούλου, Χριστίνα Ροή, Τάσος Παπαχρήστου, Άννα Μουρτζούκου,

Οι δράσεις περιελάμβαναν παράκτιους καθαρισμούς βόρειων παραλιών

Νίκος Σούχλας, Σπύρος Στάικος, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, Γιάννης

την Παρασκευή, υποβρύχιους καθαρισμούς στο λιμάνι του Πόρου το

Δημητριάδης.

Σάββατο και ανέλκυση κολλημένων διχτυών από βυθούς την Κυριακή.

Από τον βυθό ανασύρθηκαν εκατοντάδες αντικείμενα, όπως λάστιχα,

Στο πλαίσιο των δράσεων, έγινε επίσης φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση

δίχτυα, σκοινιά, μπαταρίες αυτοκινήτων, οικιακά σκεύη κ.ά., ενώ από τις

επιβαρυμένων βόρειων παραλιών, προκειμένου να αναδειχθεί το πρόβλημα

βόρειες ακτές κυρίως σακούλες, μπουκάλια, καπάκια, κ.ά. Οι δράσεις

των πλαστικών, με προέλευση από αστικές περιοχές και από διερχόμενα

διοργανώθηκαν από τον Δήμο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το

πλοία, τα οποία μεταφέρονται μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων σε βόρειες

Λιμεναρχείο Πόρου, την Aegean Rebreath και τη HELMEPA, ενώ

ακτές νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

καλύφθηκαν δημοσιογραφικά από το Porosnews, την Καθημερινή και το

Στις υποβρύχιες δράσεις συμμετείχαν ελεύθεροι και αυτόνομοι δύτες

T.V. Espana, το οποίο γύρισε ντοκιμαντέρ που εστιάζει στην πρωτοπορία

από τον Πόρο και από την εθελοντική ομάδα Aegean Rebreath, ενώ

του Πόρου στις περιβαλλοντικές δράσεις και θα προβληθεί σε κοινό

στις παράκτιες συμμετείχαν πεζοί εθελοντές, υπάλληλοι του Δήμου και

εκατομμυρίων θεατών στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Περιβάλλον
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28 οργανώσεις και φορείς,
μεταξύ των οποίων και ο Δήμος
Πόρου, δημιουργούν το «Δίκτυο
Συνεργασίας για το Θαλάσσιο
Περιβάλλον»

Ένα «δίχτυ» προστασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον δημιούργησαν
28 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδρύματα και φορείς, ανακοινώνοντας
την έναρξη του «Δικτύου Συνεργασίας για γο Θαλάσσιο Περιβάλλον»
και της νέας εκστρατείας για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης,
με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ.
Λασκαρίδη.
Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου
στην Αθήνα, εκπρόσωποι των μελών του παρουσίασαν το όραμα, τις
δράσεις και τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του νεοσύστατου δικτύου, με
στόχο την κινητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η ένταξη θεμάτων προστασίας του
περιβάλλοντος στον δημόσιο διάλογο, η ενίσχυση του βαθμού γνώσης
του κοινού, καθώς και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις που αξιοποιούν
την πολλαπλασιαστική δύναμη των μελών του, στους τομείς καθαρισμών
ακτών, γαλάζιας οικονομίας, περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης και
θεσμικών αλλαγών.
Το Δίκτυο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Α. Κ. Λασκαρίδη τον Ιανουάριο 2018 και αποσκοπεί στην προώθηση
συνεργασιών για την προστασία της θάλασσας, με κέντρο αναφοράς την
Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Μέλη του Δικτύου είναι Κοινωφελή Ιδρύματα
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, think tanks,
ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, προσωπικότητες του χώρου της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ένας μόνο -μέχρι στιγμήςΔήμος της χώρας, ο Δήμος Πόρου.
Η συμμετοχή του Δήμου Πόρου, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε
περιβαλλοντικές δράσεις θαλάσσιων καθαρισμών, αποφασίστηκε με την
υπ’ αριθμ. 237/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, κατόπιν
εισήγησης του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος και μετείχε τα
τελευταία χρόνια σε όλες τις διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία
του Δικτύου.
Με το μήνυμα «Μπορώ χωρίς Πλαστικό», η πρώτη καμπάνια του
«Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» μάς παροτρύνει να
αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά τα
πλαστικά μιας χρήσης και να υιοθετήσουμε μια στάση ζωής πιο φιλική στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
www.diktyogiatithalassa.gr

Τα Μέλη του Δικτύου:
• Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη
• Ίδρυμα Thalassa
• Ίδρυμα Λαμπράκη
• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
• Πανεπιστήμιο Πατρών
• ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
• Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
– HELMEPA
• Mediterranean Information Office for Environment, Culture
and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
• Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
• Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
• MEDASSET
• EIT Climate-KIC Hub Greece
• Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
• ΕΝΑΛΕΙΑ
• Ινστιτούτο «Ομάδα για τον Κόσμο» – “Team for the World”
• Let’s Do It! Greece
• The People’s Trust
• iSEA
• Αρχιπέλαγος – Περιβάλλον και Ανάπτυξη
• Aegean Rebreath
• Second Nature
• ΔΕΣΜΟΣ
• Δήμος Πόρου
• Sea Through
• RAYCAP
•UN Environment / Mediterranean Action Plan Coordinating Unit
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Παρουσίαση του Σχεδίου
Τουριστικού Marketing του
Πόρου

Ο Δήμος Πόρου παρουσίασε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στο κτ. Συγγρού
το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής του τουρισμού του
Πόρου. Πρόκειται για το πρώτο στην ιστορία του Δήμου ολοκληρωμένο
σχέδιο Τουριστικού Marketing, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου για το
2018. Η παρουσίαση έγινε από τους συντάκτες του Σχεδίου, συμβούλους
τουριστικής προβολής του Δήμου δρ. Μαρία Βρασίδα και Στέφανο
Οικονομίδη. Ακολουθεί η περίληψη του Σχεδίου:

Α. Παρούσα κατάσταση
• Μελέτη Περιφέρειας Αττικής
Σύμφωνα με τη Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο Δήμος
Πόρου ανήκει στις δυναμικές ζώνες που παρουσιάζουν έντονες τάσεις
τουριστικής ανάπτυξης. Ως τουριστικός προορισμός, αποτελεί τόπο
ημερήσιων εκδρομών κυρίως ημεδαπών, μέσης εισοδηματικής στάθμης,
τόπο παραθερισµού και σύντοµων διακοπών, προορισµό θαλάσσιου
τουρισµού ιστιοπλοΐας και κρουαζιέρας και προσελκύει περισσότερο

ηµεδαπούς, µέσης εισοδηµατικής στάθµης. Η Περιφέρεια Αττικής προτείνει
το σενάριο της αυστηρά ελεγχόµενης ανάπτυξης για να αποφευχθούν
καταστάσεις κορεσμού και υποβάθμισης.
• Αποβιβασθέντες επιβάτες ακτοπλοΐας και πορθμείων στο λιμάνι
του Πόρου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπάρχει μια
αξιοσημείωτη και διαρκής αύξηση επιβατών το Γ’ τρίμηνο για το 2016
(11,33%) και το 2017 (11,33%), αύξηση για το Α’ τρίμηνο του 2016 (4,21%),
για το Β’ του 2017 (8,84%), το Δ’ του 2017 (13,67%) και μείωση το Β’ του
2016 (-19,4%), το Δ’ του 2016 (-12,30%) και το Α’ του 2017 (-9,15%).
• Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου στο δήμο Πόρου
Αφίξεις ημεδαπών το 2014: 13.122, το 2015: 12.620 και το 2016: 21.241.
Αφίξεις αλλοδαπών το 2014: 5.466, το 2015: 6.779 και το 2016: 10.747.
Η πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου ανήλθε στο
33,9% το 2014, στο 34,3% το 2015 και στο 47,1% το 2016, ενώ ο μέσος
πανελλήνιος όρος στην πληρότητα κλινών ήταν 50,1%.
• Αριθμός πλοίων που ελλιμενίστηκαν στο λιμάνι του Πόρου
Τα σχετικά στοιχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Πόρου έχουν
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ως εξής: 2017: 8.883 μοναδικά σκάφη (τα 6.087 είναι επαγγελματικά πλοία
αναψυχής), 2018 έως και τον 10ο: 10.534 μοναδικά σκάφη (τα 7.395 είναι
επαγγελματικά πλοία αναψυχής).
• Σύγκριση με ανταγωνιστικούς προορισμούς
Ως ανταγωνιστικοί προορισμοί ορίζονται η Ύδρα, η Αίγινα, οι Σπέτσες
και το Αγκίστρι. Συγκρινόμενο με το μέσο κόστος των ανταγωνιστικών
προορισμών, συνάγεται ότι το μέσο κόστος διαμονής στον Πόρο είναι
το χαμηλότερο. Το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως σημείο
διαφοροποίησης στο brand building του Πόρου.
• Διαμορφωτές κοινής γνώμης (influencers)
Εντοπίστηκαν σημαντικοί διαμορφωτές κοινής γνώμης που είναι είτε
δημοσιογράφοι είτε μέλη του Instagram και οι οποίοι μπορούν να
αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του brand του Πόρου.
• Έρευνα επισκεπτών Πόρου
Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο 2018 από φοιτητές του τμήματος Marketing του Deree – The American College of Greece. Τα σημαντικότερα
ευρήματα της είναι ότι οι τουρίστες του Πόρου θεωρούν ως σημαντικότερες
παραμέτρους ενός τουριστικού προορισμού τις παραλίες, τις διατροφικές
επιλογές, τις ξενοδοχειακές υποδομές και τα αξιοθέατα. Επίσης,
χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο για να εντοπίσουν τον
τουριστικο προορισμό που θα επισκεφθούν, ενώ αξιολογούν τον τελευταίο
με βάση τις παραλίες του και τη «φιλική ατμόσφαιρα».
• Αξιολόγηση επικοινωνιακών ενεργειών
Στην ενότητα αυτή εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για βελτίωση.
Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει μια αξισημείωτη ιστοσελίδα, η οποία να
προωθεί αποτελεσματικά το τουριστικό προϊόν του Πόρου σε Έλληνες και
αλλοδαπούς. Επιπρόσθετα, δεν αξιοποιούνται online εργαλεία προώθησης
και δεν γίνεται follow-up στις επαφές από τις τουριστικές εκθέσεις.
• Αξιολόγηση εκδηλώσεων
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται όπως το Porosea, το Poros Arts
Festival, τα Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας, το Σαλόνι Ελληνικών
Παραδοσιακών Σκαφών, η περιφορά του επιταφίου με γρι-γρι στο κανάλι,
το Poros on Sup 2018, αξιολογούνται ως ιδιαίτερα επιτυχημένες, ενώ ειδικά
το Porosea έχει αξιοσημείωτη δυναμική.
• Αξιολόγηση συμμετοχής σε εκθέσεις
Η σημαντικότερη επισήμανση στην ενότητα αυτή είναι ότι οι συμμετοχές
στις εκθέσεις θα πρέπει να περιοριστούν σε αυτές που είναι B2B, δηλαδή
σε αυτές που συμμετέχουν τουριστικοί πράκτορες και tour operators.
Επίσης, θα χρειαστεί συστηματικότερη συλλογή των contact data των
συμμετεχόντων σε αυτές και συστηματικότερη αξιοποίηση τους.
• Αξιολόγηση υποδομών marketing του Δήμου Πόρου
Η σημαντικότερη αδυναμία εντοπίστηκε στην έλλειψη ενός στελέχους,
το οποίο θα αναλαμβάνει την καθημερινή υλοποίηση των ενεργειών
που προδιαγράφονται στο Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας του Δήμου
Πόρου. Επίσης, χρειάζεται αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
για τη διαχείριση των κοινών-στόχος που θα προσεγγιστούν. Τέλος, η
ολοκλήρωση των υποδομών για πεζοπορικό τουρισμό κρίνεται αναγκαία
για την επέκτασή της τουριστικής περιόδου του Πόρου.

Β. Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας
•Στόχοι Προώθησης
Αριθμός επισκεπτών (αύξηση 5% ετησίως)
2019: 311.116
2020: 326.671
2021: 343.005
• Ποσοστό πληρότητας ξενοδοχειακών κλινών
Επίτευξη του μέσου πανελλήνιου όρου (50,1%) μέχρι το 2020.
• Αριθμός των μοναδικών πλοίων στο λιμάνι του Πόρου (αύξηση 5%
ετησίως)
2019: 11.060
2020: 11.613
2021: 12.195
• Τμηματοποίηση και Targeting της Αγοράς
Θα γίνει η στόχευση των ακόλουθων κοινών-στόχος: Όσων ενδιαφέρονται
για τις αθλητικές δραστηριότητες, όσων ενδιαφέρονται για τις φυσιολατρικές
δραστηριότητες, όσων ενδιαφέρονται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες,
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όσων ενδιαφέρονται για οικονομικές διακοπές, όσων ενδιαφέρονται
για ημερήσιες ή ολιγοήμερες διακοπές κοντά στην Αττική και μαθητών
σχολείων της Αττικής στο πλαίσιο ημερήσιων εκδρομών.
• Μείγμα Μάρκετινγκ
Προϊόν: Καταγραφή των βελτιώσεων που είναι αναγκαίες στις παραλίες,
στις ξενοδοχειακές υποδομές και στα αξιοθέατα και εντοπισμός πόρων
από ευρωπαικά ή εθνικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση τους.
Ειδική μνεία γίνεται για τις υποδομές του πεζοπορικού τουρισμού που
θα συμβάλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου του Πόρου.
Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η δημιουργία τουριστικών πακέτων με τη
συνεργασία των ντόπιων επιχειρηματιών και η προώθηση τους online και
μέσω των Δήμων της Αττικής.
Τιμολόγηση: Για το κοντινό μέλλον προτείνεται η συνέχιση της τιμολογιακής
πολιτικής που καθιστά τον Πόρο προσιτό τουριστικό προορισμό.
Κανάλια διανομής: Συστηματική αξιοποίηση των tour operators και των
influencers μέσω email marketing και PR.
Επικοινωνία: Εστίαση στο online marketing μέσω της δημιουργίας μιας
αποτελεσματικής ιστοσελίδας, η οποία θα προωθεί το τουριστικό προιόν
του Πόρου σε Έλληνες και αλλοδαπούς, αξιοποίηση των εργαλείων του
online marketing καθώς και συμπλήρωσή τους με παραδοσιακά εργαλεία.
Άνθρωποι: Προτείνεται η συνεργασία του Δήμου με εξωτερικό
συνεργάτη που θα αναλάβει την καθημερινή υλοποίηση των ενεργειών
που περιγράφονται στο Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας. Επιπρόσθετα,
προτείνεται η συστηματική εκπαίδευση των φορέων του τουρισμού
σε θέματα κυρίως customer service, για να αυξηθεί η ικανοποίηση των
τουριστών.
• Μέτρηση Αποτελεσματικότητας
Για την αποτελεσματική μέτρηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου
Επικοινωνίας, προτείνεται ένα σύστημα με ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες,
καθώς και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (Google Analytics, Google
Search Console, Social Listening).
• Action Plan 2019
Το πλάνο υλοποίησης για το 2019 του Στρατηγικού Πλάνου Επικοινωνίας
προβλέπει προϋπολογισμό €42.500 για την υλοποίηση των ενεργειών που
περιγράφονται σε αυτό.

Γ. Χρηματοδότηση
• Χρηματοδοτικά εργαλεία
Για τη χρηματοδότηση των ενεργειών που περιγράφονται στο Στρατηγικό
Πλάνο Επικοινωνίας, υπάρχει μια πληθώρα χρηματοοικονομικών εργαλείων,
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα χρηματοδοτικά
προγράμματα “JESSICA”, “JEREMIE” και “ΕLENA”, το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης και η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Ειδικότερα, για τα προγράμματα ΕΣΠΑ,
αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, παρόλο που απευθύνονται σε
επιχειρήσεις και ιδιώτες, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο.
• Ανθρώπινο δυναμικό
Προτείνεται η συνεργασία με στέλεχος ή εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος
θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τα προγράμματα που βγαίνουν
αλλά και για τις αλλαγές και δυνατότητες στον τομέα των χρηματοδοτήσεων,
τόσο των ΟΤΑ, όσο και των ιδιωτών.
• Εξωτερικές συνεργασίες
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις διεθνής συνεργασίες και τη συμμετοχή
σε ομάδες ικανές να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
• Προτάσεις που κατατέθηκαν
Κατατέθηκε πρόταση για χρηματοδότηση στο Interreg Europe και
αναμένεται η έγκριση.
• Πρόταση που προγραμματίζεται να κατατεθεί
Αξιοποιώντας το δίκτυο με συνεργάτες και φορείς του εξωτερικού που
δημιουργήθηκε για την κατάθεση πρότασης στο Interreg Europe, ετοιμάζεται
πρόταση για το Interreg MED, όπου η έμφαση είναι περισσότερο σε
ζητήματα νησιωτικών περιοχών και στον τουρισμό.
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Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής
Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου
Πόρου για το 2019
Εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 234/2018 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου για το
2019. Το Πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε από την Τουριστική Επιτροπή έχει προϋπολογισμό 42.500€ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση
Συντήρηση-φιλοξενία νέας τουριστικής ιστοσελίδας

2.000€

Facebook posts

0€

Instagram posts

0€

Διαφήμιση του προορισμού στο internet και στα social media

1.000€

Διαχείριση ιστοσελίδας και social media

4.000€

Διαφήμιση σε ρ/φ σταθμούς*

5.000€

E-newsletter σε υποψήφιους τουρίστες

0€

Email marketing σε ταξιδιωτικά γραφεία

0€

Search Engine Optimization

0€

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις**

7.000€

Press-Fam trip (εκπρόσωποι τύπου-influencers)

4.000€

Μεταφράσεις ιστοσελίδας-προωθητικού υλικού

1.500€

Παραγωγή video και φωτογραφικού υλικού

2.000€

Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού

3.000€

Ετήσια ποιοτική έρευνα ικανοποίησης τουριστών

0€

Εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης τουριστικών υποδομών

0€

Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών marketing

2.000€

Σχέδιο εφαρμογής Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής

11.000€

ΣΥΝΟΛΟ

42.500€

Τo 2018 ήταν η τέταρτη συνεχής χρονιά κατά την οποία ο Δήμος Πόρου υλοποίησε Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, με βάση την
προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης του ίδιου και των επιμέρους δράσεών του από τον Ε.Ο.Τ. Επισημαίνεται ότι το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που
ο Δήμος Πόρου ξεκίνησε να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη διαδικασία (με την εξαίρεση μίας μόνο δράσης κόστους 639€ το 2013), η οποία και είναι
η μοναδική, με βάση την οποία επιτρέπεται οι Δήμοι να διενεργούν δράσεις τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
Η εξέλιξη των τουριστικών δράσεων του Δήμου μας την περίοδο 2008-2018 είναι η εξής:

Έτος

Π/Υ δαπανών

Δαπάνες που διατέθηκαν

2008-2012

0€

0€

2013

639€

639€

2014

1.500€

1.500€

2015

35.000€

23.960€

2016

31.000€

18.098€

2017

41.500€

34.114€

2018

51.500€

21.260€
+ δωρεάν δημιουργία δύο δημοτικών
ιστοσελίδων, χορηγία του Τάσου Φιακά

Πολιτισμός
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Εορτασμοί 190ής επετείου
εγκαθίδρυσης των
Ελληνορωσικών σχέσεων

Στις 17 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 190 χρόνια από την επίσημη
έναρξη των ελληνορωσικών διπλωματικών σχέσεων, η οποία
επισφραγίστηκε με την επίδοση των διαπιστευτηρίων του Ρώσου
εκπροσώπου Μαρκ Βούλγαρη στον Ιωάννη Καποδίστρια στις 17
Σεπτεμβρίου 1828, στην οικία του τελευταίου στον Πόρο.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη επέτειο, το τριήμερο 16-19 Σεπτεμβρίου ο
Πόρος υποδέχτηκε τη ρωσική φρεγάτα “Admiral Essen”, μήκους 125μ.
και με πλήρωμα 175 ανδρών, ενώ, σε λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε
στον χώρο μπροστά από την πρώην οικία Καποδίστρια τη Δευτέρα 17
Σεπτεμβρίου, έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Ρώσο Πρέσβη κ. Αντρέι
Μασλώβ, τον Δήμαρχο Πόρου και τον κυβερνήτη της ρωσικής φρεγάτας.
Στο ίδιο κτήριο, ο Δήμος Πόρου και η Ρωσική Πρεσβεία έχουν τοποθετήσει
από το 2016 αναθηματική πλακέτα, αναδεικνύοντας τα βαρυσήμαντα
ιστορικά γεγονότα του 1828 και υπογραμμίζοντας την θέση του Πόρου ως
σημείου αναφοράς τις ιστορίας των ελληνορωσικών σχέσεων.
Ο Δήμος Πόρου, σε ένδειξη φιλοξενίας, καθ’ όλο το τριήμερο είχε
αναρτήσει τη ρωσική σημαία δίπλα στην ελληνική στο λιμάνι και στην
κεντρική πλατεία του νησιού, ενώ οι κάτοικοι του νησιού υποδέχτηκαν με
θέρμη τους Ρώσους ναύτες, οι οποίοι κατέκλυσαν το νησί.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Πόρου είχε εθιμοτυπική
συνάντηση με τον κυβερνήτη της φρεγάτας, αλλά και με τον Ρώσο πρέσβη.
Κατά τις συζητήσεις του με τους Ρώσους αξιωματούχους, ο Δήμαρχος
Πόρου υπογράμμισε τα αισθήματα φιλίας που διακατέχουν τους κατοίκους
του Πόρου προς το Ρωσικό έθνος, ως αποτέλεσμα της ιστορικής παρουσίας
της Ρωσίας στο νησί από τα τέλη του 18ου αιώνα και της λειτουργίας του
Ναύσταθμου του Ρωσικού στόλου στον Πόρο κατά τον 19ο αιώνα, και
ευχήθηκε τα ίδια αισθήματα να επανέλθουν σύντομα και με αμοιβαίο
τρόπο στο ανώτατο επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε να απέχει διακριτικά από
τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, αφού δεν απέστειλε κανέναν εκπρόσωπό της
σε αυτές, ενώ το αίτημα που υπέβαλε η ρωσική πλευρά για απόδοση τιμών
από άγημα της φρεγάτας απορρίφθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Έτσι, η δημοτική αρχή Πόρου, χωρίς να έχει καμία άνωθεν καθοδήγηση,
χρειάστηκε να αναλάβει την πρωτοβουλία, προκειμένου οι εκδηλώσεις
να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα και προβολή την οποία
μπορούσε να αποδεχθεί η ρωσική πλευρά, δεδομένης της πλήρους
απουσίας ελληνικής κρατικής εκπροσώπησης.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις
καλοκαιριού 2018
Με την καθιερωμένη πλέον υψηλή ποιότητα και ποικιλομορφία τους, διοργανώθηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Πόρου, παρουσιάζοντας δημοφιλή ονόματα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, αλλά και αναδεικνύοντας τοπικούς
καλλιτέχνες. Οι εκδηλώσεις, όπως πάντα, πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη είσοδο σε κοινόχρηστους χώρους κυρίως δίπλα στη
θάλασσα και υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του Δήμου Πόρου και της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και με κάλυψη σημαντικών υλικών
παροχών από ιδιώτες χορηγούς και εθελοντές.

Poros Arts Festival – 14 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου 2018

Συναυλία Χρήστου Δάντη στο Ασκέλι
Μια ακόμα καταπληκτική βραδιά έζησε το Σάββατο 14 Ιουλίου το Ασκέλι με
τη συναυλία του Χρήστου Δάντη, με χιλιάδες θεατές να κατακλύζουν την
παραλία σε ένα μοναδικό beach party. Η μεγάλη επιτυχία της συναυλίας,
αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι
Ποριώτες δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν επειδή εργάζονταν,
οδήγησαν τη δημοτική αρχή στην απόφαση να προσκαλέσει και πάλι τον
Χρήστο Δάντη να τραγουδήσει στον Πόρο στην κεντρική συναυλία της
«Γειτονιάς των Χριστουγέννων» την παραμονή των Χριστουγέννων.

Βραδιά κλασικού τραγουδιού στην πλατεία
Αγ. Γεωργίου
Την Τετάρτη 1η Αυγούστου, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, νέοι
τραγουδιστές κλασσικού ρεπερτορίου από την Ελλάδα, τη Ρωσία και τη
Σλοβενία παρουσίασαν μια ιδιαίτερη συναυλία, με αναφορά στη σχέση των
χωρών με τον Ιωάννη Καποδίστρια από ιστορική, πολιτιστική, πολιτισμική
αλλά και θρησκευτική σκοπιά. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και προετοιμασία
της εκδήλωσης είχε η Μήδεια Ιασωνίδου, ενώ στο πιάνο τη συνόδευσε η
Christina Basjul από το θέατρο της Όπερας της Περμ.

Πολιτισμός
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Συναυλία του Stelios Mac στο Ασκέλι

Ο Τόνι Σφήνος στην παραλία «Ανάσα»

O τραγουδιστής και κιθαρίστας αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως οι Λάκης
Παπαδόπουλος, Πασχάλης, Γιάννης Γιοκαρίνης κ.ά., Stelios Mac παρουσίασε
στις 2 Αυγούστου στην παραλία της «10ης Στάσης» (Κολώνα) στο Ασκέλι
ένα non-stop πάρτι με ξένες κι ελληνικές κλασικές επιτυχίες από τα 60’s έως
τα 90’s, από Queen και Beatles μέχρι τον Μίμη Πλέσσα και τον Ζαμπέτα.

Πιστός στο ραντεβού του με τους φανς του στον Πόρο ήταν και φέτος ο
Τόνι Σφήνος, ο οποίος άλλαξε παραλία, και μετά την περσινή του εμφάνιση
στο Ασκέλι, με την οποία κέρδισε το νεανικό -και όχι μόνο- κοινό του
Πόρου, φέτος παρουσίασε το εκρηκτικό πρόγραμμά του στην παραλία
«Ανάσα» (Άγκυρα) στο Μεγάλο Νεώριο. Πολύτιμος συντελεστής της
βραδιάς, ο χταποδάς Ανδρέας Αϊβαλιώτης, ο οποίος παρείχε στον Τόνι μια
εντυπωσιακή είσοδο με τη βάρκα και το πυροφάνι του.

Συναυλία 1550 & Λάκη Παπαδόπουλου στον
Ρώσικο

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο Μεγάλο Νεώριο

Οι δυναμικοί 1550 και ο αειθαλής Λάκης Παπαδόπουλος ξεσήκωσαν το
κοινό στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου το Σάββατο 29 Ιουλίου.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συναυλίες που έχουν γίνει στον ίδιο χώρο,
το στήσιμο χωρίς καρέκλες ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση του
εντυπωσιακού συναυλιακού τοπίου. Ο guest star Λάκης Παπαδόπουλος, στη
δεύτερη επίσκεψή του στον Πόρο τα τελευταία χρόνια, ήταν το κερασάκι
στην τούρτα μιας καταπληκτικής βραδιάς.

Ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, ο Φοίβος
Δεληβοριάς, στην πρώτη του εμφάνιση στον Πόρο την Τρίτη 7 Αυγούστου,
ενθουσίασε τους φίλους του και κέρδισε όσους δεν γνώριζαν την
ιδιαιτερότητα της μουσικής του. Η μεγάλη προβλήτα πριν την ταβέρνα του
Πέτρου, ήταν ο νέος χώρος που δοκιμάστηκε με επιτυχία από τον Δήμο για
το στήσιμο μιας συναυλίας και η αμμουδιά ακριβώς μπροστά αποδείχθηκε
ως ιδανικός χώρος για την παρακολούθησή της.

Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα από τους
«2+2»
Το γνωστό ποριώτικο λαϊκό σχήμα «2+2», με σταθερή παρουσία σε όλες
τις εκδηλώσεις του Δήμου τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε ένα όμορφο
αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα την Πέμπτη 16 Αυγούστου στην προβλήτα
της Άγκυρας στο Μεγάλο Νεώριο.

«Κρυφές αλήθειες και φανερά ψέματα» στον
Σταυρό
Αφηγήσεις για μεγάλους και μεγάλα παιδιά από την Μαντώ Βελλέ και την
Κατερίνα Οικονόμου, με μουσική συνοδεία από την Δήμητρα Βλάχου, τον
Γιάννη Ζαβαλάρη και τον Παντελή Μανιάτη, ήταν ένα πρωτότυπο θέαμα με
ποριώτικο χρώμα που παρουσιάστηκε την Δευτέρα 13 Αυγούστου δίπλα
στο γραφικό εκκλησάκι του Σταυρού στην ανατολική είσοδο του λιμανιού.
Ο χώρος κατακλύστηκε από θεατές, οι οποίοι έφυγαν κατενθουσιασμένοι
από το θέμα που απόλαυσαν.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ:
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΠΛΟΊΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ • HELLENIC SEAWAYS
• ΠΑΡΑΛΊΑ «ΑΝΆΣΑ»
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΑ:
• NEW AEGLI • ΣΆΡΩΝ • MUSES STUDIOS • KAIKAS STUDIOS
• «ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΗΣ ΜΑΝΌΝ»
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ:
• ΆΣΠΡΟΣ ΓΆΤΟΣ • ΆΣΠΡΟΣ ΓΆΤΟΣ – PIZZERIA • ASKELI •
PANORAMA • ΚΉΠΟΣ • ΠΈΤΡΟΣ
• Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ
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«Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» – 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για τρίτη χρονιά οι επετειακές
εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με ιστορική αναφορά
στις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Πόρου
το Φθινόπωρο του 1828, μεταξύ του Ιωάννη Καποδίστρια και των
διπλωματικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν
στον καθορισμό των πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.
Η φετινή επέτειος των 190 χρόνων από τα βαρυσήμαντα αυτά ιστορικά
γεγονότα συνοδεύτηκε από την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
καθιέρωση των συγκεκριμένων εορτασμών ως τοπικής αργίας.
Οι εορτασμοί, οι οποίοι φέτος ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη του Γεωργίου
Καλού, ξεκίνησαν την Πέμπτη 30.8 με μια συγκινητική εκδήλωση, κατά
την οποία παρουσιάστηκε το τελευταίο του βιβλίο «Εγώ, ο Παύλος».
Την Παρασκευή 31.8 η προγραμματισμένη συναυλία της μπάντας του
Πολεμικού Ναυτικού ματαιώθηκε με Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
λόγω πένθους για την απώλεια του Επισμηναγού Νικόλαου Βασιλείου. Οι
εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το Σάββατο 1.9, με τη δοξολογία και την κατάθεση
στεφάνων το πρωί στην προτομή του Ι. Καποδίστρια και τη συναυλία του
Βασίλη Παπακωνσταντίνου το βράδυ στον Ρώσικο Ναύσταθμο, με την
παρουσία περισσότερων από 2.500 θεατών.

Τις εκδηλώσεις των «Συνοριακών» τίμησαν με την παρουσία τους:
Οι βουλευτές Γ. Γεννιά, Κ. Δουζίνας, Ε. Σταματάκη και Κ. Κατσαφάδος, οι
εκπρόσωποι των πρεσβειών της Ρωσίας και της Γαλλίας, ο Αρχηγός Στόλου
του Π.Ν. Ι. Παυλόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Π. Χατζηπέρος,
οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων Κ. Πατουλιάς και Μ.
Μπακάλη, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Σπ. Περβαινάς και εκπρόσωποι αρχών
και φορέων του Δήμου Πόρου.

ΧΟΡΗΓΟΊ: • HELLENIC SEAWAYS • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΠΛΟΊΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ/ΔΩΜΆΤΙΑ: • SIRENE BLUE RESORT • XENIA
– POROS IMAGE • NEW AEGLI • 7 BROTHERS • NIKI’S VILLAGE • ΔΙΌΝΥΣΟΣ • ΣΆΡΩΝ • KAIKAS STUDIOS • ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ «ΠΈΤΡΟΣ» •
ΜΑΡΊΑ ΖΕΝΤΈΛΗ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΉ ΚΆΛΥΨΗ) • ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΎ (ΦΩΤΙΣΜΌΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΠΥΡΟΦΆΝΙΑ) • ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ

8ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου
Σαρωνικού

10η Διεθνής Θερινή Ακαδημία & Φεστιβάλ
Πιάνου «Αναστάσιος Λεϊμονής»

Για όγδοη συνεχή χρονιά, το διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου
Σαρωνικού φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του κτηρίου Συγγρού στις
αρχές Αυγούστου. Tο μουσικόφιλο κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει
ένα πρόγραμμα κλασικής μουσικής με σπουδαίες ερμηνείες από σολίστ
διεθνούς βεληνεκούς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των μουσικών Γιάννη
Αγρανιώτη και Francis Kefford. Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού
διοργανώνεται από το μουσικό σύνολο Leondari Ensemble, μια ομάδα
μουσικών από όλο τον κόσμο, με την υποστήριξη των τοπικών Δήμων και
της Πρεσβείας της Γερμανίας.

Από τις 23 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018 φιλοξενήθηκε στο νησί
μας για 10η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Δήμου, η Διεθνής Θερινή
Ακαδημία και το Φεστιβάλ Πιάνου «Αναστάσιος Λεϊμονής. Διακεκριμένοι
σολίστες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τις εργασίες της Ακαδημίας και
συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, χαρίζοντας στους ακροατές μοναδικές ερμηνείες.
Καλλιτεχνική διευθύντρια και ψυχή της διοργάνωσης είναι η διάσημη σολίστ
και καθηγήτρια πιάνου κ. Αγάθη Λεϊμονή και πολύτιμοι χορηγοί ο κ. Σπύρος
Λάζαρης, ο Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας, το Πυθαγόρειο Ωδείο και το
Τρίτο Πρόγραμμα.
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Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
του Δήμου Πόρου για το 2019

8. Συνδιοργάνωση Ακαδημίας & Φεστιβάλ Πιάνου το καλοκαίρι (π/υ
4.000€)
9. «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» (π/υ 27.000€).
10. «Γειτονιά Χριστουγέννων» (π/υ 27.000€).
11. Επιχορήγηση δράσεων Πολιτιστικών & Αθλητικών Σωματείων (π/υ
3.000€)

Εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 225/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Πόρου για το 2019. Το
Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα (οι σύμβουλοι της μειοψηφίας
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση), έχει προϋπολογισμό 108.500€ και
περιλαμβάνει τον ίδιο πετυχημένο βασικό σχεδιασμό εκδηλώσεων των
προηγούμενων τεσσάρων χρόνων, ο οποίος είναι ο ακόλουθος:
1. Αποκριάτικες Εκδηλώσεις (π/υ 5.000€)
2. Αγώνας POROSEA (π/υ 8.000€)
3. Υποστήριξη αγώνων ΝΟΠΤ (π/υ 1.500€)
4. Συνδιοργάνωση διεθνούς τουρνουά ποδοσφαίρου την άνοιξη (π/υ
1.500€)
5. “Poros Arts Festival” το καλοκαίρι (π/υ 30.000€)
6. Υποστήριξη «Γιορτής της Λεμονιάς» του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γυναικών (π/υ 1.500€)
7. Υποστήριξη Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού

Ο Δήμος Πόρου, από το 2015 και μετά, δίνει μεγάλη έμφαση στις
πολιτιστικές δράσεις και κάθε χρόνο καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζει.
Σημαντική συμβολή στην επιτυχία των δράσεων έχει η οικονομική συμβολή
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και η τεράστια υποστήριξη των εθελοντών
και χορηγών που καλύπτουν με παροχές μεγάλο μέρος του πραγματικού
κόστους των εκδηλώσεων. Οι δαπάνες που εκτελέστηκαν τα έτη 2014-2018
αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Έτος

Π/Υ Προγράμματος

Δαπάνες από Δήμο

Δαπάνες από Περιφέρεια

Σύνολο Δαπανών

2008-2014

0€

0€

0€

0€

2015

50.000€

22.372€

5.000€

27.372€

2016

52.821€

30.680€

10.000€

40.680€

2017

47.500€

47.399€

16.650€

64.049€

2018

93.500€

65.040€

13.268€

78.308€

Ειδήσεις
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Γιώργος Καλός: η αναχώρηση
ενός σπουδαίου Ποριώτη

Με μεγάλη οδύνη, οι κάτοικοι του Πόρου, αλλά και η κοινή γνώμη σε
όλη την Ελλάδα, πληροφορήθηκαν το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 την
αιφνίδια απώλεια του συμπολίτη μας Γεωργίου Καλού.
Ο Γεώργιος Καλός τίμησε τον τόπο του, αλλά και τη χώρα του, θητεύοντας
επί μακρό διάστημα ως βουλευτής, καθώς και ως Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Επίσης, υπό την επιστημονική του ιδιότητα στον τομέα
των μαθηματικών, επέδειξε σπουδαία διδακτική δραστηριότητα, ενώ
τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στη συγγραφή ενός αξιοσημείωτου
και πολυδιάστατου λογοτεχνικού έργου, το οποίο φρόντιζε πάντα να
παρουσιάζει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, η οποία το υποδεχόταν με
ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αγάπη.
Ο Γιώργος Καλός, πάνω από όλα ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος, με όλη
τη σημασία και των δύο λέξεων, και ένας άνθρωπος που σε κάθε στάδιο
της ζωής του, και υπό την κάθε μία από τις πολλές ιδιότητες στις οποίες
αρίστευσε, προσέφερε πάντα στους συνανθρώπους του, εισπράττοντας
από αυτούς αγάπη και αναγνώριση. Η παρουσία του και η δράση του
στην τοπική κοινωνία ήταν συνεχής και παραγωγική. Αφού ολοκλήρωσε
την πολιτική του σταδιοδρομία, η οποία στον Δήμο μας συνδέθηκε με την
οικοδόμηση του Γυμνασίου και του Β’ Δημοτικού Σχολείου, συνέχισε να
προσφέρει στη νεολαία μας, διδάσκοντας ακόμα και στο τοπικό κοινωνικό
φροντιστήριο, του οποίου και υπήρξε στυλοβάτης.
Επίσης, μέσα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο, ανέδειξε την
-αφανή έως πρόσφατα- θέση του Πόρου στη νεότερη ελληνική ιστορία,

παρέχοντας -μεταξύ άλλων- στον Δήμο μας το επιστημονικό υπόβαθρο για
την τεκμηρίωση και την καθιέρωσή των εορτασμών των «Συνοριακών της
Νεότερης Ελλάδας» ως τοπικής αργίας. Η ποίηση, αλλά και οι λογοτεχνικές
προσεγγίσεις εκκλησιαστικών κειμένων, οι οποίες και φανέρωναν την βαθιά
του σχέση με την εκκλησία και τον Θεό, ήταν μία ακόμα εκδήλωση των
ευαισθησιών του Γιώργου Καλού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου με την αναγγελία της θλιβερής είδησης
της απώλειάς του, συνήλθε εκτάκτως το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και
έλαβε την υπ’ αριθμ. 183/2018 Απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε:
1. Να κυματίζουν μεσίστιες όλες οι σημαίες του Δήμου μέχρι και την ημέρα
της εκφοράς του εκλιπόντος, Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.
2. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να συνταχθεί επικήδειος από τον Δήμαρχο εκ μέρους του Δημοτικού
Συμβουλίου και να αναγνωσθεί στην εξόδιο ακολουθία.
4. Να παραχωρηθεί, τιμής ένεκεν, οικογενειακός τάφος για την ταφή του
εκλιπόντος.
5. Να αφιερωθούν στη μνήμη του Γιώργου Καλού οι φετινοί εορτασμοί
των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» και η εναρκτήρια εκδήλωση της
Πέμπτης 30 Αυγούστου, στην οποία είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί
το τελευταίο βιβλίο του, να λάβει χώρα κανονικά και να αποτελέσει έναν
φόρο τιμής στη ζωή και το ευρύτερο έργο του.

