
Πλήρης δικαίωση της στρατηγικής της δημοτικής 

αρχής Πόρου για τη διεκδίκηση της συμμετοχής του 

Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων στο κόστος λειτουργίας 

του Βιολογικού, καθώς απορρίφθηκε και σε β’ βαθμό 

η προσφυγή του γειτονικού Δήμου για ακύρωση του 

τέλους 28% που επέβαλε το ΔΣ Πόρου.

Ανακοινώθηκε 

το όνομα, το προεκλογικό 

πρόγραμμα, καθώς 

και οι 19 από τους 22 

υποψήφιοι δημοτικοί 

σύμβούλοι 

του συνδυασμού  

του Γιάννη Δημητριάδη.

Επειδή η αποτελεσματικότητα ενός Δήμου δεν 

αξιολογείται με υποκειμενικό τρόπο, αλλά είναι 

μετρήσιμη, παραθέτουμε τα εντυπωσιακά στοιχεία 

που αφορούν σε όλους τους βασικούς δείκτες 

αποδοτικότητας του Δήμου για τα έτη 2011-2019.

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων ακέραιων ετών της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρουσίες των 

δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα έτη 2015-2018.
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Απορρίφθηκε και σε β’ 
βαθμό η προσφυγή του 
Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 
για τον Βιολογικό

Δείκτες αποδοτικότητας 
του Δήμου

Το «απουσιολόγιο» του 
Δημοτικού Συμβουλίου

«Καθαρή πορεία» και την ερχόμενη 
τετραετία!
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Ενημερωτικό έντυπο της δημοτικής αρχής Πόρου



Σελ.  2 Για τον Πόρο 

115 ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, στις οποίες πριν 2 χρόνια ανακοίνωσα 

ότι θα είμαι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Πόρου, ανακοινώνω τους 19 από τους 22 
υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού μου. Οι υποψήφιοι αυτοί είναι 10 άνδρες και 9 

γυναίκες, και από αυτούς οι 9 είναι δημοτικοί σύμβουλοι της τρέχουσας περιόδου, 8 είχαν 

θέσει υποψηφιότητα το 2014 χωρίς να εκλεγούν και 2 θέτουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά:

• Γκιών Κώστας

• Δημητριάδης Γιώργος

• Θεοχάρης Γιώργος

• Καΐκας Γιώργος

• Κανατσίδη Ελένη

• Καπέτα Ράνια

• Καραδήμα Φωτεινή

• Κεφαλληνού Ζωή

• Κλείσας Γιώργος

• Κοράλλη Νάγια

• Κουτουζής Γιώργος

• Μοσχογιάννη - Καραμάνη Ντίνα

• Παπαχρήστου Τάσος

• Ροή Χριστίνα

• Ροΐδη-Μπήτρου Καίτη

• Ρούσος Λάκης

• Τζανετοπούλου-Καΐκα Χρύσα

• Τζάνος Βαγγέλης

• Τσάμης Γιάννης

Οι τελευταίοι 3 υποψήφιοι του συνδυασμού μας θα ανακοινωθούν το ερχόμενο διάστημα, 

αφού αποφασισθεί ποια από τα υπόλοιπα στελέχη και υποστηρικτές της παράταξής μας θα 

συνδράμουν στις εκλογές ως υποψήφιοι και ποια από υποστηρικτικούς ρόλους.

Το 2014 οι δημότες του Πόρου αποφάσισαν αλλαγή πορείας για τον τόπο μας και είναι βέβαιο 

ότι το 2019 θα επιλέξουν τη συνέχιση της καθαρής πορείας που ακολουθήσαμε. 

Θα επιλέξουν καθαρά λόγια, καθαρά χέρια και καθαρά έργα!

Στην ιστοσελίδα www.kathariporeia.gr έχει αναρτηθεί ολόκληρο το προεκλογικό μας 

πρόγραμμα και σάς καλώ όλες και όλους να το διαβάσετε!

«Τα Νέα του Πόρου»

Ενηµερωτικό έντυπο 

της δημοτικής αρχής 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

Υπεύθυνος για την έκδοση:

Γιάννης Δηµητριάδης

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

Γιάννης Δημητριάδης 

Υποψήφιος Δήμαρχος Πόρου
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Δημοσιεύθηκε το προεκλογικό 
πρόγραμμα της «Καθαρής Πορείας»

Η «Αλλαγή Πορείας» τον Σεπτέμβριο του 2014 παρέλαβε έναν 
διαλυμένο Δήμο με αναξιοποίητη περιουσία, χωρίς διευθετημένες 
διαδικασίες και αρμοδιότητες, χωρίς προγραμματισμένα έργα και 
μελέτες και χωρίς εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ως νέα δημοτική 
αρχή, καταφέραμε να διαχειριστούμε την κρίση, να εξυγιάνουμε τον 
Δήμο και να θέσουμε νέες βάσεις για την ορθολογική λειτουργία 
του. Το στοίχημα αυτό κερδήθηκε σταδιακά και πλέον ο Δήμος έχει 
περάσει στη φάση της νοικοκυροσύνης και της δημιουργίας. Την 
ερχόμενη δημοτική περίοδο, στόχος είναι ο Δήμος μας να περάσει 
στη φάση της καινοτομίας και της πρωτοπορίας και να εξελιχθεί σε 
πρότυπο Δήμο για όλη τη χώρα. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση 
του σχετικού προγράμματος:

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τι παραλάβαμε:
• Τα οικονομικά του Δήμου Πόρου το 2014 βρίσκονταν υπό κατάρρευση. 
Η είσπραξη εσόδων ήταν ανύπαρκτη, με τις οφειλές προς τον Δήμο 
να ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ, ενώ δεν είχε αξιοποιηθεί καμία διαδικασία 
απορρόφησης κοινοτικών ή εθνικών χρηματοδοτήσεων, αφού από το 
2006 μέχρι το 2014 δεν είχε υποβληθεί ούτε μία πρόταση χρηματοδότησης 
έργων μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων πηγών. 
• Η υπεξαίρεση ποσού περίπου 585.000€, που συντελέσθηκε το 2011, 
άδειασε τα ταμεία του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, 
δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση. Η 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την 1η Φεβρουαρίου ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, ανακοίνωσε το όνομα του 
συνδυασμού του στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, τους πρώτους 16 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του, καθώς 
και ολόκληρο το προεκλογικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα επιμερίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες, «Για τον Δήμο», «Για τις 
Υποδομές και το Περιβάλλον» και «Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη», οι οποίες διακρίνονται σε υποενότητες που αφορούν 
τους επί μέρους τομείς δράσεις του Δήμου. Για κάθε τέτοιον τομέα, γίνεται μια συνοπτική καταγραφή της κατάστασης στην 
οποία βρήκε τον Δήμο η παράταξή μας το 2014, ακολούθως καταγράφονται οι ενέργειες που έγιναν από τη δημοτική μας 
αρχή την περίοδο 2014-2019 και τέλος παρουσιάζονται οι ενέργειες που σκοπεύει να κάνει η παράταξή μας, εφόσον εκλεγεί 
και πάλι ως δημοτική αρχή, την περίοδο 2019-2023. 
Ολόκληρο το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της παράταξής μας www.kathariporeia.gr και πρόκειται 
σύντομα να κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή. Μέχρι τότε, στα τεύχη της εφημερίδα μας που θα εκδοθούν έως τις εκλογές 
θα δημοσιεύουμε από μία ενότητα του προγράμματος, με πρώτη, στο παρόν τεύχος, την ενότητα που αφορά τον Δήμο.
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υπεξαίρεση δεν έγινε στιγμιαία, αλλά συντελούνταν για περισσότερους 
από οχτώ μήνες από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Μάιο του 2011, 
χωρίς (υποτίθεται) να το καταλάβει κανείς. Και όμως: α) ο Δήμαρχος είχε 
υποχρέωση να ελέγχει το χρηματοκιβώτιο κάθε μήνα, β) ο Δήμαρχος 
και ο Πρόεδρος του ΔΛΤ είχαν άμεση πρόσβαση στην εποπτεία των 
τραπεζικών λογαριασμών που άδειαζαν μέρα με τη μέρα, γ) μεσολάβησε το 
κλείσιμο του οικονομικού έτους και η αυταπόδεικτη γνώση των χρηματικών 
υπολοίπων στις 31.12.2010, δ) μεσολάβησε η υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης-παραλαβής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στο οποίο ο 
πρώην και ο επόμενος Πρόεδρος βεβαίωσαν ψευδώς με την υπογραφή 
τους την ύπαρξη χρημάτων που είχαν κάνει φτερά. Για την υπεξαίρεση αυτή 
δεν τιμωρήθηκε κανένα πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα τα πρόσωπα αυτά 
εξακολουθούν να έχουν το θράσος να υπάρχουν στην πολιτική ζωή του 
τόπου και να ζητούν την ψήφο των δημοτών.
• Ο μόνος λόγος που ο Δήμος δεν είχε χρεοκοπήσει ήταν ότι δεν 
πραγματοποιούσε έξοδα για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα και 
περιοριζόταν μόνο στις υποχρεωτικές δαπάνες για τη διαχείριση της 
καθημερινότητας (μισθοδοσία, ρεύμα, καθαριότητα, ύδρευση κ.τ.λ.). 
• Χαρακτηριστικό της έλλειψης αποδοτικότητας του Δήμου ήταν το 
γεγονός ότι κατά την περίοδο 2011-2014 οι αναθέσεις που διενεργούνταν 
ετησίως για προμήθειες, μελέτες, έργα και υπηρεσίες ήταν κατά μέσο 
όρο μόλις 183, εκ των οποίων μόλις μία παροχή υπηρεσίας είχε κόστος 
πάνω από 15.000€ (εργολαβία καθαριότητας) και μία προμήθεια πάνω 
από 20.000€ (καύσιμα), ενώ όλες οι υπόλοιπες αναθέσεις αφορούσαν 
αντικείμενα μικρού κόστους.

Τι κάναμε:
• Η περίοδος παρακμής έκλεισε οριστικά, αφού τα τελευταία χρόνια 
ο Δήμος μας δεν έχει χάσει ούτε μία ευκαιρία υποβολής προτάσεων 
για χρηματοδότηση έργων και έχει υποβάλει προτάσεις σε όλες τις 
προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων (πρόγραμμα Φιλόδημος). Έτσι, μέχρι σήμερα 
έχουμε εξασφαλίσει συνολικά χρηματοδοτήσεις για εννέα σημαντικές 
δράσεις προϋπολογισμού 3.658.636€ για έργα ύδρευσης, παιδικές χαρές, 
υποδομές κτηρίων κ.ά., ενώ αναμένεται η έγκριση επόμενων προτάσεων 
του Δήμου μας με ακόμα μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Επιπλέον των 
ανωτέρω, μετά από αιτήματά μας, την περίοδο 2014-2018 η Περιφέρεια 
Αττικής χρηματοδότησε έργα και μελέτες του Δήμου μας, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.692.600€.
• Μέσω των παραπάνω χρηματοδοτήσεων και κυρίως της χρηστής 
διαχείρισης των οικονομικών που εφαρμόσαμε, στα 4 χρόνια της θητείας 
μας υπερδιπλασιάσαμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου (11.326.901€ 
το 2019 έναντι 4.628.000€ το 2014), γεγονός που συνιστά μια πρωτοφανή 
αναπτυξιακή επίδοση στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, 
αυξήσαμε εντυπωσιακά όλους τους δείκτες αποδοτικότητας που αφορούν 
στις εισπράξεις και τις δαπάνες του Δήμου.
• Το 2018 οι αναθέσεις που έκανε ο Δήμος για προμήθειες, μελέτες 
έργα και υπηρεσίες ανήλθαν σε 401 (από 170 το 2014) και ο Δήμος μας 
δημοπράτησε 9 διαγωνισμούς συν. προϋπολογισμού της τάξης των 2 εκ. €. 
• Βασικό ρόλο στην επιτυχία της στρατηγικής άντλησης χρηματοδοτήσεων 
είχε η στενή συνεργασία της δημοτικής αρχής με τους προϊσταμένους 
του Δήμου, η συστηματική και ουσιαστική λειτουργία της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και η αξιοποίηση πολύτιμων νέων συμβούλων. 

Τι θα κάνουμε:
• Βασικός στόχος της ερχόμενης περιόδου είναι η περαιτέρω απορρόφηση 
κοινοτικών και εθνικών πόρων. 
• Παράλληλα, θα συνεχιστεί το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου 
με έμφαση στον ορθολογισμό και στην ισονομία είσπραξης των εσόδων, 
στη βιωσιμότητα των ανταποδοτικών δαπανών (ύδρευση/αποχέτευση, 
καθαριότητα) και στην ενίσχυση των δράσεων που βρίσκονται εκτός 
του στενού πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Δήμου (υγεία, τουρισμός, 
πολιτισμός).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τι παραλάβαμε:
• Μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης διάλυσης του Δήμου, το θεμελιώδες 
πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η δημοτική μας αρχή ήταν η 
έλλειψη στελέχωσης καίριων θέσεων της δημοτικής διοίκησης. Μεταξύ 
άλλων ελλείψεων, τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Δήμος Πόρου δεν είχε 
Γραφείο Προμηθειών, δεν υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος υπεύθυνος για 
τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, το Γραφείο Δημάρχου δεν 
είχε κανέναν υπάλληλο, η Τεχνική Υπηρεσία είχε μόνο έναν μηχανικό και 
έναν ηλεκτρολόγο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μόνο μία υπάλληλο 
αποσπασμένη από τον Δήμο. Επίσης, λίγο πριν την αλλαγή της δημοτικής 
αρχής, ο τότε Δήμαρχος συναίνεσε στην μετακίνηση ενός ηλεκτρολόγου, 
μιας κοινωνικής λειτουργού και ενός διοικητικού υπαλλήλου σε άλλους 
Δήμους, μέσω της διαδικασίας κινητικότητας.
• Ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διοικούνταν από δύο μόνο 
αιρετούς. Ο Δήμος είχε μόνο έναν Αντιδήμαρχο, ο οποίος μάλιστα είχε 
υποβάλει την παραίτησή του, δεν είχαν ορισθεί ποτέ εντεταλμένοι δημοτικοί 
σύμβουλοι με ειδικούς τομείς ευθύνης και ο Δήμαρχος ήταν ταυτόχρονα 
Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 
• Μέχρι το 2014 υπήρχε σοβαρό έλλειμα διαφάνειας: τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απομαγνητοφωνούνταν, δεν 
υπήρχε ενημέρωση των δημοτών για τις Αποφάσεις και τα τεκταινόμενα 
στον Δήμο, δεν εκδίδονταν Δελτία Τύπου, δεν υπήρχαν λογαριασμοί στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Δήμος δεν είχε καν ιστοσελίδα.

Τι κάναμε:
• Με εσωτερικές μετακινήσεις και αναδιαρθρώσεις που υλοποιήσαμε, 
το Γραφείο Προμηθειών και το Γραφείο Δημάρχου στελεχώθηκαν 
με τρία άτομα το κάθε ένα, το Λιμενικό Ταμείο με δύο άτομα, στην 
Τεχνική Υπηρεσία προστέθηκαν δύο ακόμα μηχανικοί, αξιοποιήθηκε ο 
μηχανολόγος του Δήμου για την εποπτεία του βιολογικού και ορίστηκαν 
υπεύθυνοι-συντονιστές για όλα τα Τμήματα του Δήμου. 
• Μία από τις σ ημαντικότερες τομές που εφάρμοσε η δημοτική μας αρχή, 
επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, ήταν η 
συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ) με τον Δήμο. 
• Η δημοτική μας αρχή, καθ’ όλη τη θητεία της, λειτούργησε με 
δύο σταθερούς αντιδημάρχους, τον Γιώργο Κουτουζή και τον Τάσο 
Παπαχρήστου, με έναν σταθερό Πρόεδρο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, 
τον Γιώργο Αλιφέρη, και με εντεταλμένους συμβούλους στους οποίους 
ανατέθηκαν ειδικοί τομείς της δημοτικής διοίκησης. Ειδικότερα, ο Βαγγέλης 
Τζάνος ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, ο Κώστας Γκιών 
υπεύθυνος για την παιδεία, η Καίτη Ροΐδη (από το 2017) για τον Παιδικό 
Σταθμό και το ΚΔΑΠ, η Μαρία Βαρβάρου (έως το 2018) για την Υγεία, ο 
Γιώργος Καΐκας και στη συνέχεια η Ελένη Κανατσίδη για τον τουρισμό και ο 
Θοδωρής Χαρακλάνης, ατύπως, για τα θέματα ενέργειας. Έτσι, η δημοτική 
μας αρχή όλα τα χρόνια της θητείας της αποτελείτο τουλάχιστον από 
οχτώ ενεργά άτομα, σε σύγκριση με τα μόλις δύο της περιόδου προ του 
Σεπτεμβρίου 2014. 
• Όλοι οι μισθοί που έλαβαν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι επέστρεψαν 
στην κοινωνία του Πόρου, μέσω ιδιωτικών δαπανών που διενεργήθηκαν 
για την υποστήριξη δράσεων του Δήμου. Οι δαπάνες αυτές, για τις οποίες 
υπάρχουν αναλυτικά παραστατικά, δημοσιεύονται αναλυτικά για λόγους 
διαφάνειας στην εφημερίδα που εκδίδει η παράταξή μας, ενώ το συνολικό 
ποσό τους έχει ξεπεράσει ήδη τα 200.000€.



• Επιπλέον των αιρετών προσώπων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης, 
αξιοποιήθηκαν αφιλοκερδώς σε θέσεις μελών Διοικητικών Συμβουλίων 
και Επιτροπών και πολλά μη-αιρετά πρόσωπα, όπως οι Αλέξανδρος 
Δημητριάδης, Δημήτρης Πολυσόπουλος και Χρήστος Ζωγράφος στο 
Λιμενικό Ταμείο, οι Γιώργος Δημητριάδης, Νάσος Αργυρόπουλος, Τάσος 
Φιακάς και Ανδρέας Ι. Καΐκας στην Τουριστική Επιτροπή και οι Χριστίνα 
Ροή και Ανούκ Κουβαρά στη ΔΗΚΕΠ. 
• Αξιοποιήθηκε αφιλοκερδώς πλήθος εθελοντών, όπως η Κατερίνα 
Ανδρεάδη, η Κατερίνα Κοντογιαννοπούλου, ο Γιώργος Θεοχάρης, ο Λάκης 
Ρούσος, η Ράνια Καπέτα, η Ζωή Κεφαλληνού και η Χρύσα Τζανετοπούλου, 
που εργάσθηκαν συστηματικά σε Ομάδες Εργασίας, υποστηρίζοντας 
σημαντικές δράσεις του Δήμου.
• Ο Δήμος έκανε στροφή στη διαφάνεια και στην εξωστρέφεια, με την 
έναρξη λειτουργίας του poros.gr, της τουριστικής εφαρμογής Visit Po-
ros Island my Guide και της τουριστικής πλατφόρμας visitporos.com, την 
έναρξη απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
και την έκδοση πινάκων με τις περιλήψεις όλων των Αποφάσεών του, την 
έκδοση Δελτίων Τύπου, τη δωρεάν κυκλοφορία της εφημερίδας «Τα Νέα 
του Πόρου» δύο φορές τον χρόνο και την ενημέρωση των πολιτών μέσω 
των λογαριασμών του Δημάρχου και της Τουριστικής Επιτροπής (visitpo-
ros) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι θα κάνουμε:
• Θα συνεχίσουμε να διοικούμε με διαφάνεια και ευελιξία, με έλεγχο και 
τήρηση κανόνων ιεραρχίας και χωρίς συγκεντρωτισμό, αξιοποιώντας όσα 
περισσότερα πρόσωπα μπορούν να προσφέρουν στον Δήμο.
• Βασικές μας προτεραιότητες για την ερχόμενη τετραετία είναι: α) η εφαρμογή 
του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος ήδη έχει 
καταρτισθεί από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και βρίσκεται σε διαδικασία 
θεσμοθέτησης, β) η δημιουργία νέων Υπηρεσιών στη διοικητική δομή του 
Δήμου και γ) η τοποθέτηση Διευθυντών και Τμηματαρχών, με γνώμονα την 
περαιτέρω αξιοποίηση της νέας γενιάς του ανθρώπινου δυναμικού.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τι παραλάβαμε:
• Η περιουσία του Δήμου Πόρου, η οποία αποτελείται (α) από δημοτικά 
κτήρια και ακίνητα, (β) από μηχανολογικούς εξοπλισμούς και οχήματα και 
(γ) από κινητά αντικείμενα, έως το 2014 ήταν παρατημένη χωρίς συνολική 
καταγραφή και εποπτεία. 
• Το 2014 όλα τα κτήρια του Δήμου, χωρίς καμία εξαίρεση, είχαν αυθαίρετες 
κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή ήταν εξ ολοκλήρου αυθαίρετα. 
• Αρκετά δημοτικά ακίνητα (κτήρια Σχολείων, κληρονομηθέντα κτήρια) είχαν 
διαχρονικά εκκρεμή ιδιοκτησιακά ζητήματα που προϋπέθεταν διευθετήσεις 
με τρίτους φορείς, άλλα απαιτούσαν νομικές ενέργειες οι οποίες ποτέ δεν 
είχαν γίνει (π.χ. καταπατημένο τμήμα Άλσους Παπαντωνίου) και για άλλα 
είχαν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις κατά του Δήμου εξαιτίας 
«εγκληματικών» νομικών χειρισμών της προηγούμενης δημοτικής αρχής 
(σκαλάκια πλησίον Άλσους).
• Αρκετά ακίνητα που ο Δήμος τα αντιμετώπιζε ως δικά του («κτ. ΚΑΠΗ», 
κτ. ΠΙΚΠΑ, έκταση Αγ. Στεφάνου) διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα 
δεν του ανήκουν και ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν αμελήσει 
να ενεργήσουν για να περιέλθουν στην ιδιοκτησία ή στη νόμιμη χρήση του 
Δήμου.
• Αρκετά ακίνητα (ισόγειο Δημαρχείου, ισόγειο και όροφος τριώροφου 
ΔΗΚΕΠ, «κτ. ΚΑΠΗ») ήταν αναξιοποίητα, τη στιγμή που ο Δήμος νοίκιαζε 
άλλα ακίνητα από ιδιώτες (Πολεοδομία, Νηπιαγωγείο, Γραφείο Λιμενικού 
Ταμείου), οι οποίοι μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πρόσωπα που 
σχετίζονταν με μέλη της τότε διοίκησης ή/και σημερινής αντιπολίτευσης. 
• Σε χώρους του «κτηρίου ΚΑΠΗ» και της μονάδας του βιολογικού 
καθαρισμού βρέθηκαν συσσωρευμένα χιλιάδες άχρηστα υλικά, αλλά 
και τακτοποιημένες αίθουσες που καταλαμβάνονταν από «φίλους» της 
πρώην δημοτικής αρχής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους χώρους αυτούς 
ως προσωπικές τους αποθήκες, έχοντας τοποθετήσει προσωπικά και 
επαγγελματικά τους αντικείμενα. 

Προεκλογικό ΠρόγραμμαΣελ.  6

2014



• Η πρακτική του Δήμου να επιτρέπει στους μισθωτές των καταστημάτων του 
να μην καταβάλλουν ενοίκια, δημιούργησε μη-αντιστρέψιμες καταστάσεις 
μεγαλοοφειλετών και αθέμιτου ανταγωνισμού.
 
Τι κάναμε:
• Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, προχωρήσαμε σε απογραφή των 
κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 
• Αναθέσαμε σε δικηγόρο το νομικό ξεκαθάρισμα της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου και σε τεχνικό σύμβουλο την καταγραφή της στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο και, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, 
υποβάλαμε στην Εφορία ακριβές Ε9 με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
• Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
(Κτηματική Υπηρεσία, Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου, Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Περιουσίας κ.ά.), ώστε να περιέλθει νομίμως στο Δήμο η χρήση 
των κτηρίων «ΚΑΠΗ» και «ΠΙΚΠΑ», καθώς και το τμήμα της έκτασης του 

Αγ. Στεφάνου που δεν ανήκει σε ιδιώτες. Οι ενέργειες αυτές είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες και για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται αρκετά χρόνια.
• Αναθέσαμε σε δικηγόρους και επιδιώξαμε τη δικαστική οδό για όλες 
τις υποθέσεις ιδιοκτησιακών αμφισβητήσεων σε βάρος της περιουσίας 
του Δήμου και κερδίσαμε την υπόθεση αγωγής που υπέβαλε κατά του 
Δήμου στέλεχος της αντιπολίτευσης, διεκδικώντας τμήμα του Άλσους 
Παπαντωνίου.
• Εφαρμόσαμε πρόγραμμα πολεοδομικής τακτοποίησης, συντήρησης 
και αναβάθμισης σε όλα τα δημοτικά κτήρια: νομιμοποιήσαμε τις 
οικοδομικές αυθαιρεσίες, διενεργήσαμε εργασίες συντήρησης, συντάξαμε 
και αναθέσαμε μελέτες για την ανάπλαση και ενεργειακή αναβάθμιση όλων 
των κτηρίων διοίκησης και των Σχολείων.
• Ανακαινίσαμε το κτήριο της Δημοτικής Αγοράς, συντηρώντας και 
αντικαθιστώντας τα κουφώματά του και διενεργώντας ελαιοχρωματισμούς 
και επισκευές σε όλο το εσωτερικό του.
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• Μεταστεγάσαμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το 1ο Νηπιαγωγείο και 
την Πολεοδομία σε δημοτικά ακίνητα που παρέμεναν αναξιοποίητα μέχρι 
το 2014, διακόπτοντας μάλιστα και στις τρεις περιπτώσεις πολυετή ενοίκια 
που καταβάλλονταν σε ιδιώτες για ληγμένες μισθωτικές συμβάσεις.
• Αξιοποιήσαμε το «κτήριο ΚΑΠΗ», στο οποίο εγκαταστάθηκαν: 
το Πολυδύναμο Ιατρείο Πόρου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 1ο 
Νηπιαγωγείο, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και το Δημοτικό 
Φυσιοθεραπευτήριο.
• Κινήσαμε διαδικασίες έξωσης των ασυνεπών ενοικιαστών (και πρωτίστως 
εκείνων που τύχαινε να είναι συγγενείς μελών της δικής μας παράταξης), 
αφού πρώτα ζητήσαμε την οικειοθελή αποχώρησή τους, και διενεργήσαμε 
νέους διαγωνισμούς για την εκμίσθωση όλων των ξενοίκιαστων 
καταστημάτων.
• Επισκευάσαμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οχήματα του Δήμου 
και εξασφαλίσαμε 160.000€ από χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών για την μετασκευή τριών από αυτά που βρέθηκαν 
κατεστραμμένα και για την αγορά δύο καινούργιων χωματουργικών 
μηχανημάτων.
• Προχωρήσαμε σε διαλογή των άχρηστων υλικών και σε διαδικασία 
εκποίησης ή καταστροφής τους μέσω διαγωνισμών, καθαρίζοντας έτσι 
τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, το «κτήριο ΚΑΠΗ» και όλους τους 
άλλους αποθηκευτικούς χώρους και επιφέροντας ταυτόχρονα έσοδα για 
το Δήμο.
• Όπως είχαμε δεσμευθεί, αιτηθήκαμε στο Υπουργείο Άμυνας την 

παραχώρηση αναξιοποίητων εκτάσεων και χώρων του Κ.Ε. Πόρος 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές χρήσεις, για τη δημιουργία χώρων περιπάτου και στάθμευσης 
και για τη στέγαση δημόσιων και δημοτικών Υπηρεσιών. Προς το σκοπό 
αυτό, επιδιώξαμε την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, στη βάση 
της οποίας θα νομιμοποιηθούν οι υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ του Δήμου 
και του Κ.Ε. Πόρος και θα παραχωρηθούν νέες χρήσεις στην κοινωνία του 
Πόρου, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα συνέχισης της προπαίδευσης. Η 
συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου δεν έχει απαντηθεί μέχρι στιγμής. 

Τι θα κάνουμε:
• Θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη δημοτική περιουσία με τις ίδιες 
αρχές χρηστής διοίκησης, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο Δήμος και η 
κοινωνία μας.
• Θα ολοκληρώσουμε το ιδιοκτησιακό ξεκαθάρισμα των κτηρίων «ΚΑΠΗ» 
και ΠΙΚΠΑ, των Σχολείων και της έκτασης του Αγ. Στεφάνου.
• Θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση και θα υλοποιήσουμε τις μελέτες 
αναβάθμισης όλων των δημοτικών κτηρίων, με κυριότερο το εμβληματικό 
έργο της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς και τη στέγαση του Δημαρχείου 
στον όροφό της.
• Θα συνεχίσουμε τη συστηματική διεκδίκηση αναξιοποίητων χώρων του 
Κ.Ε. Πόρος, η οποία θεωρούμε ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
προοπτικές ανάπτυξης για τον Πόρο.

2014

2014
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Οι συμμετοχές των δημοτικών 
συμβούλων στις συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου

Με την ολοκλήρωση του τέταρτου ακέραιου έτους της τρέχουσας περιόδου, η δημοτική αρχή δημοσιοποιεί τις παρουσίες 

των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου. Τα στοιχεία αυτά 

είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα γνωρίζουν οι δημότες, ειδικά εν όψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών που πολλοί 

από τους εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους θα ζητήσουν πιθανότατα ξανά  την ψήφο των συμπολιτών τους.

Έτος 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Συνεδριάσεις έτους 35 45 43 40 163

Ονοματεπώνυμο Ποσοστό 
συμμετοχής

Ελένη Κανατσίδη 35 43 43 32/37 153/158 97%

Κώστας Γκιών 33 41 43 40 157/163 96%

Τάσος Παπαχρήστου 32 40 43 40 155/163 95%

Γιώργος Καΐκας 33 40 42 35 150/163 92%

Γιώργος Κουτουζής 31 38 39 40 148/163 90%

Θοδωρής Χαρακλάνης 28 41 38 36 143/163 88%

Μαρία Βαρβάρου 35 34 37 1/2 107/124 86%

Καίτη Ροΐδη 28 30 39 38 135/163 83%

Βαγγέλης Τζάνος 33 29 35 38 125/163 77%

Γιώργος Κλείσας - - - 4 4/5 75%

Δημήτρης Μωρόπουλος 26 37 35 20 118/163 72%

Ματούλα Μητσιοπούλου 26 29 36 20 111/163 68%

Ελένη Κουτουζή 28 31 23 21 103/163 64%

Κώστας Δόσκαρης 20 35 17 20 92/163 56%

Αγγελική Μακρή 22 27 23 16 88/163 54%

Γιώργος Μάνδηλας 18 21 29 11 79/163 49%

Νάγια Κοράλλη - - - 14 14/35 40%

Σπύρος Σπυρίδων 17 18 15 8 58/163 36%

Βαγγέλης Ζεντέλης 13 9 15 9 46/163 28%
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Συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση γάμου & βάπτισης 
«Bridal Expo»

Προβλήθηκε στο TV Espana το ντοκιμαντέρ για τις
περιβαλλοντικές δράσεις στον Πόρο

Σε μια ακόμα τουριστική Έκθεση, την Έκθεση γάμου και βάπτισης “Bridal 
Expo”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 12 έως 
και τις 14 Ιανουαρίου, συμμετείχε ο Δήμος Πόρου, ανταποκρινόμενος 
στο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για τη σημαντικότερη 
ετήσια εκδήλωση γάμου και βάπτισης στην Ελλάδα, η οποία φέτος 
φιλοξένησε περισσότερες από 100 σημαντικές επιχειρήσεις, έχοντας 
σημαντική επισκεψιμότητα από μεμονωμένους ενδιαφερόμενους, αλλά και 
επαγγελματίες.

Στη συζήτηση που είχε με τους διοργανωτές της έκθεσης, η εντεταλμένη 
περιφερειακή σύμβουλος τουρισμού Ελένη Δημοπούλου εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η αγορά των γαμήλιων ταξιδιών έχει μεγάλη δυναμική, εφόσον 
εμπλέκονται πολλές και διαφορετικού είδους τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ 
αναφέρθηκε ειδικά στα πλεονεκτήματα των νησιών του Αργοσαρωνικού 
και ειδικά του Πόρου ως «ρομαντικού» προορισμού, ιδανικού για τη 
διεξαγωγή τέτοιων κοινωνικών εκδηλώσεων. Τον Δήμο μας εκπροσώπησε 
στην Έκθεση το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς.

Προβλήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου στην ισπανική κρατική τηλεόραση το
ντοκιμαντέρ για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τον
Νοέμβριο του 2018 στον Πόρο από τον Δήμο Πόρου, την HELMEPA, την
Aegean Rebreath και το Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη. Πρόκειται για ένα πολύ
ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στο παγκόσμιο πρόβλημα των 
πλαστικών στις θάλασσες, προβάλλοντας τις συστηματικές δράσεις που 
διενεργούνται στον Πόρο για τον καθαρισμό ακτών και βυθών, αλλά και για
την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Παρότι το ντοκιμαντέρ είναι
στην ισπανική γλώσσα, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ακόμα και σε 
όσους δεν γνωρίζουν ισπανικά. Σημειώνεται ότι στο ντοκιμαντέρ, μεταξύ 
άλλων, συμμετέχουν ή φαίνονται δεκάδες κάτοικοι και μαθητές από τον 
Πόρο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε σε 
κοινό πολλών εκατομμυρίων θεατών στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική,
στους ακόλουθους συνδέσμους:
• En Portada website: http://www.rtve.es/television/20190213/vertedero-
nostrum/1883421.shtml
• YouTube (HD):  https://www.youtube.com/watch?v=piVPn7FRY-4
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Απορρίφθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή που 
υπέβαλε ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων κατά της επιβολής σε βάρος 
του τέλους 28% επί των δαπανών που διενεργεί ο Δήμος Πόρου για 
τον Βιολογικό Καθαρισμό. Με την εν λόγω προσφυγή, ο γειτονικός 
Δήμος ζητούσε από την Επιτροπή την ακύρωση της σιωπηρής 
απόρριψης (από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης) της 
προηγούμενης προσφυγής του, με την οποία είχε προσβάλει την υπ’ 
αριθμ. 228/2017 Απόφαση του ΔΣ Πόρου, περί καθορισμού των 
δημοτικών τελών του 2018.
Υπενθυμίζεται ότι με τη σχετική Απόφαση το ΔΣ Πόρου καθόρισε 
για πρώτη φορά ανταποδοτικό τέλος σε βάρος του Δήμου 

Τροιζηνίας-Μεθάνων για τη συμμετοχή του στο κόστος συντήρησης 
και λειτουργίας του Βιολογικού, με τον οποίο έχει συνδεθεί από το 
2007. Είχε προηγηθεί η ανάθεση εκπόνησης Οικονομοτεχνικής 
Μελέτης από τον Δήμο Πόρου σε εξειδικευμένη εταιρία, ώστε 
να προσδιοριστεί το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και 
επανειλημμένες προσκλήσεις του Δημάρχου Πόρου προς τον 
Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα, 
στις οποίες ο τελευταίος δεν ανταποκρίθηκε. Μετά τον καθορισμό 
του τέλους, το 2018 βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά οφειλές σε βάρος 
του γειτονικού Δήμου ύψους 136.139€, εκ των οποίων τα 57.403€ 
έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και ο Δήμος μας πρόκειται να 
προχωρήσει στα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα διασφάλισης της 
είσπραξής τους. Σημειώνεται ότι το ίδιο τέλος 28% ήδη έχει καθορισθεί 
και για το 2019 (χωρίς ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων να προσβάλει 
την αντίστοιχη Απόφαση) και πρόκειται να βεβαιώνεται κάθε χρόνο, 
εφόσον δεν αλλάξει η δημοτική αρχή του Πόρου, ενώ, δυνάμει άλλης 
Απόφασης του ΔΣ στα τέλη του 2018, ο Δήμος Πόρου κατέθεσε 
αγωγή, με την οποία διεκδικεί εντόκως από τον γειτονικό Δήμο το 
ποσό των 691.199€, το οποίο αντιστοιχεί στο 28% των δαπανών που 
διενήργησε για τον Βιολογικό τα έτη 2008-2017. 

Η ορθότητα των χειρισμών της σημερινής δημοτικής αρχής Πόρου 
αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα επιβεβαιώθηκε, όχι μόνο από την 
απόρριψη των προσφυγών του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, αλλά και 
από το γεγονός ότι στα τέλη του 2018 η αρμόδια Εισαγγελία διέταξε 
για το συγκεκριμένο ζήτημα προκαταρκτική εξέταση, διερευνώντας 
την τέλεση κακουργηματικής απιστίας από τον τέως Δήμαρχο Πόρου, 
επειδή από το 2007 μέχρι το 2014 δεν επεδίωξε την είσπραξη της 
συμμετοχής του Γαλατά.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου η προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Χριστού και των παρόδων 
της στην περιοχή Μπρίνια του παραδοσιακού Οικισμού του Πόρου. Η 
συγκεκριμένη περιοχή, έκτασης 1.415τ.μ., αποτελεί αδιαμόρφωτο υπαίθριο 
χώρο, με χωμάτινες και τσιμεντοστρωμένες επιφάνειες, το μεγαλύτερο 
μέρος του οποίου, ειδικά τις τουριστικές περιόδους, καταλαμβάνεται από 
άναρχη στάθμευση. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση και 
διαμόρφωση της πλατείας και των παρόδων της, προκειμένου η περιοχή να 
αναβαθμισθεί αισθητικά και λειτουργικά και να αναδειχθεί σε ένα ζωντανό, 
βιώσιμο και ελκυστικό, για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες, 
περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα υποβληθούν στον Δήμο αρχιτεκτονικές 
προτάσεις που θα αξιολογηθούν από Επιτροπή αρχιτεκτόνων και θα 
συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο για την εκπόνηση 
της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 και στη συνέχεια ο Δήμος θα 
αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντίστοιχου έργου, το 
οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει εντός του 2020. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πούντας, για την οποία εκκρεμεί 
η έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
μπορεί να εγκρίνει τη διενέργεια αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Εγκρίθηκε από 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πόρου η διενέργεια 
αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για 
τη διαμόρφωση της 
πλατείας Χριστού 

Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή  
του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για τις δαπάνες  
του Βιολογικού
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Το έργο της δημοτικής αρχής 
με αριθμούς

Έχει γραφτεί πολλές φορές ότι ο Δήμος Πόρου μέχρι το 2014 βρισκόταν σε μια πολυετή παρακμή και ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 

η σημερινή δημοτική αρχή τον ανέλαβε (εν γνώση της) κυριολεκτικά διαλυμένο και παρατημένο σε όλους τους τομείς. Προκειμένου 

να τεθούν από την αρχή βάσεις για την εξυγίανση του Δήμου και να θεσμοθετηθούν διαδικασίες για την εκκίνηση της αναγκαίας 

παραγωγικής λειτουργίας του, χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας φανερώνονται χρόνο με τον χρόνο, 

αποτελώντας βάση για ακόμα καλύτερες επιδόσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις δημοτικές υποδομές, στην κοινωνία και στην τοπική 

ανάπτυξη.

Εκτός από την αναλυτική παράθεση των δημοτικών δράσεων την τελευταία τετραετία, η οποία θα παρουσιασθεί ανά ενότητα στα 

τεύχη της εφημερίδας μας, η αποδοτικότητα του Δήμου την τετραετία αυτή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό τρόπο στα 

ακόλουθα διαγράμματα που αποτυπώνουν οικονομικά και λοιπά στοιχεία παραγωγικότητας.
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76 σημαντικές δράσεις περιλαμβάνει 
ο Προγραμματισμός του Δήμου
76 σημαντικές δράσεις (μελέτες, έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) περιλαμβάνει ο αναλυτικός Προγραμματισμός του Δήμου 
Πόρου για το 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 236/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου. 

1. Δράσεις που ολοκληρώθηκαν το 2018

Στον Προγραμματισμό αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:
• 29 δημοτικές δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν μέσα 
στο 2019.
• 8 δράσεις που υλοποιούνται στον Δήμο μας ή για τον Δήμο μας από τρίτους 
φορείς (Περιφέρεια, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Τροιζηνίας).
• 23 δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, 
LEADER, Φιλόδημος), εκ των οποίων οι 5 είναι ήδη εγκεκριμένες και έχει ήδη 
δρομολογηθεί η διενέργειά τους, οι 7 βρίσκονται σε αναμονή έγκρισης και οι 11 
βρίσκονται σε αναμονή πρόσκλησης.
• 16 δημοτικές δράσεις επόμενων ετών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αποτελούν 
επόμενα στάδια δράσεων που εκτελούνται φέτος ή πρόκειται για δράσεις για τις 

οποίες απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες, όπως νομιμοποιήσεις, ιδιοκτησιακά 
ξεκαθαρίσματα, αδειοδοτήσεις από τρίτες υπηρεσίες κ.ά.

Η ψήφιση του ετήσιου Προγραμματισμού δράσεων αποτελεί διαδικασία που έχει 
θεσπίσει και εφαρμόζει από το 2017 η δημοτική αρχή Πόρου, χωρίς να απαιτείται 
από τη νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχει μεθοδικότητα στην πρόοδο των 
δράσεων, αλλά και διαφάνεια που δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να γνωρίζουν 
τη δραστηριότητα και τον μελλοντικό Προγραμματισμό του Δήμου. Για τους ίδιους 
λόγους, στην Απόφαση αυτή ενσωματώνονται και οι σημαντικές δράσεις που 
διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο έτος, οι οποίες για το 2018 
ήταν 20 στον αριθμό. Ακολούθως, παρατίθενται ανά κατηγορία όλοι οι πίνακες που 
ενσωματώνονται στη συγκεκριμένη Απόφαση.

Περιγραφή Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

1
Έργο αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες  
(υποέργα: στέγη 1ου Δημοτικού, γέφυρα Νεκροταφείου, 
αποκατάσταση πρανών ρέματος Συνοικισμού κ.ά.)

86.000€
(υπόλοιπο
από π/υ 

600.000€)

Παραλήφθηκε Περιφέρεια Αττικής

2 Έργο διαμόρφωσης και ανάπλασης πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου 44.640€ Παραλήφθηκε Ίδια έσοδα

3 Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και 
αποκατάσταση προβλημάτων στη μονάδα ΒΙΟΚΑ

24.800€ Παραλήφθηκε Περιφέρεια Αττικής

4 Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έργα ύδρευσης 24.800€ Παραλήφθηκε Ίδια έσοδα

5 Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έργα ύδρευσης (Καραπολίτι) 4.836€ Παραλήφθηκε Ίδια έσοδα

6
Μελέτη για προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 
τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύων 
ύδρευσης

0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

7

Μελέτη για προμήθεια αναβάθμιση αστικών εξοπλισμών 
(πτυσσόμενες εξέδρες, οθόνες προβολής, εξοπλισμός 
συνεδρίων, εξοπλισμός αιθουσών εκδηλώσεων, συστήματα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής, 
παγκάκια, φανοστάτες, κουπαστές, ράμπες ΑμΕΑ)

0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

8 Μελέτη αναβάθμισης Παιδικών Χαρών 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

9 Μελέτη δημοτικής συγκοινωνίας Σφαιρίας 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

10 Φάκελος αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πλατείας Χριστού 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

11 Φάκελος μελέτης ανάπλασης δημοτικής οδού Μέξη 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

12 Μελέτη για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα 
Τσελεβίνια (ασφαλτόστρωση)

0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

13 Αρχιτεκτονική μελέτη Δημοτικής Αγοράς 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

14 Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης τριγωνικού οικοπέδου και 
δημοτικού δρόμου στην είσοδο Λυκείου και 1ου Δημοτικού

0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

15 Μελέτη αναβάθμισης μονάδας ΒΙΟΚΑ σε 3βάθμια επεξεργασία 0 Ολοκληρώθηκε Τ.Υ. Δήμου

16 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για χρηματοδότηση και 
παρακολούθηση έργων για το 2018

20.000€ Ολοκληρώθηκε Ίδια έσοδα



Περιγραφή Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΡΓΑ

1 Διαμόρφωση κτηρίου Δημαρχείου 20.000€
Εκκρεμεί η 

τακτοποίηση το 
κτηρίου

Ίδια Έσοδα

2 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3.000€ Ετήσια έργα Ίδια Έσοδα

3 Κατασκευή αγωγών για σύνδεση οικιών στο αποχ. δίκτυο 3.000€ Ετήσια έργα Ίδια Έσοδα

4 Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και 
αντλιοστασίων αποχέτευσης στην Σφαιρία

2.300.000€ Εκτελείται Περιφέρεια Αττικής

5 Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση ομβρίων 300.000€ Εκτελείται Περιφέρεια Αττικής

6 Αποκατάσταση οδικού δικτύου από φυσικές καταστροφές 4.000€ Ετήσια έργα Έκτακτα Ειδικευμένα 
Πολιτικής Προστασίας

7 Διαγραμμίσεις δρόμων 5.000€ Ετήσια έργα Ίδια Έσοδα

8
Διαμόρφωση τριγωνικού οικοπέδου και δρομίσκου στην είσοδο 
του Λυκείου και του 1ου Δημοτικού 74.400€

Εκκρεμεί έγκριση 
από το Υπ. 
Πολιτισμού

Ίδια Έσοδα

9 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ρολογιού 74.400€ Εκκρεμεί έγκριση 
από το Υπ. Πολ.

Ίδια Έσοδα

10 Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών 
κατασκευών 

415.000€
Έκπτωση 

εργολάβου – 
Προς ανάθεση 

στον 2ο μειοδότη

Περιφέρεια Αττικής

11 Κατασκευή αγωγών για σύνδεση οικιών στο αποχετευτικό 
δίκτυο

24.000€ Προς ανάθεση Ίδια Έσοδα

12 Αποκατάσταση οδών Ασκελίου λόγω θεομηνίας 30.000€ Ανατέθηκε Έκτακτη Επιχορήγηση 
ΥΠ.ΕΣ. 2018

13 Αποκατάσταση οδών και πλατειών παραδοσιακού οικισμού 
μετά από φυσικές καταστροφές

10.000€ Ανατέθηκε Έκτακτα Ειδικευμένα 
Πολιτικής Προστασίας

14 Εργασίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες

20.000€ Ανατέθηκε Έκτακτη Επιχορήγηση 
ΥΠ.ΕΣ. 2018

15 Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού σε Μιστρέτσι και Περγάρι 1.000.000€
Προς υπογραφή 

Προγρ. 
Σύμβασης

Περιφέρεια Αττικής

ΜΕΛΕΤΕΣ

16 Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι 29.932€ Ανατέθηκε Περιφέρεια Αττικής

Σελ.24 Δράσεις-Έργα

2. Δράσεις του 2019

Περιγραφή Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

17 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων ασφαλτόστρωσης σε Μιστρέτσι-Περγάρι και Τσελεβίνια

5.000€ Ολοκληρώθηκε Ίδια έσοδα

18 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου 

5.000€ Ολοκληρώθηκε Ίδια Έσοδα

19 Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 18.100€ Ολοκληρώθηκε Φιλόδημος

20 Εργασίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες

20.000€ Ολοκληρώθηκε Έκτακτη Επιχορηγ. ΥΠ.ΕΣ.
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Περιγραφή Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

17 Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων για έργα αποχέτευσης 2.000€ Προς ανάθεση Ίδια Έσοδα

18 Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου 
Καλαυρίας 

20.000€ Παραλήφθηκε Περιφέρεια Αττικής

19 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων 35.000€ Παραλήφθηκε Έκτακτη Επιχορήγηση 
ΥΠ.ΕΣ. 2014

20 Μελέτη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Οικισμού 
πλην Καστελίου

4.000€ Προς ανάθεση Ίδια Έσοδα

21 Μελέτη ανάπλασης δημοτικής οδού Μέξη 43.000€ Προς 
δημοπράτηση

Ίδια Έσοδα

22 Μελέτη ανάπλασης πλατείας Χριστού (αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός)

16.100€ Προς 
δημοπράτηση

Ίδια Έσοδα

23
Μελέτη έργων επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων 
ΒΙΟΚΑ Πόρου και σύνταξη φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ 24.736€

Προς 
περιβαλλοντική 
αδειοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων

24 Μελέτη ανάπλασης Πούντας (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός) 59.705€
Αναμονή 

έγκρισης Υπ. 
Ναυτ.

ΔΛΤΠ

25 Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης κ/χ χώρων Πέρλιας (από 
Αγ. Τριάδα έως κτ. ΚΑΠΗ)

0 Υπό σύνταξη Συντάσσεται από την 
Υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

26 Ψηφιοποίηση και ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών 
πληροφοριών για τη διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου 

24.800€ Προς ανάθεση Ίδια Έσοδα

27 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για χρηματοδότηση και 
παρακολούθηση έργων

20.000€ Προς ανάθεση Ίδια Έσοδα

28 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για υποβοήθηση επίβλεψης έργου 
αποκατάστασης αποχετευτικού Σφαιρίας

24.800€ Ανατέθηκε Ίδια Έσοδα

29 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για περιβαλλοντική αδειοδότηση 
μονάδων αφαλάτωσης

4.000€ Ανατέθηκε Ίδια έσοδα

3. Δράσεις που διενεργούνται από τρίτους
Περιγραφή Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

30
Έργο μετατόπισης δικτύων ύδρευσης Δήμων Τροιζηνίας-
Μεθάνων και Πόρου

3.200.000€ (αφορά 
τον Δήμο μας κατά 

50%)

Εκτελείται μέσω 
του Δήμου 
Τροιζ.-Μεθ.

Περιφέρεια Αττικής

31 Εργασίες καθαρισμού αγροτικών οδών 23.599€ Ανατέθηκε Αν. Σύνδεσμος Τροιζηνίας

32 Εργασίες καθαρισμού αγροτικών οδών στο ηπειρωτικό τμήμα 
του Δήμου 

23.996€ Ανατέθηκε Αν. Σύνδεσμος Τροιζηνίας

33 Υποστήριξη προετοιμασίας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
ανάπλασης Πούντας

3.720€ Παραλήφθηκε ΔΛΤΠ 

34 Μελέτη masterplan λιμανιού 34.172€ Ανατέθηκε ΔΛΤΠ

35 Μελέτη επισκευής/αναβάθμισης υφιστάμενων λιμενικών έργων 20.947€ Ανατέθηκε ΔΛΤΠ

36 Μελέτη αναδιοργάνωσης λιμενικών υποδομών και λοιπών 
περιοχών ΧΖΛ

12.388€ Προς ανάθεση ΔΛΤΠ

37 Ανακατασκευή δυτικού κρηπιδώματος λιμανιού 868.000€ Εκτελείται Περιφέρεια Αττικής
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4. Δράσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία 

Τίτλος Δράσης Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ

38
Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 
τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών 
δικτύων ύδρευσης 

2.022.669€ Προς δημοπράτηση Φιλόδημος

39
Προμήθεια αυτοματισμών αγωγού μεταφοράς ύδατος 
από κάμπο Τροιζηνας έως την μεγάλη σκάλα και δικτύου 
ύδρευσης

1.061.205€ Προς δημοπράτηση ΕΣΠΑ

40 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση Παιδικών Χαρών

228.000€ Δημοπρατήθηκε Φιλόδημος
+ 5.000€ Ίδια Έσοδα

41 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 110.000€ Προς δημοπράτηση Φιλόδημος
+ 5.000€ Ίδια Έσοδα

42 Προμήθεια υποδομών πρόσβασης ΑμΕΑ στη θάλασσα 
«Προσβάσιμος Πόρος»

111.662€ Προς δημοπράτηση ΕΣΠΑ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

43 Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικών δομών 60.000€ Φιλόδημος

44
Ολοκλήρωση μελετών για την αποκατάσταση και 
αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς (στατική επάρκεια, 
Η/Μ, γεωτεχνικά και τεύχη δημοπράτησης)

85.000€
Τ.Π. & Δ.

+ 40.000€ από τον Δήμο

45
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων (αντικατάσταση 
κουφωμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση, αναβάθμιση χώρων 
εκδηλώσεων κ.τ.λ. για: Σχολεία, Δημαρχείο, Τριώροφο, κτ. 
ΚΑΠΗ, κτ. Άλσους, Παιδικό Σταθμό)

24.800€ Τ.Π. & Δ.

46
Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης 
αντικατάστασης δημοτικού οδοφωτισμού για την βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας

15.000€ Τ.Π. & Δ.

47

Προμήθεια αναβάθμισης αστικών εξοπλισμών 
(πτυσσόμενες εξέδρες, οθόνες προβολής, εξοπλισμός 
συνεδρίων, εξοπλισμός αιθουσών εκδηλώσεων, συστήματα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής, 
παγκάκια, φανοστάτες, κουπαστές, ράμπες ΑμΕΑ)

300.000€
CLLD/LEADER 2014-
2020: «Πολιτισμός και 
Περιβάλλον Εν Πλω»

48 Επιχορήγηση Poros Arts Festival 50.000€
CLLD/LEADER 20142020: 

«Πολιτισμός και 
Περιβάλλον Εν Πλω» 

49 Σύμπραξη για δράση τουριστικής προβολής και ανάπτυξης 200.000€ Interreg ΙV – 2018

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

50 Έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια 
(ασφαλτόστρωση)

1.000.000€ Φιλόδημος
+300.000€ Ίδια Έσοδα

51 Έργο αποκατάστασης μονάδας ΒΙΟΚΑ και αναβάθμισή της 
σε τριτοβάθμια επεξεργασία

4.216.000€ Φιλόδημος

52 Αναβάθμιση υποδομών Παιδικού Σταθμού 50.000€ Φιλόδημος

ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

53 Υλοποίηση δράσης ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού 100.000€ ΕΣΠΑ

54 Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης 1.549.800€ ΕΣΠΑ

55 Μελέτη γενικού σχεδίου (masterplan) ύδρευσης 50.000€ Φιλόδημος
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Τίτλος Δράσης Εκκρεμότητες 

ΜΕΛΕΤΕΣ

61 Μελέτη επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. 
Συγγρού

Απαιτούνται άδειες Υπουργείου Πολιτισμού

62
Μελέτη υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων 
(κλειστό γυμναστήριο), υποστηρικτικών υποδομών και 
περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο

Απαιτείται μετατόπιση γραμμής αιγιαλού – δημιουργία οικοπέδου – 

παραχώρηση από την ΕΤΑΔ

63 Μελέτη επισκευής κτ. Άλσους Απαιτείται οριστικοποίηση τακτοποίησης

ΕΡΓΑ

64 Ανάπλαση δημοτικής οδού Μέξη Παραλαβή Μελέτης

65 Έργο υλοποίησης μελέτης αναβάθμιση Καστελίου Επικαιροποίηση τευχών + φωτοτυπίες

66 Έργο διαμόρφωσης κ/χ χώρων Πέρλιας (από Αγ. Τριάδα 
έως κτ. ΚΑΠΗ)

Σύνταξη Μελέτης από την Υπηρεσία

67 Έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης σε Ασκέλι, Πέρλια και 
Νεώριο 

Υποβολή αιτήματος μετά την οριοθέτηση των ρεμάτων

68 Έργο ανάπλασης Πούντας Παραλαβή Μελέτης του ΔΛΤ 

69
Έργο υλοποίησης χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων 
(κλειστό γυμναστήριο), υποστηρικτικών υποδομών και 
περιβάλλοντος χώρου στον Άγ. Στέφανο

Απαιτείται μετατόπιση γραμμής αιγιαλού – δημιουργία οικοπέδου – 

παραχώρηση από την ΕΤΑΔ

70 Έργο διαμόρφωσης πλατείας Χριστού Παραλαβή της Μελέτης 

71 Έργο ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμιση 
κτ. Δημοτικής Αγοράς 

Έγκριση αρχιτεκτονικής Μελέτης και ανάθεση λοιπών Μελετών 

72 Έργο επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Συγγρού Εκπόνηση Μελέτης 

73 Έργο επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτ. Άλσους 
Παπαντωνίου

Τακτοποίηση και εκπόνηση Μελέτης

74 Επισκευή κτηρίου Νεκροταφείου Τακτοποίηση και εκπόνηση Μελέτης

75

Έργο αναβάθμισης (αντικατάσταση κουφωμάτων, 
ενεργειακή αναβάθμιση (αντικατάσταση κουφωμάτων, 
ενεργειακή αναβάθμιση, αναβάθμιση χώρων εκδηλώσεων 
κ.τ.λ. για: Σχολεία, Δημαρχείο, Τριώροφο, κτ. ΚΑΠΗ, κτ. 
Άλσους, Παιδικό Σταθμό)

Ανάθεση και παραλαβή της Μελέτης 

76
Έργο αποτύπωσης και αναβάθμισης δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού Ανάθεση και παραλαβή της Μελέτης

5. Προγραμματισμένες δράσεις επόμενων ετών

Τίτλος Δράσης Προϋπολογισμός Στάδιο Πηγή Χρηματοδότησης

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

56 Έργο υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι 500.000€

57 Έργο αποκατάστασης και επέκτασης δικτύου μεταφοράς 
ακαθάρτων 

4.680.000€

58 Προμήθεια δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης 1.549.800€

59 Τοπογραφική αποτύπωση και αναθεώρηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού 

500.000€

60
Μελέτη διαχωρισμού παντορροϊκού και αντικατάστασης 
δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού*

200.000€







Σελ.30 Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων

Όπως κάθε χρόνο μετά το 2014, τα Χριστούγεννα στον Πόρο συνοδεύτηκαν 
και φέτος από πλούσιες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος στη «Γειτονιά 
των Χριστουγέννων», προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες 
εορταστικό κλίμα και καθημερινές επιλογές διασκέδασης. Οι εκδηλώσεις 
ξεκίνησαν με τη συναυλία της χορωδίας του Γυμνασίου υπό τη διεύθυνση 
της Άννας Παύλου και τη συμμετοχή 36 μαθητριών και μαθητών όλων 
των τάξεων του Γυμνασίου. Τις πρωινές ώρες των εορταστικών ημερών, οι 
μικροί μας φίλοι απασχολήθηκαν και διασκέδασαν με προγράμματα που 
διοργάνωσαν οι Καίτη Ροΐδη και η Μαρία Μπαρδάκα για λογαριασμό του 
Παιδικού Σταθμού και του ΚΔΑΠ, με ανιματέρ, αλλά και με την επίσκεψη του 
Άγιου Βασίλη ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο οποίος μοίρασε εκατοντάδες 
δώρα σε όλα τα παιδιά που κατέκλυσαν την πλατεία.
Επίσης, τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες των διακοπών 
των Χριστουγέννων, λειτούργησε το παιδικό τρενάκι και η γιγαντιαία 
χιονόμπαλα, ψυχαγωγώντας τα παιδιά και γεμίζοντας, με τη βοήθεια του 
καιρού, την πλατεία, καθώς και τα γύρω μαγαζιά. Ξεχωριστές παρουσίες στη 
«Γειτονιά των Χριστουγέννων» ήταν εκείνη της δημοτικής Φιλαρμονικής, η 
οποία έπαιξε τα κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και 

του Χοροδιδασκαλείου του ΝΟΠΤ και των «λαϊκών» 2+2, οι οποίοι από 
κοινού προσέφεραν μια μοναδική βραδιά διασκέδασης το Σάββατο 29 
Δεκεμβρίου. Κορύφωση των εκδηλώσεων ήταν η μεγάλη συναυλία του 
Χρήστου Δάντη την παραμονή των Χριστουγέννων, η οποία γέμισε την 
πλατεία με εκατοντάδες κόσμου κάθε ηλικίας, που ξεφάντωσαν με χορό και 
τραγούδι. Το πρόγραμμα της «Γειτονιάς» ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου με την πρωτότυπη εκδήλωση «Χρώματα, αρώματα και γεύσεις 
Χριστουγέννων», η οποία πραγματοποιήθηκε στο στενό της Δημοτικής 
Αγοράς από τα καταστήματα Γλύκισμα και Εργάνη.
Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος διένειμε τρόφιμα (για πρώτη φορά φέτος 
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου) σε συμπολίτες μας που έχουν 
ανάγκη, οι οποίοι επιλέγονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα, στη 
διανομή εντάχθηκαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση, αλλά ξεπερνούσαν οριακά 
τα εισοδηματικά κριτήρια, με τα έξοδα για την ένταξή τους να καλύπτονται 
από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος επίσης ανέλαβε όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνταν για τα δώρα που προσφέρθηκαν από τον Άγιο 
Βασίλη, καθώς και για τα δώρα που δόθηκαν στα παιδιά της χορωδίας του 
Γυμνασίου και της Φιλαρμονικής.
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ΧΟΡΗΓΟΙ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
• ΓΛΥΚΙΣΜΑ • ΕΡΓΑΝΗ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΝΕΣΗ 

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 7 BROTHERS • CAFE DESTINO • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

«ΣΤΗ ΡΟΤΑ»  •  ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΟΤΟΣ • ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

• ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΤΣΙΔΗΣ • ΜΑΡΙΑ ΖΕΝΤΕΛΗ • ΑΝΤΩΝΗΣ 

& ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΟΣ

Εκδηλώσεις



*  Σε περίπτωση κακοκαιρίας, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται 
    στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Β΄Δημοτικού   
** Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα ματαιωθε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.3.2019
18:00  - Έναρξη Κυνηγιού Χαμένου Θησαυρού: 
ενημέρωση ομάδων – έναρξη (κτ. Συγγρού)

ΣΑΒΒΑΤΟ 9.3.2019
11:00 - Άγώνας τηλεκατευθυνόμενων (Νέο Δυτικό Λιμάνι) **
17:00 - Κυνηγι Χαμένου Θησαυρού: Διαγωνισμός 
             μεταμφιεσμένων (πλ. Καραμάνου) *  
19:30 - Πάρτυ Μασκε - Συναυλία με τους STARDUST 
              (πλ. Καραμάνου) *  

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.3.2019
10:00 - Κυνηγι Χαμένου Θησαυρού: συνέχεια (πλ. Δημαρχείου)  
12:30 - Παραδοσιακό γλέντι στην Πούντα με 
              τον Νίκο Κουρκούλη και τον Θανάση Βασιλόπουλο**
15:00 - Κυνηγι Χαμένου Θησαυρού: λήξη (Πούντα)   

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11.3.2019
11:00 - Παιδικό πάρτυ μασκέ (πλατεία Καποδίστρια - Γυμνάσιο)*  
          

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ∆ήµος Πόρου

Aποκριάτικες
εκδηλώσεις

Aποκριάτικες
εκδηλώσεις

Aποκριάτικες
εκδηλώσεις
∆ήµου Πόρου


