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Σελίδα 12

Σχολικές Εκδρομές

Άμεσα τα αποτελέσματα της καμπάνιας 

του Δήμου για προσέλκυση σχολικών εκδρομών, 

με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

του νησιού και στόχο την αύξηση αφίξεων 

την περίοδο της Άνοιξης.

Σελίδα 10

Άγιος Στέφανος

Ιστορική αλλαγή στην εικόνα και τη χρήση 

της δημοτικής έκτασης του Αγ. Στεφάνου. 

Μετά από δεκαετίες, ο χώρος καθαρίστηκε 

και ξεκινά η χρήση του ως δημοτικού parking, 

αλλά και ο σχεδιασμός για την ανάπλαση 

και τη συνολική αξιοποίησή του.

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της 
εγκατάστασης συρματοκιβωτίων και αποκατάστασης 
κοιτών ρεμάτων. Μετά τη γέφυρα του Δασαρχείου, 
παραδόθηκε και η κοίτη δίπλα στη μάντρα του 
Νεκροταφείου και έπονται εκτεταμένα έργα σε άλλα 
σημεία που υπέστησαν βλάβες στις 9.12.2014.

Σελίδα 11

Αποκατάσταση ρεμάτων

Το 4ο Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών 
στον Πόρο από 19 έως 22 Μαΐου 2016
Στο λιμάνι του Πόρου 
θα πραγματοποιηθεί 
από τις 19 έως τις 22 Μαΐου 
το ετήσιο Σαλόνι 
Παραδοσιακών Σκαφών, 
με πολλές παράλληλες 
εκδηλώσεις. Στο πλευρό 
των αγωνιστών της διάσωσης 
της ναυτικής παράδοσης 
ο Δήμος Πόρου.

Σελίδα 6



Σελ. 2 Για τον Πόρο 

Η κυκλοφορία ενός ακόμα τεύχους 

των «Νέων του Πόρου», αποτελεί αφορμή, 

όχι μόνο για τους αναγνώστες, αλλά και για εμάς, 

να κάνουμε έναν απολογισμό της δράσης 

του Δήμου τους τελευταίους μήνες. 

Ο απολογισμός αυτός, με γεμίζει προσωπικά 

με μεγάλη ικανοποίηση και δείχνει ότι η διαδικασία 

προόδου του τόπου μας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γιάννης Δηµητριάδης

Ο Δήμαρχος Πόρου

«Τα Νέα του Πόρου»

Ενηµερωτικό έντυπο 

του  Δήµου Πόρου

Υπεύθυνος για την έκδοση:
Γιάννης Δηµητριάδης

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

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

Επικοινωνία:
grafeiotypou@poros.gr

22980 - 26050

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαροί παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή, καθώς επιδιώκουν να προκαλέσουν την αποτυχία του 
έργου μας και να αναστείλουν την πρόοδο του τόπου. Οι παράγοντες αυτοί, προσπαθούν να εγκλωβίσουν κάθε δράση του Δήμου στα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας, καταργώντας κάθε πολιτικό κανόνα συναίνεσης, που ισχύει σε κάθε τόπο που δεν έχει την ατυχία να διαθέτει 
μια τόσο πολιτικά ανήθικη αντιπολίτευση, σαν αυτή που διαθέτει σήμερα ο Πόρος.

Ενώ στο παρελθόν αποτελούσε κανόνα η μειοψηφία, για το καλό του τόπου, να μην σκαλίζει ορισμένα «ευαίσθητα» ζητήματα που ακροβατούν 
νομικά, η σημερινή αντιπολίτευση, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις αδυναμίες αυτές (αφού όλες ανεξαιρέτως οφείλονται στις δικές της 
διαχρονικές εγκληματικές παραλήψεις), έχει ως μοναδική της στρατηγική να τις προτάσσει ως λόγο καταγγελίας των δράσεων του Δήμου, 
επιδιώκοντας (απροκάλυπτα πλέον) να επέλθει το χάος. Τέτοια ζητήματα αφορούν κυρίως τις δράσεις του Δήμου στους χώρους αρμοδιότητας 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (καθαριότητα, διέλευση δημοτικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων κ.α.), τη διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων, το κυκλοφοριακό κ.α. 

Αντίστοιχο ρόλο, παίζει και ο Λιμενάρχης του Πόρου, ο οποίος, έχοντας συγκροτήσει αντιπολιτευτικό μπλοκ με την αντιπολίτευση, 
μπλοκάρει εργασίες, που, με την ανοχή ή ακόμα και με την ψήφο του ίδιου στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, λειτουργούσαν 
απροβλημάτιστα έως και το 2014 (π.χ. η διάνοιξη του Καναλιού, η διάστρωση των παραλιών, η απόφραξη των δικτύων ομβρίων, η συντήρηση του 
Βιολογικού Καθαρισμού κ.α.). Για τις περιπτώσεις αυτές, η νέα διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου εξαναγκάζεται πλέον να αποστέλλει σειρά εγγράφων, 
τεχνικές μελέτες κ.α. προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη του. Σήμερα εκκρεμούν για έναν έως και τρεις 
μήνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου (οι οποίες λειτουργούν εξίσου απαράδεκτα με τον Λιμενάρχη) περισσότερα από 30 τέτοια έγγραφα, τα οποία 
αφορούν στην εκρίζωση των άρρωστων φοινίκων, την «κατεπείγουσα» (από τον Γενάρη!) απόφραξη αγωγού ομβρίων στη Γοργόνα, την 
αντικατάσταση των σπασμένων αλυσίδων της πλωτής κ.α.  Επίσης, το Λιμεναρχείο, για πρώτη φορά το 2015 ξεκίνησε επιλεκτικά να καταψηφίζει μαζί 
με την αντιπολίτευση, τα αιτήματα που υποβάλουν για τις παραχωρήσεις των χώρων τραπεζαρίας τους τα καταστήματα της Πέρλιας, τις οποίες έως 
τότε ψήφιζε επί χρόνια ο ίδιος Λιμενάρχης (θυμίζω ότι την ίδια πρακτική είχε ακολουθήσει το Λιμεναρχείο και πριν μερικά χρόνια όταν η πλαζ 
Ασκελίου δεν παραχωρήθηκε στους εκλεκτούς της τότε δημοτικής αρχής). Μάλιστα, εκτός από την αρνητική του ψήφο στα Συμβούλια, στη συνέχεια 
ο Λιμενάρχης «καταδιώκει» τις υποθέσεις, στέλνοντας αλλεπάλληλα έγγραφα, στις υπηρεσίες που ελέγχουν τις Αποφάσεις, προκειμένου αυτές να 
ακυρωθούν. 

Για όλα τα παραπάνω, η αντιπολίτευση, η οποία ούτε μία πολιτική πρόταση δεν έχει καταθέσει εδώ και είκοσι μήνες, τρίβει τα χέρια της, 
φτάνοντας στο σημείο, με ανοικτή επιστολή της, να ζητάει από τον αρμόδιο Υπουργό την παραμονή του Λιμενάρχη στον Πόρο. Παράλληλα, το 
«πολιτικό» μήνυμα που καταθέτει δημοσίως, όποτε τα θέματα αυτά συζητούνται στα διάφορα Συμβούλια είναι ότι «πρέπει να κάτσουμε να τα 
βρούμε όλοι μαζί». Μάς λένε δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς: «ή εμείς ή κανείς, αλλιώς θα υποστείτε τις συνέπειες και καλά θα πάθετε». 

Καθώς οι υπόλοιπες σελίδες της εφημερίδας έχουν αμιγώς θετικό πρόσημο, αποφάσισα να αναφερθώ στα ανωτέρω, επειδή θεωρώ ότι 
πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι τους τελευταίους μήνες «ανώνυμοι» καταγγέλλοντες έχουν κάνει 
καταγγελίες κατά του Αντιδημάρχου μου Γ.Κουτουζή (δύο καταγγελίες για τους επαγγελματικούς του χώρους), του Αντιδημάρχου μου 
Τ. Παπαχρήστου (μία καταγγελία για την αποθήκη του), της μητέρας του δημοτικού μου συμβούλου Βαγγέλη Τζάνου (για το σπίτι της), του 
κουμπάρου μου Παναγιώτη Θεοφάνους (για το σπίτι του), του πατέρα μου (επώνυμη καταγγελία από το Λιμεναρχείο για το πεζοδρόμιο μπροστά 
από το σπίτι του), των εθελοντών συνεργατών μου στο Δημαρχείο και των εθελοντών εργαζομένων στη Δημοτική βιβλιοθήκη (δύο καταγγελίες, η 
μία ανώνυμη, η άλλη από τον Β. Λαζαρίδη), έχει αποσταλεί ανώνυμη χυδαία επιστολή κατά της δημοτικής μου συμβούλου Μ. Βαρβάρου με 
αναφορές στην οικογένεια της, έχουν βρεθεί στο αυτόφωρο, εξαιτίας ενεργειών κυρίως του Λιμεναρχείου, ή επώνυμων καταγγελιών κυρίως 
των κ. Δ Γρίβα (μέλους της μειοψηφίας) και Λαζαρίδη οι Αντιδήμαρχοί μου, εγώ, υπάλληλοι του Δήμου και όλοι ανεξαιρέτως οι χωματουργοί του 
νησιού για εργασίες που εκτελούσαν για λογαριασμό του Δήμου. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ κατά εκλεγμένης αρχής στον Πόρο, ούτε 
συμβαίνουν κατά των πολιτικών μου αντιπάλων. Και, κυρίως, ο θεσμικός πολιτικός μου αντίπαλος δεν τα έχει καταδικάσει ποτέ. Το 
ποιος είναι πίσω από όλα αυτά είναι πασιφανές. Πρέπει να γνωστοποιήσω τέλος ότι ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος και ο κ. Θ. Μητσόπουλος έχουν 
υποβάλει μηνύσεις εναντίον μου, κατηγορώντας με για τη συκοφαντική τους δυσφήμιση και για άλλα αδικήματα.

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους και καλή σεζόν, η οποία προδιαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξη σε ό,τι αφορά την 
προσέλευση επισκεπτών. Ο Δήμος, όπως και πέρυσι, θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφήμιση του τόπου μας, για την διοργάνωση 
ελκυστικών εκδηλώσεων και για την καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινότητας, ιδίως αναφορικά με το κυκλοφοριακό, τους κοινόχρηστους 
χώρους και την καθαριότητα. 

Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαροί παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή, καθώς επιδιώκουν να προκαλέσουν την αποτυχία του 
έργου μας και να αναστείλουν την πρόοδο του τόπου. Οι παράγοντες αυτοί, προσπαθούν να εγκλωβίσουν κάθε δράση του Δήμου στα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας, καταργώντας κάθε πολιτικό κανόνα συναίνεσης, που ισχύει σε κάθε τόπο που δεν έχει την ατυχία να διαθέτει 
μια τόσο πολιτικά ανήθικη αντιπολίτευση, σαν αυτή που διαθέτει σήμερα ο Πόρος.

Ενώ στο παρελθόν αποτελούσε κανόνα η μειοψηφία, για το καλό του τόπου, να μην σκαλίζει ορισμένα «ευαίσθητα» ζητήματα που ακροβατούν 
νομικά, η σημερινή αντιπολίτευση, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις αδυναμίες αυτές (αφού όλες ανεξαιρέτως οφείλονται στις δικές της 
διαχρονικές εγκληματικές παραλήψεις), έχει ως μοναδική της στρατηγική να τις προτάσσει ως λόγο καταγγελίας των δράσεων του Δήμου, 
επιδιώκοντας (απροκάλυπτα πλέον) να επέλθει το χάος. Τέτοια ζητήματα αφορούν κυρίως τις δράσεις του Δήμου στους χώρους αρμοδιότητας 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (καθαριότητα, διέλευση δημοτικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων κ.α.), τη διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων, το κυκλοφοριακό κ.α. 

Αντίστοιχο ρόλο, παίζει και ο Λιμενάρχης του Πόρου, ο οποίος, έχοντας συγκροτήσει αντιπολιτευτικό μπλοκ με την αντιπολίτευση, 
μπλοκάρει εργασίες, που, με την ανοχή ή ακόμα και με την ψήφο του ίδιου στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, λειτουργούσαν 
απροβλημάτιστα έως και το 2014 (π.χ. η διάνοιξη του Καναλιού, η διάστρωση των παραλιών, η απόφραξη των δικτύων ομβρίων, η συντήρηση του 
Βιολογικού Καθαρισμού κ.α.). Για τις περιπτώσεις αυτές, η νέα διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου εξαναγκάζεται πλέον να αποστέλλει σειρά εγγράφων, 
τεχνικές μελέτες κ.α. προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη του. Σήμερα εκκρεμούν για έναν έως και τρεις 
μήνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου (οι οποίες λειτουργούν εξίσου απαράδεκτα με τον Λιμενάρχη) περισσότερα από 30 τέτοια έγγραφα, τα οποία 
αφορούν στην εκρίζωση των άρρωστων φοινίκων, την «κατεπείγουσα» (από τον Γενάρη!) απόφραξη αγωγού ομβρίων στη Γοργόνα, την 
αντικατάσταση των σπασμένων αλυσίδων της πλωτής κ.α.  Επίσης, το Λιμεναρχείο, για πρώτη φορά το 2015 ξεκίνησε επιλεκτικά να καταψηφίζει μαζί 
με την αντιπολίτευση, τα αιτήματα που υποβάλουν για τις παραχωρήσεις των χώρων τραπεζαρίας τους τα καταστήματα της Πέρλιας, τις οποίες έως 
τότε ψήφιζε επί χρόνια ο ίδιος Λιμενάρχης (θυμίζω ότι την ίδια πρακτική είχε ακολουθήσει το Λιμεναρχείο και πριν μερικά χρόνια όταν η πλαζ 
Ασκελίου δεν παραχωρήθηκε στους εκλεκτούς της τότε δημοτικής αρχής). Μάλιστα, εκτός από την αρνητική του ψήφο στα Συμβούλια, στη συνέχεια 
ο Λιμενάρχης «καταδιώκει» τις υποθέσεις, στέλνοντας αλλεπάλληλα έγγραφα, στις υπηρεσίες που ελέγχουν τις Αποφάσεις, προκειμένου αυτές να 
ακυρωθούν. 

Για όλα τα παραπάνω, η αντιπολίτευση, η οποία ούτε μία πολιτική πρόταση δεν έχει καταθέσει εδώ και είκοσι μήνες, τρίβει τα χέρια της, 
φτάνοντας στο σημείο, με ανοικτή επιστολή της, να ζητάει από τον αρμόδιο Υπουργό την παραμονή του Λιμενάρχη στον Πόρο. Παράλληλα, το 
«πολιτικό» μήνυμα που καταθέτει δημοσίως, όποτε τα θέματα αυτά συζητούνται στα διάφορα Συμβούλια είναι ότι «πρέπει να κάτσουμε να τα 
βρούμε όλοι μαζί». Μάς λένε δηλαδή εμμέσως πλην σαφώς: «ή εμείς ή κανείς, αλλιώς θα υποστείτε τις συνέπειες και καλά θα πάθετε». 

Καθώς οι υπόλοιπες σελίδες της εφημερίδας έχουν αμιγώς θετικό πρόσημο, αποφάσισα να αναφερθώ στα ανωτέρω, επειδή θεωρώ ότι 
πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι τους τελευταίους μήνες «ανώνυμοι» καταγγέλλοντες έχουν κάνει 
καταγγελίες κατά του Αντιδημάρχου μου Γ.Κουτουζή (δύο καταγγελίες για τους επαγγελματικούς του χώρους), του Αντιδημάρχου μου 
Τ. Παπαχρήστου (μία καταγγελία για την αποθήκη του), της μητέρας του δημοτικού μου συμβούλου Βαγγέλη Τζάνου (για το σπίτι της), του 
κουμπάρου μου Παναγιώτη Θεοφάνους (για το σπίτι του), του πατέρα μου (επώνυμη καταγγελία από το Λιμεναρχείο για το πεζοδρόμιο μπροστά 
από το σπίτι του), των εθελοντών συνεργατών μου στο Δημαρχείο και των εθελοντών εργαζομένων στη Δημοτική βιβλιοθήκη (δύο καταγγελίες, η 
μία ανώνυμη, η άλλη από τον Β. Λαζαρίδη), έχει αποσταλεί ανώνυμη χυδαία επιστολή κατά της δημοτικής μου συμβούλου Μ. Βαρβάρου με 
αναφορές στην οικογένεια της, έχουν βρεθεί στο αυτόφωρο, εξαιτίας ενεργειών κυρίως του Λιμεναρχείου, ή επώνυμων καταγγελιών κυρίως 
των κ. Δ Γρίβα (μέλους της μειοψηφίας) και Λαζαρίδη οι Αντιδήμαρχοί μου, εγώ, υπάλληλοι του Δήμου και όλοι ανεξαιρέτως οι χωματουργοί του 
νησιού για εργασίες που εκτελούσαν για λογαριασμό του Δήμου. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ κατά εκλεγμένης αρχής στον Πόρο, ούτε 
συμβαίνουν κατά των πολιτικών μου αντιπάλων. Και, κυρίως, ο θεσμικός πολιτικός μου αντίπαλος δεν τα έχει καταδικάσει ποτέ. Το 
ποιος είναι πίσω από όλα αυτά είναι πασιφανές. Πρέπει να γνωστοποιήσω τέλος ότι ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος και ο κ. Θ. Μητσόπουλος έχουν 
υποβάλει μηνύσεις εναντίον μου, κατηγορώντας με για τη συκοφαντική τους δυσφήμιση και για άλλα αδικήματα.

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους και καλή σεζόν, η οποία προδιαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξη σε ό,τι αφορά την 
προσέλευση επισκεπτών. Ο Δήμος, όπως και πέρυσι, θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφήμιση του τόπου μας, για την διοργάνωση 
ελκυστικών εκδηλώσεων και για την καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινότητας, ιδίως αναφορικά με το κυκλοφοριακό, τους κοινόχρηστους 
χώρους και την καθαριότητα. 



Σελ. 3Οικονομικός απολογισμός

91.642€ σε 20 μήνες έχουν διαθέσει 
στην κοινωνία από προσωπικά τους 
χρήματα τα μέλη της δημοτικής 
αρχής Πόρου
Όπως σε κάθε τεύχος, δημοσιεύουμε την κατανομή των εξόδων στα 
οποία διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου 
Πόρου, οι οποίοι και είναι οι μοναδικοί αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία.
Μετά την «επιστροφή» στην κοινωνία 30.090€ το οχτάμηνο Σεπτεμβρίου 
2014 - Απριλίου 2015, και 23.712€  το οχτάμηνο Μαΐου - Δεκεμβρίου 2015 
(βλ. προηγούμενο τεύχος), τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2016 η δημοτική 
αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 13.240€. Αν σε αυτά προστεθεί και 
η δωρεά 24.600€ του Γιάννη Δημητριάδη για την πραγματογνωμοσύνη του 
Βιολογικού Καθαρισμού, το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά από τη δημοτική 
αρχή στους 20 μήνες διοίκησής της, ανέρχεται σε  91.642€, εκ των οποίων 

οι 68.120€ αποτελούν το σύνολο των μισθών των δύο αμοιβόμενων μελών 
της δημοτικής αρχής και τα υπόλοιπα 23.522€ αποτελούν επιπλέον προσωπικά 
έξοδα των μελών της.

Αναλυτικά:
Καθαρές απολαβές περιόδου Ιανουάριος 2016 – Απρίλιος 2016 (4 μήνες):                                                                        
Καθαρές απολαβές Δημάρχου                                   1.714 Χ 4 = 6.856€   
Καθαρές απολαβές Αντιδημάρχου                             1.126 Χ 4 = 4.504€
ΣΥΝΟΛΟ   ΕΣΟΔΩΝ                                                             11.360€

Για την ίδια περίοδο τα έξοδα που διατέθηκαν ιδιωτικά από τη δημοτική αρχή ήταν τα ακόλουθα

 ΤΟΜΕΑΣ              ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΣΧΟΛΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

1 Εκδρομή χορωδίας Γυμνασίου    300€

2 Εκδρομή ΕΠΑΛ Γαλατά     300€

3 Εργασίες αίθουσας Γυμνασίου    300€

4 Ενίσχυση λαχειοφόρων σχολείων    270€

 Σύνολο       1.170€

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 Ενίσχυση Πνευματικού Κέντρου    200€

2 Αγορά εισιτηρίων εκδήλωσης Ευαγγελισμού   100€

3 Δωρεά αυτοενισχυόμενων ηχείων στις τρεις εκκλησίες 480€

4 Εισιτήρια πλοίων      50€

 Σύνολο       830€

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1 Συμμετοχή σε αγορά κανό ΝΟΠΤ   1.000€

2 Ενίσχυση Α.Ο.Ποσειδώνα    1.400€

3 Έξοδα ενίσχυσης αποκριάτικων εκδηλώσεων  1.000€

 Σύνολο       3.400€

  ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

1 Έξοδα εορτασμού Φώτων     620€

2 Διατροφή προσκεκλημένων     240€

3 Εκδήλωση πρωτοχρονιάτικης πίτας Δήμου   1.170€

4 Έξοδα έκδοσης – διανομής Εφημερίδας    2.840€

5 Ζωοτροφές αδέσποτων     100€

6 Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας       1.070€

7 Bonus επιβράβευσης Δημοτικών Υπαλλήλων   600€

 (150€ x 4) 

8 Νομικός σύμβουλος Δήμου     1.200€

 (300€ x 4)  

 Σύνολο       7.840€

 Γενικό Σύνολο Εξόδων     13.240€



Σελ. 4 Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Τμήμα Καθαριότητας

Ο Δήμος Πόρου υπενθυμίζει τον επιτρεπόμενο τρόπο αποκομιδής 
των ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων:

• Χαρτοκιβώτια, συσκευασίες: Η εναπόθεσή τους επιτρέπεται καθημερινά μόνο στους μπλε κάδους ανακύκλωσης 
και μόνο αφού συμπιεστούν και περιδεθούν.

• Ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, έπιπλα κτλ), μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις, ψυγεία, 
κτλ), ελαστικά: Η αποκομιδή τους θα γίνεται μόνο κάθε Τρίτη κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης κατευθείαν 
από τους ιδιωτικούς χώρους. Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους και δίπλα στους κάδους απαγορεύεται.

• Μπάζα και προϊόντα εκσκαφών: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Οι ιδιώτες μπορούν, 
κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους, να τα εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους 
στον Αγ. Στέφανο και στον Βιολογικό, παρουσία εκπροσώπου του Δήμου. Τέλη: έως 1 κυβικό (πορτμπαγκάζ Ι.Χ.) 10€, 1 έως 
2 κυβικά (αγροτικά και μικρά φορτηγά) 20€, 2 έως 10 κυβικά 25€/κυβ., από 10 κυβικά και πάνω 30€/ κυβ

• Προϊόντα κηπευτικών εργασιών/κλαδέματα: Η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. 
Οι ιδιώτες μπορούν, είτε να τα καίνε σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός αντιπυρικής περιόδου, είτε να τα απομακρύνουν 
μέσω ιδιωτών μεταφορέων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους.

• Μικρές ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες μπαταρίες: Συγκεντρώνονται ανά κατηγορία σε ειδικούς κάδους, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν εντός των εισόδων: 1. Του Δημαρχείου, 2. Του Λιμενικού Ταμείου, 3. Των Περιφερειακών 
Ιατρείων (κτ. ΚΑΠΗ)

Απαγορεύεται αυστηρά η, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, διαχείριση των ανωτέρω ειδών απορριμμάτων 
και σε περίπτωση διαπίστωσής της θα επιβάλλονται πρόστιμα έως 600€, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Καθαριότητας (ΑΔΣ 151/2011). 

Για κάθε συνεννόηση αναφορικά με τα ανωτέρω και για κάθε πληροφορία σχετική με τα θέματα της καθαριότητας, 
μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Δημάρχου στο  τηλ. 22983 20512 και στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης του 
Δήμου 15303 σε ώρες γραφείου.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τμήματος Συγκοινωνιών

Υπενθύμιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενόψει Πάσχα

Ενόψει της περιόδου του Πάσχα, η δημοτική αρχή παρακαλεί όλους τους οδηγούς να σεβαστούν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις 
στην περιοχή της Σφαιρίας (λιμάνι), καθώς και την Αστυνομία και το Λιμεναρχείο να τις αστυνομεύσουν με αυστηρότητα.

Υπενθυμίζονται οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις:

• Από το Σινεμά έως το Μουσείο απαγορεύεται σε όλους τους χώρους η στάθμευση αυτοκινήτων (η στάθμευση δικύκλων επιτρέπεται μόνο στους  

προκαθορισμένους χώρους).

• Στο πάρκινγκ της δημοτικής αγοράς απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων από 8:00 έως 20:00 και επιτρέπεται μόνο η στάση μέχρι μισή ώρα 

με αναμμένα αλάρμ.

• Απαγορεύεται η έλευση, στάση και στάθμευση φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων από κτ. Συγγρού έως πλ. Σολομωνίδη (Αγ. Ιωάννη), με 

εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας και μόνο για τις ώρες 6:30 - 10:00 και 15:00 - 18:00. Οι ώρες αυτές είναι και οι μόνες κατά τις οποίες επιτρέπεται 

η τροφοδοσία ακόμα και με μικρότερα οχήματα. 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι, από την Μ. Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, θα ισχύσει από 20:00 έως 00:30 η προβλεπόμενη απαγόρευση 

κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (και δικύκλων εκτός ταξί, οχημάτων ΑΜΕΑ, βαν ξενοδοχείων και δικύκλων διανομής εστιατορίων), από το κτήριο 

Συγγρού έως την πλατεία Σολομωνίδη. Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων, προκειμένου  να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων. 

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους!

Ανακοίνωση Τμήματος Εσόδων
Οδηγίες για ύδρευση, Κοιμητήριο και οφειλές

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα και παρακαλούνται οι δημότες και κάτοικοι για τη σχετική συνεργασία τους:

• Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους και λαμβάνουν λογαριασμoύς ύδρευσης ή Κοιμητηρίου στα οποία αναγράφονται, 

   όχι τα δικά τους στοιχεία, αλλά στοιχεία προηγούμενων ιδιοκτητών ή αποθανόντων, παρακαλούνται να τα επικαιροποιήσουν άμεσα.

• Παρακαλούμε τα φρεάτια των ρολογιών – υδρομετρητών να διατηρούνται καθαρά και προσβάσιμα.

• Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σε περιπτώσεις βλαβών είναι 22983 20500 (τηλ. κέντρο) και το 15303 (αριθμός εκτάκτου ανάγκης).
• Όλοι οι οφειλέτες παρακαλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα τις οφειλές τους, καθώς ο Δήμος αμέσως μετά το Πάσχα θα προχωρήσει 
   σε διακοπές υδροδότησης για οφειλές ύδρευσης (τυχόν εξόφληση μετά την διακοπή επιβαρύνεται και με τέλος επανασύνδεσης) 
   και σε μέτρα κατάσχεσης για οφειλές διαφορετικής προέλευσης.

Ανακοίνωση Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας
Προσφορά τροφίμων σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους

Ο Δήμος Πόρου, συνεχίζοντας σταθερά τις δράσεις κοινωνικής πρόνοιας,  προμήθευσε για το Πάσχα του 2016 τρόφιμα αξίας περίπου €3.500, από 

καταστήματα της τοπικής αγοράς που επιλέχθηκαν με πρόχειρο διαγωνισμό, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους.

Σελ. 5Ανακοινώσεις



Σελ. 6

Στον Πόρο το 4ο Σαλόνι 
Παραδοσιακών Σκαφών
από τις 19 έως τις 22 Μαΐου

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ε έλαβε χώρα στις 13.4.2016, συνέντευξη 

Τύπου του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, του Δήμου και του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, όπου ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του 

«4ου Ναυτικού Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών» στο λιμάνι του Πόρου, 

από τις 19 έως τις 22 Μαΐου 2016. 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ο 
γραμματέας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αλέξανδρος Δημητριάδης, και 
το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Παραδοσιακών Σκαφών, παρουσίασαν 
τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το Σαλόνι, οι οποίες είναι οι εξής: έκθεση 
φωτογραφίας του Robert McCabe στην Gallery Citronne (εγκαίνια 23 Απριλί-
ου), έκθεση ζωγραφικής της καραβογράφου Χρύσας Δελαπόρτα, έκθεση 
ζωγραφικής των μαθητών του Πόρου με θέμα τα παραδοσιακά καΐκια, συναυλία 
νησιώτικης μουσικής το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαΐου και παράλληλη έκθεση 
αυτοκινήτων – αντίκα.
Όπως δήλωσε ο Γιάννης Δημητριάδης, ο Πόρος αποτελεί φυσικό χώρο για τη 
συγκεκριμένη έκθεση, αφού η νεότερη ιστορία του είναι συνυφασμένη με την 
παρουσία παραδοσιακών σκαριών στο λιμάνι του νησιού, με τα οποία οι 
ντόπιοι καραβοκύρηδες επιδίδονταν επί χρόνια στην αλιεία, στο εμπόριο, αλλά 
και στη διακίνηση προσώπων. Δυστυχώς, η παρουσία ντόπιων παραδοσιακών 
σκαριών ελαττώνεται χρόνο με τον χρόνο, με τα ξύλινα σκάφη να αντικαθίστανται 
σταδιακά από πλαστικά, ειδικά στον τομέα της αλιείας, ωστόσο αρκετοί είναι 
εκείνοι που αντιστέκονται, συνεχίζοντας να συντηρούν ξύλινα παραδοσιακά 
σκαριά, τα οποία κοσμούν το λιμάνι του Πόρου. Ειδική αναφορά έγινε στα 
«Περάματα», του καπετάν Γιάννη Κακούρη και της οικογένειας Λαμπράκη, στα 
γρι - γρι «Κωνσταντίνος» και «Χρυσούλα» των οικογενειών Τζιώτη και Σοφιανού, 
αλλά και στις ξύλινες λέμβους Πόρου – Γαλατά. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Δημη-
τριάδης, αφού τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες καΐκια – κοσμήματα καταστρά-
φηκαν στον Πόρο στο πλαίσιο του βάρβαρου μέτρου απόσυρσης αδειών της 
Ε.Ε., είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι φέτος θα διοργανωθεί στο νησί η συγκεκριμένη 
έκθεση, η οποία και υπογραμμίζει ότι τα σκάφη αυτά αποτελούν βασικό κομμάτι 
της τοπικής, αλλά και της εθνικής, πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από την μεριά του, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών 
Σκαφών, Νικόλαος Καβαλιέρος, αναφέρθηκε εκτενώς στην εξολόθρευση που 

έχουν υποστεί τα παραδοσιακά σκάφη από την Ελληνική Πολιτεία, η οποία, 
βασιζόμενη στην  Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει προβεί στον αφανισμό των 
παραδοσιακών σκαφών.

Η καταστροφή των παραδοσιακών σκαριών με επιδότηση Ε.Ε.
Από το 1999, έτος ίδρυσης του «Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών 
Σκαφών» (Ε.ΣΥ.ΠΑ.Σ) ξεκίνησε ένας αγώνας  για να σταματήσει η καταστροφή 
των ξύλινων σκαριών.
Νοσηρά μυαλά στην προσπάθεια περιορισμού της μεσογειακής αλιείας, βάσει 
ενός προγράμματος της Ε.Ε. και έναντι χρηματικών απολαβών, μετέτρεψαν το 
μεγαλύτερο παράκτιο στόλο της Ευρώπης σε καυσόξυλα και δημιούργησαν 
άνεργους αλιείς καταστρέφοντας τον αλιευτικό μας στόλο και γεμίζοντας 
παράλληλα τις ακτές με ιχθυοτροφεία. Κατόρθωσαν έτσι το αδιανόητο, να 
διασώσουν τα αλιευτικά εργαλεία και να καταστρέψουν τα μέσα αλιείας, τα 
παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα έχασε 12.500 μοναδικά ξύλινα σκάφη, ενώ 
τώρα πήραν σειρά στην καταστροφή οι βιντζότρατες και οι ανεμότρατες. Σε 
λίγο καιρό οι νέες γενιές θα γνωρίζουν τι σημαίνει παραδοσιακό σκάφος μόνο 
από φωτογραφίες ή από το internet. Τα τρεχαντήρια, τα περάματα, τα τσερνίκια, οι 
βαρκαλάδες οι μπότιδες, τα καραβόσκαρα, τα λίμπερτυ, θα έχουν εξαφανιστεί 
καθ’ ολοκληρία από την Ελληνική επικράτεια. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε διαρκή 
σύγκρουση με τον Ε.ΣΥ.ΠΑ.Σ. που αντιστέκεται, φωνάζει, επεξηγεί και στηρίζει 
τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ναυτοσύνης και της ναυπηγικής 
τέχνης. Εκείνοι με νομικά τερτίπια και Υπουργικές αποφάσεις συνεχίζουν το 
καταστροφικό τους έργο, όσον αφορά στα ξύλινα αλιευτικά παραδοσιακά 
σκάφη. Ο θρήνος μεγάλος και συνεχής. Αλλά η κατά το δοκούν ερμηνεία του 
νόμου πάντα υπερισχύει. 
Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η αλλαγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
και συγκεκριμένα του άρθρου 34 παράγραφος 6  του ΕK 508/2014 ώστε 
να επιδοτείται κατά 100% η απόσυρση του αλιευτικού σκάφους και των 
αλιευτικών εργαλείων μόνο εάν διασώζεται το σκάφος σε πλεύσιμη 
κατάσταση. Μιλήστε σε γνωστούς, φίλους  και συγγενείς για το συνεχιζόμενο 
έγκλημα. Όλοι μαζί ίσως καταφέρουμε το αυτονόητο, ίσως σταματήσουμε την 
καταστροφή.  

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ε έλαβε χώρα στις 13.4.2016, συνέντευξη 

Τύπου του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, του Δήμου και του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, όπου ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του 

«4ου Ναυτικού Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών» στο λιμάνι του Πόρου, 

από τις 19 έως τις 22 Μαΐου 2016. 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ο 
γραμματέας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αλέξανδρος Δημητριάδης, και 
το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Παραδοσιακών Σκαφών, παρουσίασαν 
τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το Σαλόνι, οι οποίες είναι οι εξής: έκθεση 
φωτογραφίας του Robert McCabe στην Gallery Citronne (εγκαίνια 23 Απριλί-
ου), έκθεση ζωγραφικής της καραβογράφου Χρύσας Δελαπόρτα, έκθεση 
ζωγραφικής των μαθητών του Πόρου με θέμα τα παραδοσιακά καΐκια, συναυλία 
νησιώτικης μουσικής το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαΐου και παράλληλη έκθεση 
αυτοκινήτων – αντίκα.
Όπως δήλωσε ο Γιάννης Δημητριάδης, ο Πόρος αποτελεί φυσικό χώρο για τη 
συγκεκριμένη έκθεση, αφού η νεότερη ιστορία του είναι συνυφασμένη με την 
παρουσία παραδοσιακών σκαριών στο λιμάνι του νησιού, με τα οποία οι 
ντόπιοι καραβοκύρηδες επιδίδονταν επί χρόνια στην αλιεία, στο εμπόριο, αλλά 
και στη διακίνηση προσώπων. Δυστυχώς, η παρουσία ντόπιων παραδοσιακών 
σκαριών ελαττώνεται χρόνο με τον χρόνο, με τα ξύλινα σκάφη να αντικαθίστανται 
σταδιακά από πλαστικά, ειδικά στον τομέα της αλιείας, ωστόσο αρκετοί είναι 
εκείνοι που αντιστέκονται, συνεχίζοντας να συντηρούν ξύλινα παραδοσιακά 
σκαριά, τα οποία κοσμούν το λιμάνι του Πόρου. Ειδική αναφορά έγινε στα 
«Περάματα», του καπετάν Γιάννη Κακούρη και της οικογένειας Λαμπράκη, στα 
γρι - γρι «Κωνσταντίνος» και «Χρυσούλα» των οικογενειών Τζιώτη και Σοφιανού, 
αλλά και στις ξύλινες λέμβους Πόρου – Γαλατά. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Δημη-
τριάδης, αφού τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες καΐκια – κοσμήματα καταστρά-
φηκαν στον Πόρο στο πλαίσιο του βάρβαρου μέτρου απόσυρσης αδειών της 
Ε.Ε., είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι φέτος θα διοργανωθεί στο νησί η συγκεκριμένη 
έκθεση, η οποία και υπογραμμίζει ότι τα σκάφη αυτά αποτελούν βασικό κομμάτι 
της τοπικής, αλλά και της εθνικής, πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από την μεριά του, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών 
Σκαφών, Νικόλαος Καβαλιέρος, αναφέρθηκε εκτενώς στην εξολόθρευση που 

έχουν υποστεί τα παραδοσιακά σκάφη από την Ελληνική Πολιτεία, η οποία, 
βασιζόμενη στην  Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει προβεί στον αφανισμό των 
παραδοσιακών σκαφών.

Η καταστροφή των παραδοσιακών σκαριών με επιδότηση Ε.Ε.
Από το 1999, έτος ίδρυσης του «Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών 
Σκαφών» (Ε.ΣΥ.ΠΑ.Σ) ξεκίνησε ένας αγώνας  για να σταματήσει η καταστροφή 
των ξύλινων σκαριών.
Νοσηρά μυαλά στην προσπάθεια περιορισμού της μεσογειακής αλιείας, βάσει 
ενός προγράμματος της Ε.Ε. και έναντι χρηματικών απολαβών, μετέτρεψαν το 
μεγαλύτερο παράκτιο στόλο της Ευρώπης σε καυσόξυλα και δημιούργησαν 
άνεργους αλιείς καταστρέφοντας τον αλιευτικό μας στόλο και γεμίζοντας 
παράλληλα τις ακτές με ιχθυοτροφεία. Κατόρθωσαν έτσι το αδιανόητο, να 
διασώσουν τα αλιευτικά εργαλεία και να καταστρέψουν τα μέσα αλιείας, τα 
παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα έχασε 12.500 μοναδικά ξύλινα σκάφη, ενώ 
τώρα πήραν σειρά στην καταστροφή οι βιντζότρατες και οι ανεμότρατες. Σε 
λίγο καιρό οι νέες γενιές θα γνωρίζουν τι σημαίνει παραδοσιακό σκάφος μόνο 
από φωτογραφίες ή από το internet. Τα τρεχαντήρια, τα περάματα, τα τσερνίκια, οι 
βαρκαλάδες οι μπότιδες, τα καραβόσκαρα, τα λίμπερτυ, θα έχουν εξαφανιστεί 
καθ’ ολοκληρία από την Ελληνική επικράτεια. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε διαρκή 
σύγκρουση με τον Ε.ΣΥ.ΠΑ.Σ. που αντιστέκεται, φωνάζει, επεξηγεί και στηρίζει 
τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ναυτοσύνης και της ναυπηγικής 
τέχνης. Εκείνοι με νομικά τερτίπια και Υπουργικές αποφάσεις συνεχίζουν το 
καταστροφικό τους έργο, όσον αφορά στα ξύλινα αλιευτικά παραδοσιακά 
σκάφη. Ο θρήνος μεγάλος και συνεχής. Αλλά η κατά το δοκούν ερμηνεία του 
νόμου πάντα υπερισχύει. 
Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η αλλαγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
και συγκεκριμένα του άρθρου 34 παράγραφος 6  του ΕK 508/2014 ώστε 
να επιδοτείται κατά 100% η απόσυρση του αλιευτικού σκάφους και των 
αλιευτικών εργαλείων μόνο εάν διασώζεται το σκάφος σε πλεύσιμη 
κατάσταση. Μιλήστε σε γνωστούς, φίλους  και συγγενείς για το συνεχιζόμενο 
έγκλημα. Όλοι μαζί ίσως καταφέρουμε το αυτονόητο, ίσως σταματήσουμε την 
καταστροφή.  

Εκδηλώσεις





Σελ. 8 Αποφάσεις ΔΣ

Απόφαση 50/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Πόρου.

Απόφαση 55/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Δόσκαρης δήλωσε 
ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 2012.

Απόφαση 56/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Απόφαση 59/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρ-
τητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν αναβολή του θέματος) η απόρριψη της εξώδικης 
αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη για καταγγελία της μίσθωσης του Νο12 
καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

Απόφαση 63/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση) η υπ' αριθμ. 54/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου περί επανέγκρισης του Προϋπολογισμού του έτους 2016.

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη 

Απόφαση 7/2016: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση με την οποία συντάχθηκε και  η ανεξάρ-
τητη δ.σ .  κ. Μακρή) η πρόταση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας 
κ. Δόσκαρη για διατύπωση αιτήματος προς τη ΔΕΗ για αναστολή των μέτρων 
διακοπής ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες του Πόρου με ληξιπρό-
θεσμες οφειλές έως τις 10 Μαΐου, με παράλληλη αναστολή των μέτρων διακοπής 
ύδρευσης στους οφειλέτες του Δήμου έως την ίδια ημερομηνία.

Απόφαση 13/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 1/2016 Απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί έγκρισης συμμετοχής 
του Δήμου Πόρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 14/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 2/2016 Απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί εκτύπωσης του διαφημι-
στικού φυλλαδίου του Δήμου στα γερμανικά, για να διανεμηθεί στη Διεθνή 
Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 15/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα καταπολέμησης 
δάκου για το έτος 2016.

Απόφαση 50/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Πόρου.

Απόφαση 55/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Δόσκαρης δήλωσε 
ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 2012.

Απόφαση 56/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Απόφαση 59/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρ-
τητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν αναβολή του θέματος) η απόρριψη της εξώδικης 
αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη για καταγγελία της μίσθωσης του Νο12 
καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

Απόφαση 63/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση) η υπ' αριθμ. 54/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου περί επανέγκρισης του Προϋπολογισμού του έτους 2016.

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη 

Απόφαση 7/2016: Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση με την οποία συντάχθηκε και  η ανεξάρ-
τητη δ.σ .  κ. Μακρή) η πρόταση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας 
κ. Δόσκαρη για διατύπωση αιτήματος προς τη ΔΕΗ για αναστολή των μέτρων 
διακοπής ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες του Πόρου με ληξιπρό-
θεσμες οφειλές έως τις 10 Μαΐου, με παράλληλη αναστολή των μέτρων διακοπής 
ύδρευσης στους οφειλέτες του Δήμου έως την ίδια ημερομηνία.

Απόφαση 13/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 1/2016 Απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί έγκρισης συμμετοχής 
του Δήμου Πόρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 14/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 2/2016 Απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής περί εκτύπωσης του διαφημι-
στικού φυλλαδίου του Δήμου στα γερμανικά, για να διανεμηθεί στη Διεθνή 
Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο.

Απόφαση 15/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα καταπολέμησης 
δάκου για το έτος 2016.

Για τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτόν

Aπόφαση 5/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ, 
ενώ η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η Α’ υποχρεωτική 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 6/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφο-
ρετική πρόταση) ο προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έτους 
2016.

Απόφαση 10/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με θέμα «Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τη λειτουργία μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, συσκευών 
και εγκαταστάσεων θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, των Νομικών 
του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών έτους 2016».

Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 5/2016 Απόφαση του ΔΣ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 
2011.

Απόφαση 17/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 1/2016 Απόφαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές 
Επιτροπές).

Απόφαση 26/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Δράσης του Δήμου για το έτος 2016.

Απόφαση 31/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την 
πρόταση) η υπ’ αριθμ. 18/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του έτους 2016. 

Απόφαση 46/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή.

Απόφαση 48/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 3 & 4/2016 Αποφάσεις 
του ΔΣ του καταργούμενου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης των διαμορφωμένων οικονομικών 
στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων του.

Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απευθείας ανάθεση προμηθειών 
καυσίμων – λιπαντικών κ.λπ. για το έτος 2016.

Για τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτόν

Aπόφαση 5/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία ψήφισε ΛΕΥΚΟ, 
ενώ η ανεξάρτητη δ.σ κ. Μακρή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ) η Α’ υποχρεωτική 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 6/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε διαφο-
ρετική πρόταση) ο προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έτους 
2016.

Απόφαση 10/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη με θέμα «Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τη λειτουργία μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, συσκευών 
και εγκαταστάσεων θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, των Νομικών 
του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών έτους 2016».

Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 5/2016 Απόφαση του ΔΣ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του Απολογισμού του έτους 
2011.

Απόφαση 17/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ' αριθμ. 1/2016 Απόφαση της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές 
Επιτροπές).

Απόφαση 26/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Δράσης του Δήμου για το έτος 2016.

Απόφαση 31/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την 
πρόταση) η υπ’ αριθμ. 18/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του έτους 2016. 

Απόφαση 46/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή.

Απόφαση 48/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι υπ’ αριθμ. 3 & 4/2016 Αποφάσεις 
του ΔΣ του καταργούμενου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του Δήμου Πόρου περί έγκρισης των διαμορφωμένων οικονομικών 
στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων του.

Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απευθείας ανάθεση προμηθειών 
καυσίμων – λιπαντικών κ.λπ. για το έτος 2016.

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πόρου από τον Ιανουάριο 
έως τον Απρίλιο του 2016



Σελ. 9Αποφάσεις ΔΣ 

Αποφάσεις 18-23, 51-54 & 69-71/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις 
άδειας ίδρυσης, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων και παρατάσεις ωραρίου 
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016 σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος.

Αποφάσεις 27-28 & 68/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι διαθέσεις πιστώσεων 
για τις δαπάνες διοργάνωσης της αιμοδοσίας της 22ας Μαρτίου 2016, των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Αποκριών και της εορταστικής εκδή-
λωσης αφιερωμένης στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Απόφαση 30/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του Δήμου Πόρου στο 
«Δίκτυο Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας».

Απόφαση 32/2016: Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή υπερψήφισε μέρος 
μόνο της πρότασης) οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 
2016.

Απόφαση 58/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μείωση των τιμών ζωνών του 
Δήμου Πόρου (ΤΑΠ).

Απόφαση 60/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 61/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η διάθεση πίστωσης ποσού 420€ για δαπάνη προμήθειας 
ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης.

Απόφαση 64/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση των δημοτικών συμβούλων 
της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή περί υποβολής αιτήματος 
στο Υπουργείο Άμυνας για επαναλειτουργία της προπαίδευσης στο Κ.Ε. 
ΠΟΡΟΣ.

Για τις υποδομές και το περιβάλλον

Απόφαση 9/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτη-
τη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 16/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκρίζωση και κοπή συγκεκριμένων 
δέντρων (ξερών φοινίκων και επικίνδυνων δέντρων επί οδών) από κοινόχρη-
στους χώρους.

Απόφαση 24, 25/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα (οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
μειοψηφίας αποχώρησαν) τα πρωτοκόλλα παραλαβής εργασιών του έργου 
«Συλλογή – μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 
βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου», 
μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – 
Δεκεμβρίου και η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας.

Απόφαση 29/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση για 20 έτη της λειτουργίας 
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου.

Απόφαση 33/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης των ρεμάτων 
Δήμου Πόρου».

Απόφαση 35/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Συλλόγου Φίλων 
Λεμονοδάσους Πόρου περί διατύπωσης αιτήματος προς την Π.Ε. Νήσων για 
την καθαίρεση των σιδερένιων στύλων ηλεκτροφωτισμού από την περιοχή της 
Αρτίμου – Λεμονοδάσους.

Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ακινήτου (διαμέρισμα τριώροφου) και η συγκρότηση της Επιτροπής 
διενέργειας αυτής.

Απόφαση 64/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρ-
τητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 50/2016 Απόφαση του ΔΣ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή και 
μεταφορά των απορριμμάτων της ΧΖΛ.

Αποφάσεις 18-23, 51-54 & 69-71/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις 
άδειας ίδρυσης, άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων και παρατάσεις ωραρίου 
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2016 σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος.

Αποφάσεις 27-28 & 68/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι διαθέσεις πιστώσεων 
για τις δαπάνες διοργάνωσης της αιμοδοσίας της 22ας Μαρτίου 2016, των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτασμού των Αποκριών και της εορταστικής εκδή-
λωσης αφιερωμένης στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Απόφαση 30/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του Δήμου Πόρου στο 
«Δίκτυο Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας».

Απόφαση 32/2016: Καθορίστηκαν κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλε 
διαφορετική πρόταση, ενώ η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή υπερψήφισε μέρος 
μόνο της πρότασης) οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 
2016.

Απόφαση 58/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η μείωση των τιμών ζωνών του 
Δήμου Πόρου (ΤΑΠ).

Απόφαση 60/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.

Απόφαση 61/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η διάθεση πίστωσης ποσού 420€ για δαπάνη προμήθειας 
ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης.

Απόφαση 64/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση των δημοτικών συμβούλων 
της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή περί υποβολής αιτήματος 
στο Υπουργείο Άμυνας για επαναλειτουργία της προπαίδευσης στο Κ.Ε. 
ΠΟΡΟΣ.

Για τις υποδομές και το περιβάλλον

Απόφαση 9/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτη-
τη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Πόρου έτους 2016.

Απόφαση 16/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκρίζωση και κοπή συγκεκριμένων 
δέντρων (ξερών φοινίκων και επικίνδυνων δέντρων επί οδών) από κοινόχρη-
στους χώρους.

Απόφαση 24, 25/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα (οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
μειοψηφίας αποχώρησαν) τα πρωτοκόλλα παραλαβής εργασιών του έργου 
«Συλλογή – μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 
βάσει του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πόρου», 
μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – 
Δεκεμβρίου και η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας.

Απόφαση 29/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση για 20 έτη της λειτουργίας 
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου.

Απόφαση 33/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας εκπόνησης 
της μελέτης «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης των ρεμάτων 
Δήμου Πόρου».

Απόφαση 35/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Συλλόγου Φίλων 
Λεμονοδάσους Πόρου περί διατύπωσης αιτήματος προς την Π.Ε. Νήσων για 
την καθαίρεση των σιδερένιων στύλων ηλεκτροφωτισμού από την περιοχή της 
Αρτίμου – Λεμονοδάσους.

Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ακινήτου (διαμέρισμα τριώροφου) και η συγκρότηση της Επιτροπής 
διενέργειας αυτής.

Απόφαση 64/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρ-
τητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 50/2016 Απόφαση του ΔΣ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή και 
μεταφορά των απορριμμάτων της ΧΖΛ.

Απόφαση 65/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου».

Αποφάσεις ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Απόφαση 241/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 2.400€ για συντή-
ρηση και επισκευή προβλητών ΧΖΛ.

Απόφαση 242/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση ταμπελών σήμανσης 
απαγόρευσης αγκυροβολίας.

Απόφαση 243/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης σκαφών.

Απόφαση 246/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 18.000€ με ΦΠΑ 
για συντήρηση και επισκευή πλωτής προβλήτας (προμήθεια και τοποθέτηση αλυσί-
δων).

Αποφάσεις 260-263/2015: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας καταψή-
φισε, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος δήλωσε ΠΑΡΩΝ) οι διαθέσεις πιστώσεων 
συνολικού ποσού 6.700€ με ΦΠΑ για συντήρηση και επισκευή στοιχείων ηλεκτρο-
φωτισμού της ΧΖΛ, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη ΧΖΛ και επισκευή του 
συστήματος στερέωσης του πασαλωτού προβλήτα στο κρηπίδωμα μπροστά από 
το Γυμνάσιο (τοποθέτηση ανοδίων).

Απόφαση 4/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για παραχώρηση της ακτής λουομένων του Μικρού Νεωρίου για την πενταετία 
2016-2020 και των ακτών του Μοναστηρίου και του Μεγάλου Νεωρίου απέναντι 
από το ξενοδοχείο ΑΓΚΥΡΑ.

Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας και ο κ. Μούγιος 
πρότειναν αναβολή του θέματος, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος καταψήφισε την 
πρόταση) αίτηση του Βασιλείου Μουρτζούκου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των με έργο, μετά από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός 
του στο Μεγάλο Νεώριο.

Αποφάσεις 22-23/2016: Επικυρώθηκαν κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας, ο κ. 
Μούγιος και ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου καταψήφισαν την πρόταση) οι διαγω-
νισμοί για παραχώρηση ακτών λουομένων Μικρού και Μεγάλου Νεωρίου.

Απόφαση 31/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου 
καταψήφισε την πρόταση) αίτηση του Σωτήριου Σακελλίου για παραχώρηση απλής 
χρήσης χώρων ΧΖΛ (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Πέρλια απέναντι από 
το κατάστημά του).

Απόφαση 35/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το έργο διάνοιξης του διαύλου Καλαυρίας - 
Σφαιρίας.

Απόφαση 38/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μούγιος δήλωσε 
ΠΑΡΩΝ, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος καταψήφισε την πρόταση) αίτηση του 
Ανδρέα Καΐκα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρων ΧΖΛ.

Απόφαση 45/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτηση για παραχώρηση οικίσκου αντλι-
οστασίου Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ στο Μικρό Νεώριο για κάλυψη αναγκών πλαζ.

Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός 
του έργου «Απομάκρυνση φερτών υλικών στον προβλήτα Πλάκας και μεταφορά 
αυτών».

Απόφαση 50/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας καταψήφισε την 
πρόταση, ενώ ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η Προγραμματική 
Σύμβαση με τον Δήμο για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους χώρους της 
ΧΖΛ και των ελλιμενιζόμενων σκαφών στη χωματερή της Φυλής και τη συμμετοχή 
του ΔΛΤ στις εισφορές για τα εν λόγω απορρίμματα στον ΕΔΣΝΑ.

Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας και ο κ. Μάνδηλας 
καταψήφισαν την πρόταση) η παραχώρηση πλαζ Μεγάλου Νεωρίου στην πλειο-
δοτήσασα στον διαγωνισμό κ. Μ. Λεονταρίτση.

Απόφαση 65/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 
δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 
μελέτης «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου».

Αποφάσεις ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Απόφαση 241/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 2.400€ για συντή-
ρηση και επισκευή προβλητών ΧΖΛ.

Απόφαση 242/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση ταμπελών σήμανσης 
απαγόρευσης αγκυροβολίας.

Απόφαση 243/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης σκαφών.

Απόφαση 246/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης 18.000€ με ΦΠΑ 
για συντήρηση και επισκευή πλωτής προβλήτας (προμήθεια και τοποθέτηση αλυσί-
δων).

Αποφάσεις 260-263/2015: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας καταψή-
φισε, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος δήλωσε ΠΑΡΩΝ) οι διαθέσεις πιστώσεων 
συνολικού ποσού 6.700€ με ΦΠΑ για συντήρηση και επισκευή στοιχείων ηλεκτρο-
φωτισμού της ΧΖΛ, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη ΧΖΛ και επισκευή του 
συστήματος στερέωσης του πασαλωτού προβλήτα στο κρηπίδωμα μπροστά από 
το Γυμνάσιο (τοποθέτηση ανοδίων).

Απόφαση 4/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για παραχώρηση της ακτής λουομένων του Μικρού Νεωρίου για την πενταετία 
2016-2020 και των ακτών του Μοναστηρίου και του Μεγάλου Νεωρίου απέναντι 
από το ξενοδοχείο ΑΓΚΥΡΑ.

Απόφαση 11/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας και ο κ. Μούγιος 
πρότειναν αναβολή του θέματος, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος καταψήφισε την 
πρόταση) αίτηση του Βασιλείου Μουρτζούκου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των με έργο, μετά από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός 
του στο Μεγάλο Νεώριο.

Αποφάσεις 22-23/2016: Επικυρώθηκαν κατά πλειοψηφία (ο κ. Μάνδηλας, ο κ. 
Μούγιος και ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου καταψήφισαν την πρόταση) οι διαγω-
νισμοί για παραχώρηση ακτών λουομένων Μικρού και Μεγάλου Νεωρίου.

Απόφαση 31/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου 
καταψήφισε την πρόταση) αίτηση του Σωτήριου Σακελλίου για παραχώρηση απλής 
χρήσης χώρων ΧΖΛ (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Πέρλια απέναντι από 
το κατάστημά του).

Απόφαση 35/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το έργο διάνοιξης του διαύλου Καλαυρίας - 
Σφαιρίας.

Απόφαση 38/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Μούγιος δήλωσε 
ΠΑΡΩΝ, ενώ ο Λιμενάρχης κ. Αθηναίος καταψήφισε την πρόταση) αίτηση του 
Ανδρέα Καΐκα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρων ΧΖΛ.

Απόφαση 45/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα αίτηση για παραχώρηση οικίσκου αντλι-
οστασίου Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ στο Μικρό Νεώριο για κάλυψη αναγκών πλαζ.

Απόφαση 49/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός 
του έργου «Απομάκρυνση φερτών υλικών στον προβλήτα Πλάκας και μεταφορά 
αυτών».

Απόφαση 50/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας καταψήφισε την 
πρόταση, ενώ ο Υπολιμενάρχης κ. Δημητρίου δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η Προγραμματική 
Σύμβαση με τον Δήμο για τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους χώρους της 
ΧΖΛ και των ελλιμενιζόμενων σκαφών στη χωματερή της Φυλής και τη συμμετοχή 
του ΔΛΤ στις εισφορές για τα εν λόγω απορρίμματα στον ΕΔΣΝΑ.

Απόφαση 57/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο κ. Γρίβας και ο κ. Μάνδηλας 
καταψήφισαν την πρόταση) η παραχώρηση πλαζ Μεγάλου Νεωρίου στην πλειο-
δοτήσασα στον διαγωνισμό κ. Μ. Λεονταρίτση.



Σελ. 10 Υποδομές - Περιβάλλον 

Αλλαγή εποχής για τον Αγ. Στέφανο

Συνεπής στον προγραμματισμό της για εκκαθάριση και αλλαγή της πραγ-
ματικής χρήσης της παραθαλάσσιας έκτασης του Αγ. Στεφάνου απέναντι 
από τα σχολεία, η δημοτική αρχή, μετά την αναπόφευκτη καθυστέρηση 
που προκλήθηκε από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2014, ολοκλή-
ρωσε πριν το Πάσχα του 2016 την πρώτη φάση των δράσεών της για τη 
ριζική αλλαγή της περιοχής.

Πρώτη τέτοια δράση ήταν η κατάργηση, το φθινόπωρο του 2014, της μεταφόρ-
τωσης των απορριμμάτων, η οποία γινόταν επί χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο. 
Η κατάργηση αυτή, η οποία αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των περίοικων και 
των Συλλόγων Γονέων των σχολείων, καθώς και ο καθαρισμός του δημοτικού 
οικοπέδου μπροστά από τις εισόδους των σχολείων, θα αποτελούσαν τα πρώτα 
βήματα για την άμεση μεταμόρφωση της περιοχής. 
Ωστόσο, τον προγραμματισμό της νέας δημοτικής αρχής ανέτρεψαν  οι πλημ-
μύρες του Δεκεμβρίου του 2014 και η αναγκαστική χρησιμοποίηση, μετά 
από υπόδειξη της Περιφέρειας Αττικής, της συγκεκριμένης έκτασης, ως 
χώρου υποδοχής των φερτών υλικών που απομακρύνθηκαν από τα πλημ-
μυρισμένα ρέματα, σπίτια και δρόμους. Έτσι, η δημοτική αρχή επέτρεψε στα 
φορτηγά της Περιφέρειας, η οποία δεσμεύτηκε ότι στη συνέχεια θα αναλάμβα-
νε την μεταφορά των υλικών σε εργοτάξιό της στην Δρυόπη, να εναποθέτουν 
τα φερτά υλικά στην περιοχή και έδωσε εντολή το ίδιο να πράξουν και τα 
φορτηγά που δούλευαν για τον Δήμο. Ωστόσο, στη συνέχεια, η Περιφέρεια 
αθέτησε τη συνεννόηση αυτή και δεν ανταποκρίθηκε στις διαδοχικές έγγραφες 
εκκλήσεις του Δημάρχου για απομάκρυνση των υλικών. 
Την ίδια περίοδο (άνοιξη – καλοκαίρι 2015), η κατάσταση στον Αγ. Στέφανο 
επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από την ανεύθυνη επιλογή ορισμένων ζωόφι-
λων να μετατρέψουν τα κατεστραμμένα λυόμενα που βρίσκονταν στην περιοχή 
σε αυθαίρετο καταφύγιο 40 περίπου αδέσποτων σκύλων που είχαν περισυλλέ-
ξει, ενώ τον Σεπτέμβριο η Περιφέρεια διενήργησε στην περιοχή περιβαλλοντι-
κούς, υγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους και εγκάλεσε τον Δήμο για την 
κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.
Αντιμέτωπη με την κατάσταση αυτή, η δημοτική αρχή διαμόρφωσε διαφορετικά 

τον σχεδιασμό της και, αφού επέλυσε το ζήτημα των σκυλιών (τα οποία μετα-
φέρθηκαν καταρχήν στον Βιολογικό και ακολούθως αποστέλλονται για υιοθεσία 
στο εξωτερικό με τη βοήθεια των εγγλέζων φιλόζωων κυριών που συνεργάζο-
νται με τον Δήμο), ενέταξε στον Προϋπολογισμό του 2016 κονδύλια για τη 
διαχείριση και μεταφορά των φερτών υλικών και των υπολειμμάτων των 
λυόμενων σχολικών αιθουσών. Παράλληλα με την έναρξη των σχετικών εργασιών, 
απομακρύνθηκαν από τον ιδιοκτήτη τους, αμέσως μόλις του ζητήθηκε, τα κοντέινερ 
που ήταν σταθμευμένα στον χώρο και τονίστηκε εγγράφως σε όλους τους 
επαγγελματίες χωματουργικών και μεταφορικών εργασιών ότι στο εξής θα 
υπάρχει αυστηρότατη αστυνόμευση του χώρου, προκειμένου να αποτραπεί 
κάθε παράνομη εναπόθεση μπαζών (σχετικά βλ. την ανακοίνωση του Τμήματος 
Καθαριότητας στην σελ. 4 της εφημερίδας).
 Έτσι, λίγες μέρες πριν το Πάσχα, ο χώρος παραδόθηκε στην μεταβατική του 
μορφή, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα την κατάσταση που επικρατούσε έως το 
2014. Επόμενα βήματα του σχεδιασμού είναι η σύνταξη όλων των απαιτούμενων 
Μελετών για την ανάπλαση της έκτασης, το ιδιοκτησιακό ξεκαθάρισμα της 
περιοχής και η διαμόρφωση της ακτογραμμής με αξιοποίηση του Βασιλικού 
Διατάγματος που προβλέπει την επιχωμάτωση της έκτασης για τη δημιουργία 
γηπέδου ποδοσφαίρου.
 Έως την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω διαδικασιών, ο χώρος πρόκειται να 
λειτουργήσει ως parking που θα αποσυμφορήσει το parking του λιμα-
νιού, ενώ ήδη από το ερχόμενο καλοκαίρι πρόκειται να αποκατασταθεί η 
πρόσβαση στην πανέμορφη παραλία ανατολικά του χώρου, η οποία μπορεί να 
αποτελέσει μια ακόμα εναλλακτική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του 
νησιού. 
Σημειώνεται τέλος ότι, ένα ακόμα εμπόδιο στις παραπάνω ενέργειες του Δήμου 
ήταν τα συκοφαντικά δημοσιεύματα του δημοσιογράφου Βασίλη Λαζαρίδη, τα 
οποία έκαναν λόγο για λειτουργία παράνομης «χωματερής» στην περιοχή 
(παρότι όπως είναι γνωστό τέτοια δεν υπήρξε ποτέ), καθώς και η τηλεφωνική 
καταγγελία του ίδιου ατόμου στο Α.Τ.Πόρου τον Μάρτιο του 2016, κατά των 
εργασιών αποκατάστασης του χώρου, ενέργειες που οδήγησαν στη δημιουργία 
σχετικών δικογραφιών κατά μελών της δημοτικής αρχής. 

Συνεπής στον προγραμματισμό της για εκκαθάριση και αλλαγή της πραγ-
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ριζική αλλαγή της περιοχής.
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πρόκειται στη συνέχεια να προωθηθεί από τoν Δήμο μέσω απαιτούμενων 
διαδικασιών, ώστε αφενός να θεσμοθετηθούν όλες οι οριοθετήσεις ρεμάτων 
και αφετέρου να χρηματοδοτηθούν και να εκτελεστούν τα προβλεπόμενα σε 
αυτή εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα. 
Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή, λειτουργώντας με τον πλέον υπεύθυνο 
τρόπο, τον Ιανουάριο του 2015 αποφάσισε να διαθέσει περίπου 40.000€ από 
τα 160.000€ που έλαβε συνολικά από την Πολιτεία ως επιχορήγηση για τις 
επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης των καταστροφών, για την ανάθεση της 
συγκεκριμένης Μελέτης. 
Πρόκειται για μία επιλογή, με την οποία ο Δήμος προέταξε την ανάγκη αντιμε-
τώπισης των αιτιών των προβλημάτων των πλημμυρών, ακόμα και με πολιτικό 
κόστος (αφού οι οριοθετήσεις ρεμάτων αναπόφευκτα οδηγούν σε μικρές 
τοπικές διαφορές και αντιδράσεις), έναντι της αναμφίβολα περισσότερο λαοφιλούς 
δυνατότητας που υπήρχε για άμεσο ξόδεμα των χρημάτων για τοπικές εξυπη-
ρετήσεις ή καθαρισμούς ακόμα και εντός ιδιωτικών χώρων, τους οποίους αιτούνταν 
κατά κόρον πολλοί δημότες τις μέρες αμέσως μετά τις καταστροφές.
Ωστόσο, η νέα δημοτική αρχή, μόλις τέσσερις μήνες μετά την εγκατάστασή της, 
προτίμησε να μεθοδεύσει μία από τις πλέον σημαντικές ρυθμίσεις που βρισκόταν σε 
εκκρεμότητα, την οποία καμία προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε τολμήσει 
να αγγίξει, προφανώς λόγω του πολιτικού κόστους, ή σε κάθε περίπτωση 
εκτιμώντας (ορθά) ότι δεν υπάρχουν ψηφοθηρικά οφέλη από τη συγκεκριμένη 
εργασία, για την οποία απαιτείται πολύ χρήμα και χρόνος.
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Ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο οι εργασίες που πραγματοποίησε ο 
Δήμος Πόρου για την αποκατάσταση και την αντιπλημμυρική θωράκιση 
τμημάτων της κοίτης του ρέματος του Συνοικισμού, με την τοποθέτηση 
συρματοκιβωτίων παράλληλα με τη μάντρα του Νεκροταφείου. 

Είχε προηγηθεί, τους προηγούμενους μήνες, η αποκατάσταση της κοίτης στην 
περιοχή νοτίως της γέφυρας του Δασαρχείου. Οι παρεμβάσεις αυτές κατέστησαν 
αναγκαίες, μετά τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2014, κατά τις οποίες το 
ρέμα έφραξε το γεφύρι του Νεκροταφείου, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει 
και να προξενήσει ζημιές και πλημμύρες στο πέρασμά του προς την θάλασσα. 
Επιπλέον, λόγω της μεγάλης του ορμής, το νεροφάγωμα στην κοίτη του ρέμα-
τος παράλληλα με το Νεκροταφείο, άφησε κυριολεκτικά την μάντρα του στον 
αέρα.
Ο Δήμος, παρά τη μεγάλη γραφειοκρατία και τα εμπόδια που συνάντησε, 
ολοκλήρωσε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με δικά του κονδύλια, προκειμένου 
να κερδηθεί χρόνος, έως ότου υλοποιηθούν τα έργα αποκατάστασης ζημιών, 
τα οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η Μελέτη οριοθέτησης όλων των ρεμάτων του 
Πόρου, η έλλειψη της οποίας αποτελούσε παράγοντα διαιώνισης των προβλη-
μάτων που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα (αυθαίρετες και μη κατασκευές 
εντός ρεμάτων). Η Μελέτη αυτή, η οποία προβλέπει και εκτενή αντιπλημμυρικά έργα 
σε όλα τα προβληματικά σημεία του Ασκελίου, του Συνοικισμού και του Νεωρίου, 
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της
τοποθέτησης συρματοκιβωτίων
στην κοίτη του ρέματος
στον Συνοικισμό
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Σελ. 12 Τουρισμός

Επικοινωνιακή καμπάνια με τίτλο 
«Σχολικές Εκδρομές στον Πόρο»
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη, ξεκίνησε η 
υλοποίηση  καμπάνιας προσέλκυσης σχολικού τουρισμού (εκδρομών) 
στον Πόρο. 

Ο εν λόγω σχεδιασμός, ο οποίος απέφερε ήδη καρπούς τους δύο τελευταίους 
μήνες, στοχεύει να τονώσει το σύνολο της τοπικής τουριστικής οικονομίας 
(διαμονή, διατροφή, διασκέδαση, μετακίνηση) την πλέον κατάλληλη περίοδο, 
δηλαδή τους μήνες της Άνοιξης.
Η καμπάνια βασίζεται στην κυκλοφορία εντύπου με τίτλο «Σχολικές 
Εκδρομές στον Πόρο», το οποίο αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα του 
Πόρου και της ευρύτερης Τροιζηνίας ως προορισμού σχολικών εκδρομών, το 

οποίο θα αποστέλλεται ετησίως από τον Δήμο Πόρου σε σχολεία της Στερεάς 
Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Τον ρόλο του συνδέσμου μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και 
των ενδιαφερομένων σχολείων, καθώς και του καλωσορίσματος και ξενάγησης 
των μαθητών στο νησί μας, θα αναλάβει το Γραφείο Δημάρχου, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, τον Εμπορικό 
& Επαγγελματικό Σύλλογο και τα ξενοδοχεία του νησιού.
Πολύτιμοι συντελεστές στη διαμόρφωση και υλοποίηση της ιδέας ήταν ο Βαγγέλης 
Λούζης, ο Αλέξανδρος Δημητριάδης, η Ελένη Στεφανίδου και η Μαρία Ζεντέλη, 
τους οποίους ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί πολύ.
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Σελ. 14

Παρελήφθη ο απινιδινωτής του Δήμου.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη λειτουργία του στις 14 και 15 Μαΐου

Ο Δήμος Πόρου με αφορμή την αγορά και παραλαβή του Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης σε 
επείγοντα περιστατικά  και θέλοντας να συμβάλει έμπρακτα στην ενημέρω-
ση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, διοργανώνει το Σάββατο 14 και 
Κυριακή 15 Μαΐου 2016 δωρεάν σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδω-
τή σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκο-
μείου Νίκαιας - Πειραιά  Άγιος Παντελεήμων  και την εταιρία  από την 
οποία αγοράστηκε ο Απινιδωτής (AED).
Πρόκειται για ένα 5ωρο διαδραστικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί   στο 
κτ. Συγγρού, με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων προσφοράς α΄ βοηθειών, 
τόσο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και μέσω της πρακτικής εξάσκησης σε 
προπλάσματα και σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (σεμινάριο βασισμένο σε 
κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης). Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν απλές τεχνικές και δεξιότητες 
τις οποίες ο καθένας μας είναι σε θέση να εφαρμόσει με σκοπό  να μπορεί να 
προσφερθεί αποτελεσματική βοήθεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό 
χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στον τόπο μας 
στα θέματα υγείας και προσπαθώντας να φροντίσουμε να μη χαθούν άλλες 
ανθρώπινες ζωές, καλούμε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικών 
γνώσεων ή εργασιακού χώρου να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο 

(δωρέαν)  και να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να 
σώσουν μια ζωή». Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής (έως 12.5.2016):  
22980 29099 (κοινωνική υπηρεσία Δήμου) και 22980 22222 (εντεταλμένη 
σύμβουλος Υγείας Μαρία Βαρβάρου). 
Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του στους ιατρούς και νοσηλευτές του 
Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το σεμινάριο 
δωρεάν, καθώς και στον γυναικολόγο Νικόλαο Γεωργογιάννη, για την πολύτιμη 
μεσολάβησή του στη σχετική συνεννόηση.

Ο Δήμος Πόρου με αφορμή την αγορά και παραλαβή του Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης σε 
επείγοντα περιστατικά  και θέλοντας να συμβάλει έμπρακτα στην ενημέρω-
ση των πολιτών για την πρόληψη υγείας, διοργανώνει το Σάββατο 14 και 
Κυριακή 15 Μαΐου 2016 δωρεάν σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδω-
τή σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκο-
μείου Νίκαιας - Πειραιά  Άγιος Παντελεήμων  και την εταιρία  από την 
οποία αγοράστηκε ο Απινιδωτής (AED).
Πρόκειται για ένα 5ωρο διαδραστικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί   στο 
κτ. Συγγρού, με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων προσφοράς α΄ βοηθειών, 
τόσο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και μέσω της πρακτικής εξάσκησης σε 
προπλάσματα και σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (σεμινάριο βασισμένο σε 
κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης). Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν απλές τεχνικές και δεξιότητες 
τις οποίες ο καθένας μας είναι σε θέση να εφαρμόσει με σκοπό  να μπορεί να 
προσφερθεί αποτελεσματική βοήθεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό 
χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στον τόπο μας 
στα θέματα υγείας και προσπαθώντας να φροντίσουμε να μη χαθούν άλλες 
ανθρώπινες ζωές, καλούμε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικών 
γνώσεων ή εργασιακού χώρου να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο 

(δωρέαν)  και να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές για το «πώς να 
σώσουν μια ζωή». Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής (έως 12.5.2016):  
22980 29099 (κοινωνική υπηρεσία Δήμου) και 22980 22222 (εντεταλμένη 
σύμβουλος Υγείας Μαρία Βαρβάρου). 
Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του στους ιατρούς και νοσηλευτές του 
Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το σεμινάριο 
δωρεάν, καθώς και στον γυναικολόγο Νικόλαο Γεωργογιάννη, για την πολύτιμη 
μεσολάβησή του στη σχετική συνεννόηση.

Υγεία 

Ακόμη μία πολύ επιτυχημένη προγραμματισμένη Εθελοντική Αιμοδοσία 
της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Πόρου έγινε την Τρίτη 22 Μαρτίου 
2016, στο κτ. Συγγρού. Την αιμοδοσία συντόνισε η εντεταλμένη σύμβουλος 
στα θέματα Υγείας, Μαρία Βαρβάρου, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα 
Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Οι συνεπείς 
αιμοδότες μας, αλλά και πολλοί νέοι αιμοδότες, γυναίκες και άνδρες, συμμετεί-
χαν στην εθελοντική αιμοδοσία, ενισχύοντας την τράπεζα του Δήμου μας με 
107 μονάδες  αίματος, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο προσωπικό 
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. 
Από τον Φεβρουάριο του 2015, διενεργώντας μέχρι τώρα 4 προγραμματισμέ-
νες αιμοδοσίες, ο Δήμος κατάφερε να συλλέξει 594 μονάδες αίματος, 
έχοντας βέβαια και την πολύτιμη βοήθεια των 2 ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, 

και να προσφέρουμε σε 113 συνάνθρωπους μας 209 μονάδες αίματος, 
χαρίζοντας χαμόγελο και πάνω από όλα ζωή. Συνολικά 222 εθελοντές αιμοδότες 
έχουν περάσει από την αιμοδοσία μας κάνοντας μας να ελπίζουμε ότι μπορούμε να 
αυξήσουμε και άλλο το αριθμό των μόνιμων αιμοδοτών. Συγχαρητήρια αξίζουν 
λοιπόν σε όλους τους αιμοδότες, που  αποτελούν υγιές παράδειγμα προς 
μίμηση για όλους τους νέους, προσφέροντας αίμα, προσφέροντας ζωή! Χάρη 
σε αυτούς πολλοί συμπολίτες μας κάθε χρόνο κερδίζουν τη μάχη με τη ζωή. 
Με σύνθημα «Κάθε σπίτι πρέπει να έχει και έναν αιμοδότη» δίνουμε 
ραντεβού στην επομένη αιμοδοσία μας τον Ιούλιο του 2016 με στόχο να 
αυξήσουμε τα αποθέματα της τράπεζας μας έτσι ώστε σε κανένα συνάν-
θρωπο μας να μη λείψει αίμα όσο και όταν το χρειαστεί.

Ακόμη μία πολύ επιτυχημένη προγραμματισμένη Εθελοντική Αιμοδοσία 
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χαν στην εθελοντική αιμοδοσία, ενισχύοντας την τράπεζα του Δήμου μας με 
107 μονάδες  αίματος, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο προσωπικό 
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. 
Από τον Φεβρουάριο του 2015, διενεργώντας μέχρι τώρα 4 προγραμματισμέ-
νες αιμοδοσίες, ο Δήμος κατάφερε να συλλέξει 594 μονάδες αίματος, 
έχοντας βέβαια και την πολύτιμη βοήθεια των 2 ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, 

και να προσφέρουμε σε 113 συνάνθρωπους μας 209 μονάδες αίματος, 
χαρίζοντας χαμόγελο και πάνω από όλα ζωή. Συνολικά 222 εθελοντές αιμοδότες 
έχουν περάσει από την αιμοδοσία μας κάνοντας μας να ελπίζουμε ότι μπορούμε να 
αυξήσουμε και άλλο το αριθμό των μόνιμων αιμοδοτών. Συγχαρητήρια αξίζουν 
λοιπόν σε όλους τους αιμοδότες, που  αποτελούν υγιές παράδειγμα προς 
μίμηση για όλους τους νέους, προσφέροντας αίμα, προσφέροντας ζωή! Χάρη 
σε αυτούς πολλοί συμπολίτες μας κάθε χρόνο κερδίζουν τη μάχη με τη ζωή. 
Με σύνθημα «Κάθε σπίτι πρέπει να έχει και έναν αιμοδότη» δίνουμε 
ραντεβού στην επομένη αιμοδοσία μας τον Ιούλιο του 2016 με στόχο να 
αυξήσουμε τα αποθέματα της τράπεζας μας έτσι ώστε σε κανένα συνάν-
θρωπο μας να μη λείψει αίμα όσο και όταν το χρειαστεί.

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχαν τη Δευτέρα 29 
Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης με την εντεταλμένη 
σύμβουλο στα θέματα υγείας Μαρία Βαρβάρου. 
Στην  συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα του Δήμου μας, όσον αφορά 
στα θέματα υγείας και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νησί του Πόρου, καθώς 
και το Κ.Υ Γαλατά. Ένα από τα θέματα συζήτησης  ήταν η άμεση προκήρυξη της 
δεύτερης θέσης Γενικού Ιατρού που κατείχε ο ιατρός κ. Κ. Σαπουνάκης ο 
οποίος παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2015, χωρίς ακόμα το Υπουργείο να 
έχει προκηρύξει τη θέση του. Ωστόσο, το βασικό αίτημα που υποβλήθηκε στον 
Υπουργό, το οποίο και αποτελεί το κύριο πολιτικό αίτημα της δημοτικής αρχής 
προς κάθε αρμόδιο αξιωματούχο, αλλά και προς κάθε πολιτικό και πολιτευτή 
που επιθυμεί να ενεργήσει προς όφελος του τόπου μας, ήταν η αναβάθμιση των 
Περιφερειακών Ιατρείων του Πόρου (τα οποία αποτελούν παράρτημα του Κ.Υ 

Γαλατά και λειτουργούν μόνο σε «ώρες γραφείου» με ανεπαρκή στελέχωση) σε 
Πολυδύναμο Ιατρείο, δηλαδή σε μία δομή που δικαιολογεί, εκτός από δύο 
θέσεις μόνιμων  ιατρών, νοσηλεύτρια, παιδίατρο, ασθενοφόρο και 24ωρη 
εφημερία ιατρού από το σπίτι, ώστε να μπορούν άμεσα να αντιμετωπίζο-
νται  όλα τα περιστατικά. 
Καταθέτοντας στατιστικά στοιχεία άλλων μικρότερων περιοχών όπου λειτουργούν 
Πολυδύναμα Ιατρεία, οι εκπρόσωποι του Δήμου Πόρου παρουσίασαν το 
μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στο νησί κατά τη διάρκεια 
όλου του έτους, αλλά κυρίως και των καλοκαιρινών μηνών όπου ο πληθυσμός 
του Πόρου αυξάνεται. Η ηγεσία του Υπουργείου αιφνιδιάστηκε από το 
«εύλογο» του αιτήματος και δήλωσε ευθαρσώς ότι πρόκειται για ένα δίκαιο 
αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί.

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχαν τη Δευτέρα 29 
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δεύτερης θέσης Γενικού Ιατρού που κατείχε ο ιατρός κ. Κ. Σαπουνάκης ο 
οποίος παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2015, χωρίς ακόμα το Υπουργείο να 
έχει προκηρύξει τη θέση του. Ωστόσο, το βασικό αίτημα που υποβλήθηκε στον 
Υπουργό, το οποίο και αποτελεί το κύριο πολιτικό αίτημα της δημοτικής αρχής 
προς κάθε αρμόδιο αξιωματούχο, αλλά και προς κάθε πολιτικό και πολιτευτή 
που επιθυμεί να ενεργήσει προς όφελος του τόπου μας, ήταν η αναβάθμιση των 
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μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στο νησί κατά τη διάρκεια 
όλου του έτους, αλλά κυρίως και των καλοκαιρινών μηνών όπου ο πληθυσμός 
του Πόρου αυξάνεται. Η ηγεσία του Υπουργείου αιφνιδιάστηκε από το 
«εύλογο» του αιτήματος και δήλωσε ευθαρσώς ότι πρόκειται για ένα δίκαιο 
αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί.

Ενισχύεται σταθερά η Τράπεζα αίματος του Δήμου

Σταθερά βήματα για τον μεγάλο στόχο της δημιουργίας
Πολυδύναμου Ιατρείου στον Πόρο 



για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πόρου

15303
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Για κάθε επείγουσα ανάγκη
ή αναφορά σοβαρών συµβάντων

επικοινωνείστε 
µε τον αριθµό αυτόν!



Σελ. 16 Ειδήσεις

Νέα Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 
η Ποριώτισσα Μάρη – Ζεντέλη Παπασπύρου

Η συμπολίτισσα μας και δημότης του Δήμου Πόρου, Μάρη - Ζεντέλη Παπασπύρου, 
ορκίσθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, ως νέα Γενική Επιθεωρήτρια Δημό-
σιας Διοίκησης. 
Η κ. Παπασπύρου είναι νομικός και έχει υπηρετήσει τον δημόσιο βίο για πολλά 
χρόνια από θέσεις όπως αυτή του Προέδρου Πρωτοδικών και του Εφέτη, ενώ το 
2011 εξελέγη, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Συμπαραστάτης του 
Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής. Στον Πόρο διατηρεί παρα-
θεριστική κατοικία, την οποία επισκέπτεται τακτικά όλο τον χρόνο, ενώ το 2010 
ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πόρου με τον συνδυασμό του σημερινού 
Δημάρχου, Γιάννη Δημητριάδη.

Καταργήθηκαν η Δημοτική Επιχείρηση 
(ΔΗΚΕΠ) και ο Παιδικός Σταθμός (ΚΚΠΑΑ) 

Ολοκληρώθηκε το πρώτο βήμα των μεταρρυθμιστικών κινήσεων που αποσκοπούν 
στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δήμου, με τη 
λύση της ΔΗΚΕΠ και του Παιδικού Σταθμού. Τα δύο καταργημένα Νομικά 
Πρόσωπα, πρακτικά συγχωνεύονται με τον Δήμο, στον οποίο και μεταφέρονται 
οι αρμοδιότητες και το προσωπικό τους, σε μία προσπάθεια για δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωση της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών. 
Τους επόμενους μήνες, θα ακολουθήσει η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί με τις νέες αναθέσεις καθηκόντων των στελεχών του Δήμου και 
τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών στο κτήριο του Δημαρχείου, με την 
αξιοποίηση του ισογείου χώρου του. 

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την επισκευή του Λιμανιού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 17.3.2016 η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επισκευή του λιμανιού του Πόρου. 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Τάκης 
Χατζηπέρος, στις παρεμβάσεις τους, αναφέρθηκαν στο αμαρτωλό παρελθόν του 
έργου, το οποίο, για αδιαφανείς λόγους είχε μπει στο ψυγείο από το 2012 και στην 
σημασία που έχει αυτό το τμήμα του λιμανιού για τον Πόρο. Η έγκριση της ΜΠΕ 
αποτελεί το πρώτο βασικό βήμα για τη διενέργεια του έργου, ενώ εκκρεμούν 
ακόμα η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (στο οποίο έχει απευθυνθεί 
το σχετικό ερώτημα τον Δεκέμβριο με προθεσμία απάντησης 25 ημερών…), στη 
συνέχεια η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση και τέλος η διακήρυξη του διαγωνισμού, για τον οποίο η Περιφέ-
ρεια έχει από το 2013 εγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Περισσότερο καθαρός από ποτέ ο Πόρος

Μετά την περιπέτεια με τον προηγούμενο εργολάβο καθαριότητας, ο οποίος 
από τις αρχές του χρόνου σταμάτησε να αποδίδει ικανοποιητικά στις εργασίες 
του, η οποία οδήγησε την δημοτική αρχή στην απόφαση έκπτωσής του, ο νέος 
εργολάβος καθαριότητας, που ανέλαβε την καθαριότητα του Δήμου για τους 
μήνες Απρίλιο και Μάιο, έχει «γλύψει» κυριολεκτικά όλο τον Πόρο, ο οποίος 
την περίοδο του Πάσχα παρουσιάζεται πεντακάθαρος και ξεχορταριασμένος, 
ενώ για πρώτη φορά ο Οικισμός ασβεστώθηκε παντού. Επίσης, για πρώτη φορά 
στα χρονικά του Δήμου, ο εργολάβος καθάρισε όλες ανεξαιρέτως τις προσβάσιμες 
και τις μη – προσβάσιμες παραλίες του Δήμου, τόσο στο βόρειο και ανατολικό 
τμήμα του νησιωτικού τμήματος, όσο και στο ηπειρωτικό, προς τα Τσελεβίνια 
και νότια έως τα όρια του Δήμου στην ιδιοκτησία Κοντομηνά.
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Ο Πόρος στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού 
του Βερολίνου και της Μόσχας 

Συνεχίζοντας τις δράσεις τουριστικής του προβολής, ο Δήμος Πόρου, μετά την 
Διεθνή Έκθεση WTM του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2015, συμμετείχε σε μία 
ακόμα Διεθνή Έκθεση, την Έκθεση ITB, που διεξάχθηκε στο Βερολίνο από τις 9 έως 
13 Μαρτίου 2016. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική Έκθεση για τους επαγγελμα-
τίες του τουρισμού, στην οποία οι συμμετέχοντες φορείς είχαν την ευκαιρία να 
προβάλλουν αποτελεσματικά τον τόπο τους ως τουριστικό προορισμό, χρησιμοποι-
ώντας οπτικοακουστικό υλικό, τουριστικούς οδηγούς και μπροσούρες, αλλά και 
προσφέροντας τοπικά προϊόντα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με 
τουριστικούς πράκτορες από το εξωτερικό. Στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία ενέκρινε τη δράση δίνοντας έμφαση στους νησιωτικούς προορι-
σμούς της επικράτειάς της, το νησί του Πόρου εκπροσωπήθηκε από τη Natascha 
Konieczny, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου. 
Ο Πόρος, εκπροσωπήθηκε επίσης και στη σημαντική Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
ΜΙΤΤ της Μόσχας, από τις 23 έως τις 26 Μαρτίου 2016, με την παρουσία του Κυριά-
κου Μάνεσση, επίσης μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 
του Δήμου.

Μεταφέρθηκαν μετά από ενέργειες του 
Δήμου δύο επικίνδυνες κολώνες της ΔΕΗ

Μετά από ενέργειες του Δήμου τον τελευταίο χρόνο, η ΔΕΗ μετέφερε 
σε παραπλήσιες θέσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016 δύο επικίνδυνες κολώνες 
της. Πρόκειται για την κολώνα που βρισκόταν στη μέση του οδοστρώματος 
πριν το ξενοδοχείο «Nikis’ Village» στην Πέρλια και την κολώνα που 
βρισκόταν στην μέση του ρέματος του Συνοικισμού, οι οποίες είχαν 
τοποθετηθεί εξ αρχής σε ακατάλληλα σημεία, χωρίς επί χρόνια να 
έχουν γίνει ενέργειες για την μετατόπιση τους

Πραγματοποιήθηκε η εθελοντική δράση 
καθαρισμού ακτών και δασών 

Δεκάδες πολίτες, συμμετείχαν την Κυριακή 17 Απριλίου, στον εθελοντικό 
καθαρισμό ακτών και δασών που διοργάνωσε ο Δήμος Πόρου στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Let’s Do It Greece!», με την ευγενική 
χορηγία της εταιρείας SANITAS. Στους καθαρισμούς συμμετείχαν 
πολλά παιδάκια, κάτοικοι του Πόρου, επισκέπτες του νησιού, δημοτικοί 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, ο Δήμαρχος Γιάννης 
Δημητριάδης και μέλη τοπικών Συλλόγων (Εμπορικός – Επαγγελματικός 
Σύλλογος, Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγ. Κήρυκος, Σύλλογος Ερασιτεχνών 
Αλιέων, Σύλλογος Γυναικών). Με δεδομένο το καλό επίπεδο καθαριότητας 
του νησιού, οι καθαρισμοί απέδωσαν ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες 
παραλίες, όπως το Γερολιμάνι, όπου η πρόσβαση των συνεργείων καθα-
ριότητας του Δήμου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ η επιβάρυνσή τους από 
τα σκουπίδια του λεκανοπεδίου είναι συνεχής. 

Πρωτοχρονιάτικη πίτα για το προσωπικό 
του Δήμου 

Μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος Πόρου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για 
το προσωπικό, σε μια εορταστική εκδήλωση που σύσφιξε τις σχέσεις μεταξύ των 
υπαλλήλων, αλλά και τις σχέσεις τους με τα μέλη της δημοτικής αρχής. Η γιορτή 
έγινε με καλοκαιρινό καιρό στην ταβέρνα «Κανάλι», όπου ακολούθησε γεύμα και 
γλέντι με το συγκρότημα «2+2», του δημοτικού υπαλλήλου Πέτρου Σισμάνη, το 
οποίο έπαιξε αφιλοκερδώς για την περίσταση. Τυχερός της ημέρας ήταν ο δημοτικός 
υπάλληλος Κώστας Χίος, ο οποίος κέρδισε το φλουρί και το δώρο που το συνόδευε 
(ένα τάμπλετ). Σημειώνεται ότι όλα τα έξοδα για την εκδήλωση (τραπέζι, πίτα, δώρα) 
καλύφθηκαν από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.
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Οι εξελίξεις με τον Βιολογικό

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγραμματισμού των έργων του Βιολογικού 
της Σφαιρίας έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη αποχή των μηχανικών, εξαιτίας 
της οποίας δεν έχει συνεδριάσει από τις αρχές του έτους το Τεχνικό Συμβούλιο 
της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο και πρέπει να εγκρίνει τη σχετική Μελέτη.

Με αφορμή τις καθυστερήσεις αυτές, αλλά και τη στασιμότητα που παρατηρείται 
τους τελευταίους μήνες από πλευράς Περιφέρειας, σε ό,τι αφορά τον 
προγραμματισμό των έργων της Καλαυρίας (μονάδα και δίκτυο), ο Δήμαρχος 
Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στις 31 Μαρτίου 2016, απέστειλε επιστολή 
προς την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
Τάκη Χατζηπέρο και τους αρμόδιους διευθυντές της Περιφέρειας, ζητώ-
ντας επίσπευση των διαδικασιών για την αποκατάσταση του Βιολογικού.

Με την επιστολή του, ο κ. Δημητριάδης ζητάει από την περιφερειακή αρχή 
αναλυτική έγγραφη ενημέρωση, τόσο του Δήμου, όσο και όλων των 
εμπλεκομένων  υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων και της Περιφέρειας για τις 
αποφάσεις που αφορούν στον προγραμματισμό των αναγκαίων Μελετών 
και έργων, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας και για το χρόνο 
στον οποίο πρέπει να τις κάνει. Ο Δήμαρχος Πόρου τονίζει πως θεωρεί απαραίτητη 
την έγγραφη σχετική ενημέρωση, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της 
έλλειψης συνεννόησης που έχει παρατηρηθεί έως σήμερα μεταξύ των υπηρεσιών, 
να γίνουν όλοι γνώστες και κοινωνοί του σχεδιασμού, των χρονοδιαγραμμάτων 
και των πολιτικών αποφάσεων της περιφερειακής αρχής και ο καθένας να 
αναλάβει την ευθύνη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης στις ενέργειες που πρέπει να κάνει.

Η τοποθέτηση της σχετικής συνεννόησης σε έγγραφη – δεσμευτική 
βάση, κάτι που λείπει έως σήμερα από πλευράς Περιφέρειας, αποτελεί 
την κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών στόχων για 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποκατάστασης του Βιολογικού. Ο κ. Δημη-
τριάδης επισημαίνει ότι, ενώ οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις φαίνεται να 
είναι πλήρως εξασφαλισμένες από πλευράς Περιφέρειας, δεν έχουν γίνει ακόμα 
οι αναθέσεις των Μελετών που έχουν συμφωνηθεί για την αποκατάσταση της 
μονάδας ΒΙΟΚΑ και του δικτύου της Καλαυρίας, ενώ, σε ότι αφορά τα έργα της 
Σφαιρίας (αντικατάσταση δικτύου), τα οποία είναι δρομολογημένα με βάση τη 
μελέτη έργων 2.300.000€ που έχει εκπονήσει και έχει δωρίσει η μελετητική 
εταιρία ΕΜΒΗΣ στον Δήμο, υπάρχει πολύμηνη στασιμότητα εξ αιτίας της μη – 
συγκρότησης αρχικά και της μη – συνεδρίασης στη συνέχεια (λόγω αποχής 
των μηχανικών μελών του) του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην 
οποία εγκλωβίστηκε ο Δήμος εξ αιτίας καθυστέρησης και εσφαλμένων υποδεί-
ξεων της Περιφέρειας από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2015. 
Ο κ. Δημητριάδης, επισημαίνει ότι, με την επιστολή του, επιθυμεί να ενισχύσει 
κάθε προσπάθεια που πρέπει να γίνει από πλευράς Περιφέρειας, ώστε στο 
επόμενο διάστημα, από κοινού με τον Δήμο, να δράσουν με τελείως διαφορετικό 
τρόπο, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες των έως σήμερα καθυστερήσεων. Κλείνοντας 
την επιστολή του, ο Δήμαρχος Πόρου, ζητάει τον άμεσο προγραμματισμό 
ευρείας σύσκεψης για τον Βιολογικό, στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι 
αποδέκτες της επιστολής. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα, ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Τάκης Χατζηπέρος, ενημέρωσε την δημοτική αρχή για τον προγραμματισμό 
της σύσκεψης τις μέρες πριν ή μετά τις αργίες του Πάσχα.

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγραμματισμού των έργων του Βιολογικού 
της Σφαιρίας έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη αποχή των μηχανικών, εξαιτίας 
της οποίας δεν έχει συνεδριάσει από τις αρχές του έτους το Τεχνικό Συμβούλιο 
της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο και πρέπει να εγκρίνει τη σχετική Μελέτη.

Με αφορμή τις καθυστερήσεις αυτές, αλλά και τη στασιμότητα που παρατηρείται 
τους τελευταίους μήνες από πλευράς Περιφέρειας, σε ό,τι αφορά τον 
προγραμματισμό των έργων της Καλαυρίας (μονάδα και δίκτυο), ο Δήμαρχος 
Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στις 31 Μαρτίου 2016, απέστειλε επιστολή 
προς την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
Τάκη Χατζηπέρο και τους αρμόδιους διευθυντές της Περιφέρειας, ζητώ-
ντας επίσπευση των διαδικασιών για την αποκατάσταση του Βιολογικού.

Με την επιστολή του, ο κ. Δημητριάδης ζητάει από την περιφερειακή αρχή 
αναλυτική έγγραφη ενημέρωση, τόσο του Δήμου, όσο και όλων των 
εμπλεκομένων  υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων και της Περιφέρειας για τις 
αποφάσεις που αφορούν στον προγραμματισμό των αναγκαίων Μελετών 
και έργων, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο καθένας και για το χρόνο 
στον οποίο πρέπει να τις κάνει. Ο Δήμαρχος Πόρου τονίζει πως θεωρεί απαραίτητη 
την έγγραφη σχετική ενημέρωση, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της 
έλλειψης συνεννόησης που έχει παρατηρηθεί έως σήμερα μεταξύ των υπηρεσιών, 
να γίνουν όλοι γνώστες και κοινωνοί του σχεδιασμού, των χρονοδιαγραμμάτων 
και των πολιτικών αποφάσεων της περιφερειακής αρχής και ο καθένας να 
αναλάβει την ευθύνη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης στις ενέργειες που πρέπει να κάνει.

Η τοποθέτηση της σχετικής συνεννόησης σε έγγραφη – δεσμευτική 
βάση, κάτι που λείπει έως σήμερα από πλευράς Περιφέρειας, αποτελεί 
την κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών στόχων για 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποκατάστασης του Βιολογικού. Ο κ. Δημη-
τριάδης επισημαίνει ότι, ενώ οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις φαίνεται να 
είναι πλήρως εξασφαλισμένες από πλευράς Περιφέρειας, δεν έχουν γίνει ακόμα 
οι αναθέσεις των Μελετών που έχουν συμφωνηθεί για την αποκατάσταση της 
μονάδας ΒΙΟΚΑ και του δικτύου της Καλαυρίας, ενώ, σε ότι αφορά τα έργα της 
Σφαιρίας (αντικατάσταση δικτύου), τα οποία είναι δρομολογημένα με βάση τη 
μελέτη έργων 2.300.000€ που έχει εκπονήσει και έχει δωρίσει η μελετητική 
εταιρία ΕΜΒΗΣ στον Δήμο, υπάρχει πολύμηνη στασιμότητα εξ αιτίας της μη – 
συγκρότησης αρχικά και της μη – συνεδρίασης στη συνέχεια (λόγω αποχής 
των μηχανικών μελών του) του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην 
οποία εγκλωβίστηκε ο Δήμος εξ αιτίας καθυστέρησης και εσφαλμένων υποδεί-
ξεων της Περιφέρειας από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2015. 
Ο κ. Δημητριάδης, επισημαίνει ότι, με την επιστολή του, επιθυμεί να ενισχύσει 
κάθε προσπάθεια που πρέπει να γίνει από πλευράς Περιφέρειας, ώστε στο 
επόμενο διάστημα, από κοινού με τον Δήμο, να δράσουν με τελείως διαφορετικό 
τρόπο, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες των έως σήμερα καθυστερήσεων. Κλείνοντας 
την επιστολή του, ο Δήμαρχος Πόρου, ζητάει τον άμεσο προγραμματισμό 
ευρείας σύσκεψης για τον Βιολογικό, στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι 
αποδέκτες της επιστολής. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα, ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Τάκης Χατζηπέρος, ενημέρωσε την δημοτική αρχή για τον προγραμματισμό 
της σύσκεψης τις μέρες πριν ή μετά τις αργίες του Πάσχα.

ΒΙΟΚΑ



στα άτομα με ειδικές ανάγκες για να αναγνωριστεί τελικά στην κοινωνία μας η 
ανθρώπινη αξία και η αξιοπρέπεια.
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γαλατά παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις ακόλουθες 
εξειδικεύσεις:
• Αυτόνομης Διαβίωσης: Οι μαθητές ασκούνται σε δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψουν να ζήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και να διαχει-
ρίζονται τη ζωή τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Βασικός στόχος είναι η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Ειδικότερα: Εκμάθηση σημασίας της 
καθαριότητας – Εκμάθηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής – Ατομική υγιεινή – 
Οργάνωση προσωπικού χώρου – Χρήση εργαλείων κουζίνας – Οικιακές εργασίες 
– Παρασκευή πρωινού, διαφόρων εδεσμάτων για σχολικές εορτές – Διαχείριση 
χρημάτων – Κυκλοφοριακή αγωγή – Συμβουλές διατροφής – Διαχείριση 
ελεύθερου χρόνου.
• Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής: Το μάθημα αυτό εντάσσεται στο 
Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης και οι κύριοι τομείς διδασκαλίας είναι: Γνωριμία 
με τα τρόφιμα – Διατροφή – Κανόνες ασφαλείας στην κουζίνα – Χρήση μαγειρικών 
συσκευών – Προετοιμασία και παρασκευή απλών φαγητών και ροφημάτων – 
Βασικές αρχές ζαχαροπλαστικής με πρακτική άσκηση.
• Κηπουρικής – Ανθοκομίας: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα διάφορα είδη 
φυτών και τις διαφορές μεταξύ τους, τις μεθόδους καλλιέργειάς τους, τα στάδια 
ανάπτυξής τους, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργειά 
τους, αλλά πάνω από όλα να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα και τη σημασία 
των φυτών στη ζωή του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση 
στις εξειδικεύσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:
• Γλώσσα: Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 
των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και 
δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο με τελικό στόχο την κοινωνική 
προσαρμογή και την αυτονομία.
• Μαθηματικά: Καθιστούν το μαθητή ικανό να εμπλακεί σε κοινωνικές διεργασίες 
και δραστηριότητες γιατί είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή - Αναπτύσσουν 
την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την επιμονή - Ασκούν το μαθητή στις 
λογικές διεργασίες, στη μεθοδική σκέψη και στην εφαρμογή των προτεινόμενων 
λύσεων.
• Φυσική Αγωγή: Συμβάλλει ώστε να βελτιώσουν την στάση του σώματος και 
τις φυσικές ικανότητες όπως: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία, δύναμη, αντοχή. 
Απαραίτητη για την ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών όπως συνεργασία, 
ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και 
θάρρος.
• Καλλιτεχνικά: Με την Αισθητική Αγωγή και το συνδυασμό φαντασίας – 
παρατηρητικότητας, τα παιδιά αποκτούν πληρέστερη επικοινωνία με το περιβάλλον 
και ικανότητα έκφρασης με πρωτότυπους τρόπους.
• Πληροφορική: Στο μάθημα της πληροφορικής εξοικειώνονται με τον Η/Υ 
μαθαίνοντας τον χειρισμό του. Διδάσκονται επεξεργασία κειμένου, χρήση 
λογιστικού φύλλου, απλή σχεδίαση, χρήση και πλοήγηση στο διαδίκτυο, e-mail κ.λπ.
• Κοινωνική & Επαγγελματική Αγωγή: Η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, 
η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην 
καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική 
προσαρμογή τους και την μελλοντική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή.
• Μουσική: Σκοπός της Μουσικής Αγωγής είναι να καλλιεργήσει το μουσικό 
συναίσθημα, την κίνηση και το ρυθμό στους μαθητές, βασικούς παράγοντες για 
την κοινωνική τους συμπεριφορά και προσαρμογή.
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Πέρασαν χρόνια, αιώνες από την εποχή που οδηγούσαν τα αδύναμα 
παιδιά στην άδικη τιμωρία τους, στον Καιάδα. Η Λογική αντικατέστησε 
τη φρίκη και οι άνθρωποι μετά από άπειρους αγώνες κατέκτησαν το 
δικαίωμα της ισότητας στη ζωή. Η κοινωνία αναπτύχθηκε. Βρήκε και 
εκπαίδευσε τα κατάλληλα άτομα, που με ευαισθησία και αγάπη, οδηγούν 
πλέον στην κοινωνική ένταξη τα αδύναμα ή ιδιαίτερα παιδιά της.
Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, πολλά από αυτά τα παιδιά ζουν ανεξάρτητα, χωρίς 
να έχουν πλέον την ανάγκη της φροντίδας των γονιών τους, εξασκώντας τις 
τέχνες που διδάχθηκαν στα αντίστοιχα Ειδικά Σχολεία, με ιδιαίτερη επιτυχία. 
Φυσικά όλα εξαρτώνται από τους γονείς που έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν 
το συντηρητισμό της μικρής κοινωνίας και να εμπιστευθούν τα εύθραυστα αυτά 
παιδιά στα χέρια των ειδικών εκπαιδευτών.
Στηρίζουμε τον κάθε γονιό που θέλει να βοηθήσει τα παιδιά του, που προσπαθεί 
για τις ανάγκες τους, κοινοποιώντας το πρόσωπό τους έξω στο φως, μαζί σαν 
μέρος του συνόλου, μέλος ισότιμο της κοινωνίας μας. ΚΑΘΕ άνθρωπος είναι 
ιδιαίτερος και ξεχωριστός και ο σύλλογός μας, μαζί με το Εργαστήρι ΕΕΕΚ 
Γαλατά φροντίζει με σεβασμό και αγκαλιάζει κάθε μοναδικότητα.
Ο σύλλογος Άγιος Κήρυκος ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να υποστηρίξει τα 
δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Πόρο, τον Γαλατά και την 
ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας. Ξεκίνησε από το όραμα δύο ανθρώπων και 
σήμερα αριθμεί 92 μέλη. Με ενέργειες του συλλόγου και βοήθεια από το 
Υπουργείο Παιδείας, λειτούργησε το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γαλατά, στο οποίο σήμερα φοιτούν 6 παιδιά, μαθαίνοντας 
ανθοκομική, κηπουρική, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αυτόνομη διαβίωση, 
γλώσσα, μαθηματικά, καλλιτεχνικά και μουσική και τα οποία υπό άλλες συνθήκες 
θα έμεναν σπίτι ή θα μετακόμιζαν σε μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν ανάλογα 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Το Εργαστήρι έδωσε μεγάλη ανάσα στους γονείς των παιδιών, που πλέον τα 
βλέπουν χαρούμενα να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες (συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα bocce, συμμετοχή στους Special Olympics, ζωγραφική στο 
μουσείο Βορρέ και εκθέσεις των έργων τους, οργάνωση εορτών, θεατρικών 
παραστάσεων, εκδρομές κ.λπ.). Ο σύλλογός μας υποστηρίζει κάθε άτομο μικρό 
ή μεγάλο που έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το 2011 προσέφερε μέρος των 
χρημάτων για την αγορά ηλεκτρικού κρεβατιού για τετραπληγικό παιδί, δωρί-
σθηκε διάδρομος γυμναστικής στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γαλατά, αγοράστηκαν παιχνίδια για 
το Πνευματικό Κέντρο Πότου κ.ά.
Σκοπός μας είναι, με τη βοήθεια όλων σας, να δώσουμε μέλλον στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες της περιοχής μας. Όραμά μας η δημιουργία 
στέγης για τα άτομα αυτά, όπου θα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.

ΕΕΕΕΚ Γαλατά
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
Γαλατά ιδρύθηκε το 2009. Είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
οποίο εγγράφονται μαθητές από 14 μέχρι 20 ετών έχοντας απολυτήριο δημοτικού 
και βεβαίωση αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών από το 
Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.). 
Η διάρκεια της φοίτησης είναι 5 μέχρι 8 σχολικά έτη ανάλογα με τις μαθησιακές 
δυσκολίες των μαθητών. Το σχολείο παρέχει στους μαθητές κυρίως 
πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση ανάλογη με τις ικανότητες και τις 
δυνατότητές τους.
Ειδικότερα επιδιώκει την αποτελεσματική ανάπτυξη, την ένταξη στην παραγωγική 
διαδικασία, την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη 
κοινωνική τους εξέλιξη. Παράλληλα, το εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση 
προς κάθε κατεύθυνση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλων μας απέναντι 
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προς κάθε κατεύθυνση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλων μας απέναντι 

Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων 
με ειδικές ανάγκες «Ο Άγιος Κήρυκος»

Σελ. 19Το βήμα των Συλλόγων



Σελ. 20

Επίσκεψη Λεβέντη στον Πόρο

Τον Πόρο και την Τροιζηνία επισκέφθηκε την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, και αντιπροσωπεία του  κόμματος. 

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Λεβέντης, συναντήθηκε στο Δημαρχείο του Πόρου 
με τον Δήμαρχο Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη και μέλη της δημοτικής αρχής 
Πόρου. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος κ. Δημητριάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του για την επίσκεψη, η οποία είναι η πρώτη αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος 
στον Πόρο εδώ και πολλά χρόνια, και ζήτησε τη βοήθεια του κ. Λεβέντη για την 
ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου για δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου 
στον Πόρο, αίτημα το οποίο την προηγούμενη ημέρα ο Δήμαρχος είχε θέσει σε 
συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί με την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο 

Υγείας, κ. Μαρία Βαρβάρου, στο Υπουργείο Υγείας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων εξέφρασε τη χαρά του για την υποδοχή 
της οποίας έτυχε στον Πόρο, όπου το κόμμα του σημείωσε στις πρόσφατες 
εκλογές το μεγαλύτερο ποσοστό του πανελληνίως, και διαβεβαίωσε ότι θα 
προωθήσει με κάθε τρόπο το δίκαιο αίτημα του Δήμου που τέθηκε υπόψη του. 
Ακολούθως, ο κ. Λεβέντης μαζί με τα στελέχη του κόμματος με καταγωγή από 
τον Πόρο τα οποία τον συνόδευαν, τον βουλευτή κ. Γεώργιο Καρρά και τους
υποψηφίους βουλευτές Τάσο Κατσάρη και Νίκο Νόση, συμμετείχαν σε συνε-
στίαση που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακή ταβέρνα, όπου παρευρέθηκαν 
περισσότεροι από ογδόντα φίλοι και ψηφοφόροι τους, και το απόγευμα αναχώ-
ρησε για την Αθήνα.

Τον Πόρο και την Τροιζηνία επισκέφθηκε την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, και αντιπροσωπεία του  κόμματος. 

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Λεβέντης, συναντήθηκε στο Δημαρχείο του Πόρου 
με τον Δήμαρχο Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη και μέλη της δημοτικής αρχής 
Πόρου. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος κ. Δημητριάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του για την επίσκεψη, η οποία είναι η πρώτη αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος 
στον Πόρο εδώ και πολλά χρόνια, και ζήτησε τη βοήθεια του κ. Λεβέντη για την 
ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου για δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου 
στον Πόρο, αίτημα το οποίο την προηγούμενη ημέρα ο Δήμαρχος είχε θέσει σε 
συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί με την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο 

Υγείας, κ. Μαρία Βαρβάρου, στο Υπουργείο Υγείας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων εξέφρασε τη χαρά του για την υποδοχή 
της οποίας έτυχε στον Πόρο, όπου το κόμμα του σημείωσε στις πρόσφατες 
εκλογές το μεγαλύτερο ποσοστό του πανελληνίως, και διαβεβαίωσε ότι θα 
προωθήσει με κάθε τρόπο το δίκαιο αίτημα του Δήμου που τέθηκε υπόψη του. 
Ακολούθως, ο κ. Λεβέντης μαζί με τα στελέχη του κόμματος με καταγωγή από 
τον Πόρο τα οποία τον συνόδευαν, τον βουλευτή κ. Γεώργιο Καρρά και τους
υποψηφίους βουλευτές Τάσο Κατσάρη και Νίκο Νόση, συμμετείχαν σε συνε-
στίαση που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακή ταβέρνα, όπου παρευρέθηκαν 
περισσότεροι από ογδόντα φίλοι και ψηφοφόροι τους, και το απόγευμα αναχώ-
ρησε για την Αθήνα.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., 
οργανώθηκε την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, εκδήλωση διαβούλευσης του 
νέου προγράμματος «CLLD (LEADER) 2014-2020 για τις Νήσους της Αττικής.
Στην παρουσίαση που έλαβε χώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Τάκης 
Χατζηπέρος, παρουσίασε το μοντέλο συνεργασίας των Δήμων του Αργοσα-
ρωνικού, με στόχο την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσω 
της σύμπραξης με την Περιφέρεια Αττικής και τον Πάρνωνα και της δημιουργί-

ας κοινού Δικτύου. Ο Γενικός Διευθυντής του Πάρνωνα, Μαρίνης Μπερέτσος, 
παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του  «COMMUNITY – LED LOCAL 
DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων», το οποίο αποτελεί τη μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης 
αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα 
εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα 
(στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπά-
νες, κ.τ.λ.) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την 
Ανατολική Πελοπόννησο. 
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και 
ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2007-2013. Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση του προγράμματος, επιλέχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 
ως οι πλέον κατάλληλοι συνέταιροι για τη σύμπραξη με στόχο την μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία 
απευθύνονται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς των αγροτικών – νησιωτικών περιο-
χών, μεταξύ των οποίων και ο Πόρος. 

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., 
οργανώθηκε την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, εκδήλωση διαβούλευσης του 
νέου προγράμματος «CLLD (LEADER) 2014-2020 για τις Νήσους της Αττικής.
Στην παρουσίαση που έλαβε χώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Τάκης 
Χατζηπέρος, παρουσίασε το μοντέλο συνεργασίας των Δήμων του Αργοσα-
ρωνικού, με στόχο την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσω 
της σύμπραξης με την Περιφέρεια Αττικής και τον Πάρνωνα και της δημιουργί-

ας κοινού Δικτύου. Ο Γενικός Διευθυντής του Πάρνωνα, Μαρίνης Μπερέτσος, 
παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του  «COMMUNITY – LED LOCAL 
DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων», το οποίο αποτελεί τη μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης 
αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα 
εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα 
(στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπά-
νες, κ.τ.λ.) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την 
Ανατολική Πελοπόννησο. 
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και 
ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2007-2013. Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση του προγράμματος, επιλέχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 
ως οι πλέον κατάλληλοι συνέταιροι για τη σύμπραξη με στόχο την μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία 
απευθύνονται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς των αγροτικών – νησιωτικών περιο-
χών, μεταξύ των οποίων και ο Πόρος. 

Ειδήσεις 

Εκδήλωση διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου 
προγράμματος «CLLD (LEADER) 2014-2020 



Ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, απέστειλε στις 28 Δεκεμβρίου 2016 
στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Μαρία Βλαζάκη, επιστολή 
με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,
 Όπως γνωρίζετε, στο νησί του Πόρου υφίσταται το νεότερο μνημείο του Ρώσικου 
Ναυστάθμου. Το εν λόγω μνημείο, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση 
και στην πραγματικότητα αποτελεί χαλάσματα που χρόνο με το χρόνο καταρρέ-
ουν, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο (όπως έχει αναγνωρίσει και το ίδιο το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) και θεωρούμε βέβαιο ότι, αν δεν υπάρξει 
κάποια δραστική παρέμβαση για τη διάσωσή του, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει 

καταρρεύσει ολοσχερώς.
Ο Δήμος Πόρου, ως μη έχων αρμοδιότητα συντήρησης ή παρέμβασης για τη 
διάσωση του μνημείου αλλά και ως μη - ιδιοκτήτης του χώρου (ο οποίος είναι 
ιδιόκτητος), δεν μπορεί δυστυχώς να αναλάβει καμία δράση για την αποτροπή του 
αναπόφευκτου. Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε στην παρούσα έκκληση, προκειμέ-
νου να παρέμβετε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, πριν να είναι αργά για τη 
διάσωση του μνημείου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεννόηση ή 
συνεργασία αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα και για τη διαμόρφωση ενός 
πλάνου δράσης, προκειμένου να σωθεί το μνημείο. Ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης 
Δημητριάδης».
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση στην ανωτέρω επιστολή.

Ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, απέστειλε στις 28 Δεκεμβρίου 2016 
στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Μαρία Βλαζάκη, επιστολή 
με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα,
 Όπως γνωρίζετε, στο νησί του Πόρου υφίσταται το νεότερο μνημείο του Ρώσικου 
Ναυστάθμου. Το εν λόγω μνημείο, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση 
και στην πραγματικότητα αποτελεί χαλάσματα που χρόνο με το χρόνο καταρρέ-
ουν, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο (όπως έχει αναγνωρίσει και το ίδιο το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) και θεωρούμε βέβαιο ότι, αν δεν υπάρξει 
κάποια δραστική παρέμβαση για τη διάσωσή του, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει 

καταρρεύσει ολοσχερώς.
Ο Δήμος Πόρου, ως μη έχων αρμοδιότητα συντήρησης ή παρέμβασης για τη 
διάσωση του μνημείου αλλά και ως μη - ιδιοκτήτης του χώρου (ο οποίος είναι 
ιδιόκτητος), δεν μπορεί δυστυχώς να αναλάβει καμία δράση για την αποτροπή του 
αναπόφευκτου. Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε στην παρούσα έκκληση, προκειμέ-
νου να παρέμβετε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, πριν να είναι αργά για τη 
διάσωση του μνημείου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεννόηση ή 
συνεργασία αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα και για τη διαμόρφωση ενός 
πλάνου δράσης, προκειμένου να σωθεί το μνημείο. Ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης 
Δημητριάδης».
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση στην ανωτέρω επιστολή.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28.3.2016 η τελετή υπογραφής Πρω-
τοκόλλου Συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών, με σκοπό την ίδρυση «Αμφικτυο-
νίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 
Η τελετή έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 28 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο του 
Μουσείου της Ακρόπολης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Μαραθώνα, 
Ηλία Ψινάκη, ο οποίος προσκάλεσε τους Δημάρχους Δήμων όλης της Ελλάδας 
να συνυπογράψουν Πρωτόκολλο, με το οποίο δρομολογούν την ίδρυση ενός 
δικτύου διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στα πρότυπα των 

Αμφικτυονιών της αρχαιότητας. Ειδική αναφορά έγινε μάλιστα στον Πόρο και 
στην Καλαυρία, η οποία αποτελούσε το κέντρο της Αμφικτυονίας του Ποσειδώνα. 
Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν καταρχήν περισσότεροι από πενήντα Δήμαρχοι 
και εκπρόσωποι Δήμων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης 
Δημητριάδης. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρέσβεις ξένων κρατών, εκπρό-
σωποι διεθνών και εθνικών οργανώσεων, Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι από 
όλη την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28.3.2016 η τελετή υπογραφής Πρω-
τοκόλλου Συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών, με σκοπό την ίδρυση «Αμφικτυο-
νίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 
Η τελετή έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 28 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο του 
Μουσείου της Ακρόπολης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Μαραθώνα, 
Ηλία Ψινάκη, ο οποίος προσκάλεσε τους Δημάρχους Δήμων όλης της Ελλάδας 
να συνυπογράψουν Πρωτόκολλο, με το οποίο δρομολογούν την ίδρυση ενός 
δικτύου διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στα πρότυπα των 

Αμφικτυονιών της αρχαιότητας. Ειδική αναφορά έγινε μάλιστα στον Πόρο και 
στην Καλαυρία, η οποία αποτελούσε το κέντρο της Αμφικτυονίας του Ποσειδώνα. 
Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν καταρχήν περισσότεροι από πενήντα Δήμαρχοι 
και εκπρόσωποι Δήμων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης 
Δημητριάδης. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, πρέσβεις ξένων κρατών, εκπρό-
σωποι διεθνών και εθνικών οργανώσεων, Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι από 
όλη την Ελλάδα.

Ίδρυση Αμφικτυονίας Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων

Έκκληση για τη διάσωση 
του «Ρώσικου 
Ναύσταθμου» προς 
το Υπουργείο Πολιτισμού 
από τον Δήμαρχο Πόρου

Σελ. 21Πολιτισμός

Οι ∆ήµαρχοι Άνδρου Θ.Σουσοσύδης, Πόρου Γ. ∆ηµητριάδης, Μαραθώνα Η.Ψινάκης και Σπετσών Π.Λυράκης



Σελ. 22 Εκδηλώσεις

Η «Γειτονιά των Χριστουγέννων» έδωσε ζωή 
στον χριστουγεννιάτικο Πόρο 

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε σε μικρούς και μεγάλους η «Γειτονιά των 
Χριστουγέννων», η οποία στήθηκε στην πλατεία Καραμάνου για δύο βδομάδες 
την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκτός από το παιδικό τραινάκι και τη χριστου-
γεννιάτικη ατμόσφαιρα, καθημερινά υπήρχαν εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, 
παραμύθια, χορωδία, χορός, κάλαντα, bazaars κ.α. Ξεχωριστή ήταν η επίσκεψη 
του Αγ. Βασίλη, ο οποίος έδωσε δώρα σε όλους τους μικρούς φίλους που 
βρέθηκαν στη «Γειτονιά» το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, τα οποία προσέφερε ο 
Δήμαρχος, Γιάννης Δημητριάδης. Κορύφωση του εορταστικού κλίματος, 
υπήρξε η  συναυλία του Γιάννη Σαββιδάκη το βράδυ της Κυριακής 27 Δεκεμ-
βρίου, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες Ποριώτες, αλλά και επισκέπτες 
του νησιού, οι οποίοι γέμισαν την πλατεία και ένοιωσαν τυχεροί που βρέθηκαν 
στον Πόρο και όχι σε κάποια μεγάλη πόλη, για να περάσουν τις φετινές γιορτές. 
Πολύτιμοι συντελεστές για το στήσιμο και την επιτυχία της «Γειτονιάς των 
Χριστουγέννων» ήταν ο Νίκος Βολιώτης, ο Σάββας Μαρώτος και ο Νεκτάριος 
Παύλου, οι οποίοι επιμελήθηκαν τον στολισμό και φρόντισαν για την καθημερι-
νή λειτουργία του παιδικού τραίνου.
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους προσέφερε  ο 
Δήμος Πόρου το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: 
• Η αρχή έγινε την Παρασκευή 11 Μαρτίου, με την έναρξη του Κυνηγιού του Χαμένου 
Θησαυρού και τον Διαγωνισμό Καραόκε στην πλατεία Ηρώων. 
• Το Σάββατο, διεξάχθηκε αγώνας με τηλεκατευθυνόμενα στο Νέο Λιμάνι και 
ακολούθησε παιδικό πάρτι μασκέ στη Γοργόνα. Το απόγευμα, στην πλατεία 
Δημαρχείου, δόθηκαν οι γρίφοι για το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού και 
ακολούθησε παρέλαση και διαγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες μεταμφιεσμένων. 
Το βράδυ του Σαββάτου, και αφού η βροχή σταμάτησε την κατάλληλη στιγμή, ο 
Πασχάλης ξεσήκωσε την παραλία του Πόρου, με αγαπημένα τραγούδια από τη 
μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή του ίδιου και των Olympians, μετατρέποντας τα ασφυκτικά 
γεμάτα μαγαζιά και την πεζοδρομημένη παραλιακή οδό, σε ένα απέραντο μασκέ πάρτι 
για μικρούς και μεγάλους. 
• Την Κυριακή το πρωί, το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού συνεχίστηκε στην 
πλατεία Δημαρχείου και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι με την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων (νικήτρια ομάδα «η Παρεούλα»). 
• Τέλος, την Καθαρά Δευτέρα,  με τον καιρό αυτή τη φορά να μην είναι σύμμαχος, το 
παραδοσιακό γλέντι με τη Νάντια Καραγιάννη πραγματοποιήθηκε τελικά στο κτήριο 
Συγγρού και όχι στην παραλία της Πούντας όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.
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Σελ. 23Εκδηλώσεις

• ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Ποριώτισσα»
• ο Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου
• Καφέ Porto
•  Καφέ Unique
• Καφέ Τυρόπουλου              
• Ταβέρνα «η Ρότα»
• Ουζερί «η Σπηλιάδα»
• Macaroni & more
• Ταβέρνα Άσπρος Γάτος 

• Φαρμακείο Ροΐδη 
• Ξενοδοχείο Θεανώ 
• Ξενοδοχείο Μάνεση 
• Golden View Hotel 
• 7 Brothers Hotel 
• Κωστελλένος Γιώργος 
• Κωστελλένου Στασούλα
• Μαστροπέτρος Γρηγόριος      
• Παπαμήτρου Σάκης 

• Σακελλίου Κατερίνα 
• Χατζηπέρος Μαρίνος 
• η Χρύσα Ραγκούση και η Χριστίνα Βουγιουκλή
   που έκαναν face painting
• ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Ζεντέλης
• οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Κουτουζής 
   και Τάσος Παπαχρήστου 
• ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης
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Πολύτιμοι συντελεστές και χορηγοί των αποκριάτικων εκδηλώσεων ήταν:




