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Σελίδα 18-19

Μεγάλα έργα σε εξέλιξη

Δημοπρατήθηκε το έργο της πλατείας του 
Αγ. Κωνσταντίνου, παραγγέλθηκε το mini bus, 
ασφαλτοστρώθηκε η οδός προς Φούσα και η 
οδός προς Μετόχι, αντικαταστάθηκε η στέγη του 
Α’ Δημοτικού και ακολουθούν μεγάλα έργα για 
Βιολογικό, Λιμάνι και αντιπλημμυρική θωράκιση. 

Σελίδα 24-25

Περιπατητικός Τουρισμός

Στο επίκεντρο των δράσεων τουριστικής 
ανάπτυξης, με στόχευση στην επέκταση 
της τουριστικής περιόδου, βρίσκεται η ανάδειξη 
των μονοπατιών του Πόρου και η ανάπτυξη 
περιπατητικού τουρισμού. 

Μετά από εργασίες που κράτησαν αρκετούς 
μήνες, με χρηματοδότηση από ιδιωτική δωρεά, 
ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση της αίθουσας 
εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού.

Σελίδα 13

Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων

Για δεύτερη χρονιά, 

η «Γειτονιά των Χριστουγέννων» 

ανοίγει τις πύλες της 

μεταφέροντας στον Πόρο 

τη μαγεία των Χριστουγέννων. 

Συναυλίες, carousel, υπαίθριο 

τσίρκο, Άγιος Βασίλης κ.ά. 

καθημερινά από 

τις 23 Δεκεμβρίου έως 

τις 4 Ιανουαρίου 2017. 

Σελίδα 11

Χριστούγεννα στον Πόρο και φέτος



Σελ. 2 Για τον Πόρο 

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ανάληψη 

των καθηκόντων της δημοτικής μας αρχής 

και στα τέλη Φεβρουαρίου θα βρισκόμαστε 

στη μέση ακριβώς της πενταετούς θητείας μας. 

Το διάστημα που πέρασε ήταν κυρίως χρόνος 

νοικοκυρέματος, σχεδιασμού και δημιουργίας 

των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση 

του σημαντικού έργου που χρειάζεται ο τόπος μας.

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

22983 - 20512

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η δουλειά που έχει γίνει τα δύο αυτά χρόνια έχει αρχίσει πλέον να αποδίδει και το διάστημα από εδώ και στο εξής θα είναι διάστημα 
αποτελεσμάτων και μεγάλων έργων. Ήδη δημοπρατήθηκε το έργο της πλατείας του Αγ. Κωνσταντίνου, έγινε ο διαγωνισμός για την αγορά 

mini bus που θα εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις στην Σφαιρία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη εργολαβία των 600.000€ για τις 

αποκαταστάσεις των ζημιών από τις πλημμύρες, στην οποία εντάσσεται η πλήρης ανακατασκευή του γεφυριού στον Συνοικισμό, η αντικατάσταση 

της στέγης του Α’ Δημοτικού, ασφαλτοστρώσεις κ.ά. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται ένα βήμα πριν από την δημοπράτηση τα έργα της 

αντικατάστασης του αποχετευτικού δικτύου στην Σφαιρία, η αποκατάσταση του Λιμανιού, το στέγαστρο στο Νέο Λιμάνι και η δεύτερη εργολαβία 

για ανακατασκευές γεφυριών και ασφαλτοστρώσεις. Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται, με την ανάθεση των αντίστοιχων Μελετών, ένα τρίτο «πακέτο» 

έργων, στο οποίο εντάσσονται οι αποκαταστάσεις του Βιολογικού στην Καλαυρία (δίκτυο και μονάδα), οι αναπλάσεις της Πούντας, του 

περιβάλλοντος χώρου του Ρολογιού, της πλατείας Χριστού και όλων των κοινόχρηστων χώρων του Αγ. Στεφάνου, ενώ θα ακολουθήσουν η οδός 

Δημοσθένους, Ατα δημοτικά κτίρια και οι παραλιακοί πεζόδρομοι προς Ασκέλι και Νεώριο. Αντίστοιχη πρόοδος υπάρχει, δε, και σε ό,τι αφορά 

αναγκαία έργα στα δίκτυα ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού.

Επίσης, στον τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ο οποίος απαιτεί ειδική προσοχή, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, γίνονται μεθοδικές 

ενέργειες για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου σε Πολυδύναμο, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλο το 24ωρο, δημιουργείται 

Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο και συνεχίζονται οι δράσεις ιατρικής ενημέρωσης, δωρεάν εξετάσεων και αιμοδοσίας, καθώς 

και οι δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων (όπως κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, θα διανεμηθούν και φέτος τρόφιμα συνολικής αξίας 3.000€ σε 

περισσότερους από 100 δικαιούχους, με κάλυψη του κόστους από τον Δήμο και από εμένα προσωπικά). Τέλος, ο Δήμος έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος 
στον τομέα του Τουρισμού και Πολιτισμού, όπου οι δράσεις που διενεργούνται ξεπερνούν κάθε ιστορικό προηγούμενο και κάθε παράδειγμα 

Δήμων αντίστοιχου μεγέθους. 

Παράλληλα, με την ένταξη στον Δήμο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Νομικών Προσώπων που κατήργησε η δημοτική μας αρχή 

(ΔΗΚΕΠ και Παιδικός Σταθμός), ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει συντελεσθεί σε διοικητικό επίπεδο στον Δήμο μας. 

Στο πλαίσιο αυτής, θα τροποποιηθεί η δομή του Δήμου και θα γίνουν ριζικές αλλαγές καθηκόντων πολλών στελεχών του, οι οποίες θα βασίζονται 

στην αξιολόγηση που ήμουν σε θέση να κάνω στα δύο χρόνια που πέρασαν, ζώντας τη λειτουργία του Δήμου εκ των έσω. Αντίστοιχα, στο τέλος 

Φεβρουαρίου θα γίνουν και ορισμένες αλλαγές αρμοδιοτήτων μελών της δημοτικής αρχής, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την 

διαθεσιμότητα που έχουν επιδείξει έως σήμερα. Έτσι, μετά από όλες αυτές τις διεργασίες, η λειτουργία του Δήμου θα είναι μέχρι το Πάσχα 
ακριβώς εκείνη που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία της διοίκησής μας και εμένα προσωπικά ως Δημάρχου.

Από την άλλη, υπενθυμίζω τις μεγάλες αντιξοότητες που δυσκολεύουν το έργο μας: (1) οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στους Δήμους 

όλο και λιγοστεύουν, σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες, οι οποίες όλο και αυξάνονται, (2) το προσωπικό είναι περίπου 20% λιγότερο από εκείνο 

που απαιτείται και κάθε διαδικασία πρόσληψης είναι κολλημένη, (3) η συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς είναι κατά κύριο λόγο απογοητευτική, 

ενώ η γραφειοκρατία, αντί να περιορίζεται, όλο και αυξάνεται, (4) τα προβλήματα που κληρονομήσαμε είναι θεμελιώδη και αφορούν κάθε 

σημαντικό τομέα (ενδεικτικά αναφέρω τα προβλήματα σε όλα τα μεγάλα έργα της προηγούμενης δεκαετίας, το γεγονός ότι κανένα κτήριο και καμία 

λιμενική υποδομή του Δήμου δεν έχει κατασκευαστεί νόμιμα, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν οικονομικοί απολογισμοί και ισολογισμοί για τον Δήμο 

και το Λιμενικό Ταμείο σε βάθος πενταετίας, τις μεγάλες νομικές εκκρεμότητες που αφορούν οικονομικές διεκδικήσεις έναντι του Δήμου, οι οποίες 

ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ κ.ά.) και (5) η «αντιπολίτευση – σαμποτέρ» που έχουμε απέναντί μας, η οποία, αντί να υποβάλει προτάσεις, ενοχλεί και 

καταγγέλλει κάθε δράση αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων (για τα οποία κατά ειρωνικό τρόπο ευθύνεται η ίδια), ενθαρρύνει πολιτικά 

προσωπικές επιθέσεις και καταγγελίες κατά των μελών της δημοτικής αρχής και περιορίζει το ενδιαφέρον της σε 2-3 θέματα που σχετίζονται με τα 

οικονομικά συμφέροντα των μελών της. Οι αντιξοότητες αυτές οπωσδήποτε προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στο έργο μας, ωστόσο 
καταφέρνουμε να τις ξεπερνάμε και να τις αντιμετωπίζουμε ως ένα μέρος της δουλειάς που οφείλουμε να κάνουμε.

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία, και να εκφράσω την ελπίδα ότι η 
χώρα μας θα καταφέρει να ξεφύγει από τη δίνη οικονομικής, πολιτικής και ηθικής κρίσης στην οποία είναι εγκλωβισμένη.

Η δουλειά που έχει γίνει τα δύο αυτά χρόνια έχει αρχίσει πλέον να αποδίδει και το διάστημα από εδώ και στο εξής θα είναι διάστημα 
αποτελεσμάτων και μεγάλων έργων. Ήδη δημοπρατήθηκε το έργο της πλατείας του Αγ. Κωνσταντίνου, έγινε ο διαγωνισμός για την αγορά 

mini bus που θα εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις στην Σφαιρία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη εργολαβία των 600.000€ για τις 

αποκαταστάσεις των ζημιών από τις πλημμύρες, στην οποία εντάσσεται η πλήρης ανακατασκευή του γεφυριού στον Συνοικισμό, η αντικατάσταση 

της στέγης του Α’ Δημοτικού, ασφαλτοστρώσεις κ.ά. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται ένα βήμα πριν από την δημοπράτηση τα έργα της 

αντικατάστασης του αποχετευτικού δικτύου στην Σφαιρία, η αποκατάσταση του Λιμανιού, το στέγαστρο στο Νέο Λιμάνι και η δεύτερη εργολαβία 

για ανακατασκευές γεφυριών και ασφαλτοστρώσεις. Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται, με την ανάθεση των αντίστοιχων Μελετών, ένα τρίτο «πακέτο» 

έργων, στο οποίο εντάσσονται οι αποκαταστάσεις του Βιολογικού στην Καλαυρία (δίκτυο και μονάδα), οι αναπλάσεις της Πούντας, του 

περιβάλλοντος χώρου του Ρολογιού, της πλατείας Χριστού και όλων των κοινόχρηστων χώρων του Αγ. Στεφάνου, ενώ θα ακολουθήσουν η οδός 

Δημοσθένους, Ατα δημοτικά κτίρια και οι παραλιακοί πεζόδρομοι προς Ασκέλι και Νεώριο. Αντίστοιχη πρόοδος υπάρχει, δε, και σε ό,τι αφορά 

αναγκαία έργα στα δίκτυα ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού.

Επίσης, στον τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ο οποίος απαιτεί ειδική προσοχή, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, γίνονται μεθοδικές 

ενέργειες για την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου σε Πολυδύναμο, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλο το 24ωρο, δημιουργείται 

Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο και συνεχίζονται οι δράσεις ιατρικής ενημέρωσης, δωρεάν εξετάσεων και αιμοδοσίας, καθώς 

και οι δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων (όπως κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, θα διανεμηθούν και φέτος τρόφιμα συνολικής αξίας 3.000€ σε 

περισσότερους από 100 δικαιούχους, με κάλυψη του κόστους από τον Δήμο και από εμένα προσωπικά). Τέλος, ο Δήμος έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος 
στον τομέα του Τουρισμού και Πολιτισμού, όπου οι δράσεις που διενεργούνται ξεπερνούν κάθε ιστορικό προηγούμενο και κάθε παράδειγμα 

Δήμων αντίστοιχου μεγέθους. 

Παράλληλα, με την ένταξη στον Δήμο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Νομικών Προσώπων που κατήργησε η δημοτική μας αρχή 

(ΔΗΚΕΠ και Παιδικός Σταθμός), ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει συντελεσθεί σε διοικητικό επίπεδο στον Δήμο μας. 

Στο πλαίσιο αυτής, θα τροποποιηθεί η δομή του Δήμου και θα γίνουν ριζικές αλλαγές καθηκόντων πολλών στελεχών του, οι οποίες θα βασίζονται 

στην αξιολόγηση που ήμουν σε θέση να κάνω στα δύο χρόνια που πέρασαν, ζώντας τη λειτουργία του Δήμου εκ των έσω. Αντίστοιχα, στο τέλος 

Φεβρουαρίου θα γίνουν και ορισμένες αλλαγές αρμοδιοτήτων μελών της δημοτικής αρχής, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την 

διαθεσιμότητα που έχουν επιδείξει έως σήμερα. Έτσι, μετά από όλες αυτές τις διεργασίες, η λειτουργία του Δήμου θα είναι μέχρι το Πάσχα 
ακριβώς εκείνη που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία της διοίκησής μας και εμένα προσωπικά ως Δημάρχου.

Από την άλλη, υπενθυμίζω τις μεγάλες αντιξοότητες που δυσκολεύουν το έργο μας: (1) οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται στους Δήμους 

όλο και λιγοστεύουν, σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες, οι οποίες όλο και αυξάνονται, (2) το προσωπικό είναι περίπου 20% λιγότερο από εκείνο 

που απαιτείται και κάθε διαδικασία πρόσληψης είναι κολλημένη, (3) η συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς είναι κατά κύριο λόγο απογοητευτική, 

ενώ η γραφειοκρατία, αντί να περιορίζεται, όλο και αυξάνεται, (4) τα προβλήματα που κληρονομήσαμε είναι θεμελιώδη και αφορούν κάθε 

σημαντικό τομέα (ενδεικτικά αναφέρω τα προβλήματα σε όλα τα μεγάλα έργα της προηγούμενης δεκαετίας, το γεγονός ότι κανένα κτήριο και καμία 

λιμενική υποδομή του Δήμου δεν έχει κατασκευαστεί νόμιμα, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν οικονομικοί απολογισμοί και ισολογισμοί για τον Δήμο 

και το Λιμενικό Ταμείο σε βάθος πενταετίας, τις μεγάλες νομικές εκκρεμότητες που αφορούν οικονομικές διεκδικήσεις έναντι του Δήμου, οι οποίες 

ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ κ.ά.) και (5) η «αντιπολίτευση – σαμποτέρ» που έχουμε απέναντί μας, η οποία, αντί να υποβάλει προτάσεις, ενοχλεί και 

καταγγέλλει κάθε δράση αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων (για τα οποία κατά ειρωνικό τρόπο ευθύνεται η ίδια), ενθαρρύνει πολιτικά 

προσωπικές επιθέσεις και καταγγελίες κατά των μελών της δημοτικής αρχής και περιορίζει το ενδιαφέρον της σε 2-3 θέματα που σχετίζονται με τα 

οικονομικά συμφέροντα των μελών της. Οι αντιξοότητες αυτές οπωσδήποτε προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στο έργο μας, ωστόσο 
καταφέρνουμε να τις ξεπερνάμε και να τις αντιμετωπίζουμε ως ένα μέρος της δουλειάς που οφείλουμε να κάνουμε.

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία, και να εκφράσω την ελπίδα ότι η 
χώρα μας θα καταφέρει να ξεφύγει από τη δίνη οικονομικής, πολιτικής και ηθικής κρίσης στην οποία είναι εγκλωβισμένη.



Σελ. 3Οικονομικός απολογισμός

118.080€ σε 28 μήνες έχουν διαθέσει 
στην κοινωνία από προσωπικά τους 
χρήματα τα μέλη της δημοτικής 
αρχής Πόρου

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

 ΤΟΜΕΑΣ              ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΣΧΟΛΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

 1 Δωρεές προς Α’ Δημοτικό     4.400€

2 Ενίσχυση 5μερης εκδρομής Γ’ Λυκείου   1.000€

3 Δώρα επιτυχόντων μαθητών    2.150€

4 Παιδικά δώρα Χριστουγέννων    2.600€

 Σύνολο       10.15€

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 1 Δωροεπιταγές Χριστουγέννων 2016    1.000€

2 Ενίσχυση έκδοσης βιβλίου Ι.Ν. Αγ. Γιώργη   400€

3 Δαπάνη πετρελαίου Ι.Ν. Ευαγγελισμού   250€

4 Διάφορες κοινωνικές δαπάνες    330€

 Σύνολο       1.980€

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 1 Ενίσχυση «Α.Ο. Ποσειδώνα»    1.700€

2 Ενίσχυση Συλλόγου «Η Ποριώτισσα»   300€

3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου  600€

4 Ενίσχυση διάπλου Σπύρου Ροή    430€

 Σύνολο       3.030€

  ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

 1 Φιλοξενία προσκεκλημένων     420€

2 Διατροφή προσκεκλημένων     1.155€

3 Δώρα προσκεκλημένων      595€

4 Εισιτήρια ιπτάμενων      300€

5 Έξοδα έκδοσης – διανομής Εφημερίδας    2.663€

6 Ζωοτροφές αδεσπότων     400€

7 Διάφορες δαπάνες      325€

8 Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας      1.820€

9 Bonus επιβράβευσης Δημοτικών Υπαλλήλων (150€ x 8) 1.200€

10 Νομικός σύμβουλος Δήμου 

 (300€ x 8)      2.400€

 Σύνολο       11.278€

 Γενικό Σύνολο Εξόδων     26.438€

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.
Όπως είχε αναλυθεί στο προηγούμενο τεύχος, από τον Σεπτέμβριο του 
2014 έως τον Απρίλιο του 2016 ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου 
είχαν διαθέσει έως τότε για κοινωφελείς δράσεις και για δράσεις που αφο-
ρούν σε δράσεις του Δήμου συνολικά 91.642€, τα οποία αντιστοιχούσαν 
στους μισθούς τους (56.800€ έως τότε) και σε επιπλέον προσωπικά τους 
έξοδα (μεταξύ των οποίων τα 24.600€ που διέθεσε ο Γιάννης Δημητριάδης 
για την Πραγματογνωμοσύνη του Βιολογικού). 
Από το Μάιο του 2016 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016 η δημοτική αρχή 
«επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 26.438€ και έτσι το ποσό που έχει 
διατεθεί συνολικά από τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Γιώργο Κουτουζή 

στους 28 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους ανέρχεται πλέον σε 
118.080€, εκ των οποίων οι 79.520€ αποτελούν το σύνολο των καθαρών 
αποδοχών τους (28 x 1.714€ + 28 x 1.126€) και τα υπόλοιπα 38.560€ 
αποτελούν επιπλέον προσωπικά έξοδα που έχει διαθέσει ο Δήμαρχος 
Γιάννης Δημητριάδης.

Αναλυτικά:
Καθαρές απολαβές περιόδου Μάιος 2016 - Δεκέμβριος (8 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου                                   1.714 Χ 8 = 13.712€   
Καθαρές απολαβές Αντιδημάρχου                             1.126 Χ 8 = 9.008€

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΣΟΔΩΝ                                                           22.720€



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.





Σελ. 6 Αποφάσεις ΔΣ

των τελών στα επίπεδα του 2015 και την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις 

ειδικές κατηγορίες πολιτών).

Απόφαση 181/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 (η μειοψηφία 

και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν τη μείωση της Α’ και Β’ βασικής τιμής 

ύδρευσης, την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις ειδικές κατηγορίες 

πολιτών και τη διατήρηση σταθερών των τιμών για τις υπόλοιπες κατηγορίες που 

αφορούν μεγαλύτερους καταναλωτές).

Απόφαση 182/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και τη 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η διατήρηση των τελών Δημοτικού 

Κοιμητηρίου για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 και καθορίστηκε το τέλος 

χρήσης θαλάμου νεκρών στα 30€/ημέρα.

Απόφαση 183/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά των τελών στα επίπεδα 

του 2015) η διατήρηση των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2017 

στα ίδια επίπεδα με το 2016.

Απόφαση 184/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η διατήρηση σταθερών των 

τελών Διαφήμισης για το 2017.

Απόφαση 188/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφαση της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσών για λειτουργικά έξοδα 

στις Σχολικές Επιτροπές.

Απόφαση 189/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 9/2016 Απόφαση της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί διάθεσης αίθουσας στη Γ.Ε. Πόρου.

Απόφαση 191/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση Επιτροπής Διαχεί-

των τελών στα επίπεδα του 2015 και την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις 

ειδικές κατηγορίες πολιτών).

Απόφαση 181/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 (η μειοψηφία 

και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν τη μείωση της Α’ και Β’ βασικής τιμής 

ύδρευσης, την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στις ειδικές κατηγορίες 

πολιτών και τη διατήρηση σταθερών των τιμών για τις υπόλοιπες κατηγορίες που 

αφορούν μεγαλύτερους καταναλωτές).

Απόφαση 182/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και τη 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η διατήρηση των τελών Δημοτικού 

Κοιμητηρίου για το 2017 στα ίδια επίπεδα με το 2016 και καθορίστηκε το τέλος 

χρήσης θαλάμου νεκρών στα 30€/ημέρα.

Απόφαση 183/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά των τελών στα επίπεδα 

του 2015) η διατήρηση των τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2017 

στα ίδια επίπεδα με το 2016.

Απόφαση 184/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η διατήρηση σταθερών των 

τελών Διαφήμισης για το 2017.

Απόφαση 188/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφαση της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσών για λειτουργικά έξοδα 

στις Σχολικές Επιτροπές.

Απόφαση 189/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 9/2016 Απόφαση της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί διάθεσης αίθουσας στη Γ.Ε. Πόρου.

Απόφαση 191/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση Επιτροπής Διαχεί-

Για τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτόν

Απόφαση 75/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 55/2016 Απόφαση του ΔΣ 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του απολογισμού του οικονο-

μικού έτους 2013.

Απόφαση 88/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφαση του 

ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του απολογισμού του 

οικονομικού έτους 2014.

Απόφαση 151/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας δήλωσαν 

ΠΑΡΩΝ) η υπ' αριθμ. 212/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του για το 2015.

Απόφαση 113/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής 

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.

Απόφαση 123/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της μίσθωσης του κτηρί-

ου που στεγάζεται το ΚΕΠ.

Απόφαση 124/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπαγωγή οφειλής του Δήμου Πόρου προς το ΤΣΜΕΔΕ στις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/2014).

Αποφάσεις 152 & 153/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση των Επιτροπών 

Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Απόφαση 180/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών 

Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ για το 2017 στα ίδια επίπεδα με 

το 2016 (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά 

Για τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτόν

Απόφαση 75/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 55/2016 Απόφαση του ΔΣ 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του απολογισμού του οικονο-

μικού έτους 2013.

Απόφαση 88/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφαση του 

ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης του απολογισμού του 

οικονομικού έτους 2014.

Απόφαση 151/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας δήλωσαν 

ΠΑΡΩΝ) η υπ' αριθμ. 212/2016 Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του για το 2015.

Απόφαση 113/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής 

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πόρου για το έτος 2015.

Απόφαση 123/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της μίσθωσης του κτηρί-

ου που στεγάζεται το ΚΕΠ.

Απόφαση 124/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ) η υπαγωγή οφειλής του Δήμου Πόρου προς το ΤΣΜΕΔΕ στις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/2014).

Αποφάσεις 152 & 153/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση των Επιτροπών 

Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Απόφαση 180/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η διατήρηση των τελών 

Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ για το 2017 στα ίδια επίπεδα με 

το 2016 (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή πρότειναν την επαναφορά 

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου 



Σελ. 7Αποφάσεις ΔΣ 

ρισης του Σταδίου Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

Απόφαση 206/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν την πρόταση) ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2017.

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

Απόφαση 76/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την παραγωγή διαφημι-

στικού video του Πόρου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Απόφαση 77/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης και καθορί-

στηκαν τα είδη που θα χορηγηθούν σε άπορους δημότες εν όψει των εορτών 

του Πάσχα.

Αποφάσεις 79-82, 92-93 & 106-107/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις 

άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αποφάσεις 94, 114 & 121/2016: Χορηγήθηκαν (κατά πλειοψηφία και ομόφωνα 

ανά περίπτωση) παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απόφαση 86/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του Συλλόγου 

«Γυμναστική Ένωση Πόρου Τροιζηνίας» για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης 

αγώνων στίβου στις 25 Μαΐου 2016.

Απόφαση 90/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση του Σαλονιού Παρα-

δοσιακών Σκαφών στον Πόρο και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Απόφαση 91/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας ζωντανής μουσικής κατά τον εορτασμό 

του πανηγυριού της Αγίας Ελεούσας στην Πλάκα Πόρου. 

Απόφαση 95/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ) η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στο Τοπικό Πρόγραμμα 

CLLD-LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και στο «Δίκτυο Συνερ-

γασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», ως ιδρυτικού του μέλους, το καταστατικό 

του δικτύου και η εκπροσώπηση του Δήμου σε αυτό.

Απόφαση 111/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2016 Απόφαση της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πόρου για 

έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Αποφάσεις 120 και 178/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Δήμου 

Πόρου για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου 

μέσω σύμπραξης με εποπτεύοντα φορέα.

Απόφαση 122/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση δρομολογίων 

λέμβων προς/από Νεώριο και Αλυκή – Πλάκα την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω 

μη ύπαρξης συγκοινωνίας.

Απόφαση 128/2016: Ορίστηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν διαφορετική πρόταση) ως τακτικό μέλος 

στην «Επιτροπή Καταλληλότητας & Επιλογής Χώρων για την Ανέγερση Διδα-

κτηρίων και Χώρων μετά Κτιρίων Κατάλληλων για Στέγαση Σχολικής Μονάδας» 

ο εντεταλμένος δ.σ. Νέας Γενιάς & Αθλητισμού κ. Γκιών.

Απόφαση 156/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

πρότειναν την αναβολή του θέματος) η μη-επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

(ανάκληση αδείας) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία 

έχει βεβαιωθεί μόνο μία παράβαση υπέρβασης αριθμού τραπεζοκαθισμάτων 

ρισης του Σταδίου Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.

Απόφαση 206/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

καταψήφισαν την πρόταση) ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2017.

Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

Απόφαση 76/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την παραγωγή διαφημι-

στικού video του Πόρου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Απόφαση 77/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης και καθορί-

στηκαν τα είδη που θα χορηγηθούν σε άπορους δημότες εν όψει των εορτών 

του Πάσχα.

Αποφάσεις 79-82, 92-93 & 106-107/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις 

άδειας ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αποφάσεις 94, 114 & 121/2016: Χορηγήθηκαν (κατά πλειοψηφία και ομόφωνα 

ανά περίπτωση) παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απόφαση 86/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση του Συλλόγου 

«Γυμναστική Ένωση Πόρου Τροιζηνίας» για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης 

αγώνων στίβου στις 25 Μαΐου 2016.

Απόφαση 90/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση του Σαλονιού Παρα-

δοσιακών Σκαφών στον Πόρο και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Απόφαση 91/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας ζωντανής μουσικής κατά τον εορτασμό 

του πανηγυριού της Αγίας Ελεούσας στην Πλάκα Πόρου. 

Απόφαση 95/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ) η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στο Τοπικό Πρόγραμμα 

CLLD-LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και στο «Δίκτυο Συνερ-

γασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», ως ιδρυτικού του μέλους, το καταστατικό 

του δικτύου και η εκπροσώπηση του Δήμου σε αυτό.

Απόφαση 111/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 4/2016 Απόφαση της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πόρου για 

έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου και διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Αποφάσεις 120 και 178/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Δήμου 

Πόρου για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου 

μέσω σύμπραξης με εποπτεύοντα φορέα.

Απόφαση 122/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιχορήγηση δρομολογίων 

λέμβων προς/από Νεώριο και Αλυκή – Πλάκα την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω 

μη ύπαρξης συγκοινωνίας.

Απόφαση 128/2016: Ορίστηκε κατά πλειοψηφία (ο δ.σ. κ. Μωρόπουλος και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν διαφορετική πρόταση) ως τακτικό μέλος 

στην «Επιτροπή Καταλληλότητας & Επιλογής Χώρων για την Ανέγερση Διδα-

κτηρίων και Χώρων μετά Κτιρίων Κατάλληλων για Στέγαση Σχολικής Μονάδας» 

ο εντεταλμένος δ.σ. Νέας Γενιάς & Αθλητισμού κ. Γκιών.

Απόφαση 156/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

πρότειναν την αναβολή του θέματος) η μη-επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

(ανάκληση αδείας) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία 

έχει βεβαιωθεί μόνο μία παράβαση υπέρβασης αριθμού τραπεζοκαθισμάτων 

για το 2016, με δεδομένο ότι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν έχει 

απαντήσει στον Δήμο ότι οι υπερβάσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση αδείας.

Απόφαση 158/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης για έξοδα τελετής 

αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας στην οικία Καποδίστρια.

Αποφάσεις 64 & 171/2016: Με την πρώτη Απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση 

των δ.σ. της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή για ενέργειες του 

Δήμου με στόχο την επαναφορά της προπαίδευσης στο Κ.Ε. Πόρος και με τη 

δεύτερη Απόφαση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση των ίδιων δ.σ. για 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της πρώτης Απόφασης.

Απόφαση 176/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν 

διαφορετική πρόταση) ο καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 περ. β’ του 

Ν. 4325/2015, αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, οι 

οποίες θα ασκούνται από τον Δήμο και όχι από την Ελληνική Αστυνομία.

Απόφαση 177/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Συλλόγου «Η Πίστη» για 

παραχώρηση κ/χ στην πλατεία Δημαρχείου.

Απόφαση 187/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 

δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής περί εκτύπωσης τουριστικού φυλλαδίου για μαθητές και 

διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Απόφαση 196/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής του 2017.

Απόφαση 197/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δράσεων 

του 2017.

Απόφαση 198/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση χριστουγεν-

νιάτικης εκδήλωσης με τη χρήση παιδικού καρουζέλ στην πλατεία Δημαρχείου.

Απόφαση 199/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση παιδικής 

χριστουγεννιάτικης ψυχαγωγικής εκδήλωσης.

Απόφαση 200/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση χριστουγεν-

νιάτικης εκδήλωσης στον Παιδικό Σταθμό.

Απόφαση 201/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αίθουσα της Χατζοπουλείου 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης που φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση κοχυλιών να ονομαστεί 

«Αίθουσα Χέλγκας & Γιώργου Κανελλάκη», σε ένδειξη τιμής για τους δωρητές της 

έκθεσης.

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Απόφαση 74/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η αναγκαιότητα και το αντικείμενο 

διενέργειας του διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιώτη των εργασιών καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και συλλογής – αποκομιδής – μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 

ύψους 200.000€.

Απόφαση 87/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν την αναβολή του θέματος) ο Κανονισμός Λειτουργίας 

Κοινοχρήστων Χώρων.

Αποφάσεις 98 και 175/2016: Εγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε ομόφωνα η Μελέτη 

του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή 

Μπρίνια», προϋπολογισμού 75.000€

Απόφαση 99/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου 

για το 2016, με δεδομένο ότι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν έχει 

απαντήσει στον Δήμο ότι οι υπερβάσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση αδείας.

Απόφαση 158/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση πίστωσης για έξοδα τελετής 

αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας στην οικία Καποδίστρια.

Αποφάσεις 64 & 171/2016: Με την πρώτη Απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση 

των δ.σ. της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή για ενέργειες του 

Δήμου με στόχο την επαναφορά της προπαίδευσης στο Κ.Ε. Πόρος και με τη 

δεύτερη Απόφαση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση των ίδιων δ.σ. για 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση της πρώτης Απόφασης.

Απόφαση 176/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν 

διαφορετική πρόταση) ο καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 περ. β’ του 

Ν. 4325/2015, αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, οι 

οποίες θα ασκούνται από τον Δήμο και όχι από την Ελληνική Αστυνομία.

Απόφαση 177/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Συλλόγου «Η Πίστη» για 

παραχώρηση κ/χ στην πλατεία Δημαρχείου.

Απόφαση 187/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή 

δήλωσε ΠΑΡΩΝ) η υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής περί εκτύπωσης τουριστικού φυλλαδίου για μαθητές και 

διατέθηκε η σχετική πίστωση.

Απόφαση 196/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής του 2017.

Απόφαση 197/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δράσεων 

του 2017.

Απόφαση 198/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση χριστουγεν-

νιάτικης εκδήλωσης με τη χρήση παιδικού καρουζέλ στην πλατεία Δημαρχείου.

Απόφαση 199/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση παιδικής 

χριστουγεννιάτικης ψυχαγωγικής εκδήλωσης.

Απόφαση 200/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η δαπάνη για διοργάνωση χριστουγεν-

νιάτικης εκδήλωσης στον Παιδικό Σταθμό.

Απόφαση 201/2016: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αίθουσα της Χατζοπουλείου 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης που φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση κοχυλιών να ονομαστεί 

«Αίθουσα Χέλγκας & Γιώργου Κανελλάκη», σε ένδειξη τιμής για τους δωρητές της 

έκθεσης.

Για τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Απόφαση 74/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η αναγκαιότητα και το αντικείμενο 

διενέργειας του διαγωνισμού ανάθεσης σε ιδιώτη των εργασιών καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και συλλογής – αποκομιδής – μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 

ύψους 200.000€.

Απόφαση 87/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν την αναβολή του θέματος) ο Κανονισμός Λειτουργίας 

Κοινοχρήστων Χώρων.

Αποφάσεις 98 και 175/2016: Εγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε ομόφωνα η Μελέτη 

του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή 

Μπρίνια», προϋπολογισμού 75.000€

Απόφαση 99/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση προθεσμίας του έργου 



«Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάσταση φθορών βανοστασίων Α3, Α

4.1 και Α4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου».

Αποφάσεις 100 και 101/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σκοπιμότητα Μελέτης και η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης για το έργο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου 

Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 20.000€.

Αποφάσεις 102 και 174/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) και επικαιροποιήθηκε η 

Μελέτη του έργου «Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιο-

στασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου - 

Γαλατά», προϋπολογισμού 2.300.000€.

Απόφαση 103/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η έκδοση Κανονιστικής 

Απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (Κανονισμός Κυκλοφοριακού).

Απόφαση 117/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για ένταξη και 

χρηματοδότηση του έργου «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από 

κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 

1.061.205€ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για όλες 

τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Αποφάσεις 118 και 155/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Μελέτη και η σύναψη 

προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αποκατά-

σταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου», 

προϋπολογισμού 415.000€.

Απόφαση 159/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα να συνυπογράψει ο Δήμος Ψήφισμα 

για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη οι δημόσιοι χώροι 

να είναι ελεύθεροι από καπνό και αποτσίγαρα.

«Αντικατάσταση σωληνώσεων και αποκατάσταση φθορών βανοστασίων Α3, Α

4.1 και Α4.2 του δικτύου λυμάτων Πόρου».

Αποφάσεις 100 και 101/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η σκοπιμότητα Μελέτης και η σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης για το έργο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου 

Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 20.000€.

Αποφάσεις 102 και 174/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας 

και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) και επικαιροποιήθηκε η 

Μελέτη του έργου «Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιο-

στασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου - 

Γαλατά», προϋπολογισμού 2.300.000€.

Απόφαση 103/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) η έκδοση Κανονιστικής 

Απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας (Κανονισμός Κυκλοφοριακού).

Απόφαση 117/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για ένταξη και 

χρηματοδότηση του έργου «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από 

κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 

1.061.205€ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για όλες 

τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Αποφάσεις 118 και 155/2016: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Μελέτη και η σύναψη 

προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αποκατά-

σταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών νήσου Πόρου», 

προϋπολογισμού 415.000€.

Απόφαση 159/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα να συνυπογράψει ο Δήμος Ψήφισμα 

για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη οι δημόσιοι χώροι 

να είναι ελεύθεροι από καπνό και αποτσίγαρα.

Απόφαση 169/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψή-

φισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 328/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πόρου αναφορικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Πόρου έτους 2016, με σκοπό την ένταξη κωδικού για την αγορά mini bus.

Απόφαση 173/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν 

διαφορετική πρόταση) η αγορά ενός mini bus για την εξυπηρέτηση συγκοινωνια-

κών αναγκών του Δήμου Πόρου.

Απόφαση 190/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση 

ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου (ανάδοχος ΟΔΕΥΣΗ 

Α.Ε.)».

Απόφαση 195/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2017.

Απόφαση 203/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Κουτουζή και κ. 

Ροΐδη ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μάνδηλας και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η έκφραση διαμαρτυρίας – αντιρρήσεων επί της 

από 18-10-2016 αιτήσεως της εργολάβου εταιρείας «Α.Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ» περί διάλυ-

σης της σύμβασης.

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις του ΔΣ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου

Απόφαση 58/2016: Απολογισμός έτους 2014. Ομόφωνα.

Απόφαση 64/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων 

έμπροσθεν καταστημάτων Ανδρέα Ι. Καΐκα, Ανδρέα Χ. Καΐκα και Σωτήρη Σακελλίου. 

Ομόφωνα.

Απόφαση 169/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας καταψή-

φισαν την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 328/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πόρου αναφορικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Πόρου έτους 2016, με σκοπό την ένταξη κωδικού για την αγορά mini bus.

Απόφαση 173/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας ψήφισαν 

διαφορετική πρόταση) η αγορά ενός mini bus για την εξυπηρέτηση συγκοινωνια-

κών αναγκών του Δήμου Πόρου.

Απόφαση 190/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα το 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση 

ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου (ανάδοχος ΟΔΕΥΣΗ 

Α.Ε.)».

Απόφαση 195/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. της μειοψηφίας και η 

ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή καταψήφισαν την πρόταση) το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2017.

Απόφαση 203/2016: Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (οι δ.σ. κ. Κουτουζή και κ. 

Ροΐδη ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, ενώ οι δ.σ. κ. Μωρόπουλος, κ. Μάνδηλας και η ανεξάρτητη 

δ.σ. κ. Μακρή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ) η έκφραση διαμαρτυρίας – αντιρρήσεων επί της 

από 18-10-2016 αιτήσεως της εργολάβου εταιρείας «Α.Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ» περί διάλυ-

σης της σύμβασης.

Οι σημαντικότερες Αποφάσεις του ΔΣ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου

Απόφαση 58/2016: Απολογισμός έτους 2014. Ομόφωνα.

Απόφαση 64/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων 

έμπροσθεν καταστημάτων Ανδρέα Ι. Καΐκα, Ανδρέα Χ. Καΐκα και Σωτήρη Σακελλίου. 

Ομόφωνα.

Σελ. 8 Αποφάσεις ΔΣ



Σελ. 9Αποφάσεις ΔΣ 

Απόφαση 79/2016: Διάθεση πίστωσης 19.778€ για παροχή υπηρεσιών καθα-

ριότητας ΧΖΛ. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Δημητρίου).

Απόφαση 84/2016: Διάθεση πίστωσης 15.000€ για παροχή υπηρεσιών για 

έλεγχο και συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων. Ομόφωνα.

Απόφαση 107/2016: Διάθεση πίστωσης 688€ για εργασίες απομάκρυνσης 

φερτών υλικών στον προβλήτα Πλάκας. Ομόφωνα.

Απόφαση 114/2016: Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή «Σ. Αναγνωστοπούλου – 

Θ. Μητσόπουλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. Κατά 

πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Μάνδηλας).

Απόφαση 121/2016: Αίτηση Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων «ΔΕΛΦΙΝΙ» για 

παραχώρηση χώρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Κουβαράς)

Απόφαση 123/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης πλωτού προβλήτα. Ομόφωνα. 

Αποφάσεις 125, 145, 146, 170 και 171: Διάθεση πιστώσεων 32.672€ για προμή-

θεια, εγκατάσταση και συντήρηση πυλώνων παροχών ρεύματος και νερού 

(πίλαρς) του Λιμένα Πόρου.

Απόφαση 147/2016: Διάθεση πίστωσης 3.500€ για προμήθεια κάδων απορ-

ριμμάτων. Ομόφωνα.

Απόφαση 154/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης των προβλητών έναντι καταστη-

μάτων Β. Μουρτζούκου και Μ. Σερέτη. Ομόφωνα.

Απόφαση 156/2016: Σήμανση με σημαδούρες περιοχής μετά την Παναγίτσα 

για να μην αγκυροβολούν σκάφη. Ομόφωνα.

Απόφαση 159/2016: Διάθεση πίστωσης 3.000€ για επισκευή πλωτού προβλήτα. 

Ομόφωνα.

Απόφαση 161/2016: Διάθεση πίστωσης 750€ για προμήθεια ξύλινης σκάλας 

ανόδου και καθόδου έναντι ταβέρνας «Η Όλγα» στο Ασκέλι. Ομόφωνα.

Απόφαση 172/2016: Διάθεση πίστωσης 3.000€ για προμήθεια πάγκων αναμονής 

για τους χώρους της ΧΖΛ Πόρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).

Απόφαση 175/2016: Επανεξέταση αίτησης Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων για 

παραχώρηση χώρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).

Απόφαση 181/2016: Έγκριση εκθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών 

έναντι καταστημάτων Β. Μουρζτούκου, Α. Καϊκα και Μ. Σερέτη και πλωτού 

προβλήτα. 

Απόφαση 182/2016: Έγκριση τευχών δημοπράτησης υπόστεγου επιβατών στο 

Νέο Δυτικό Λιμάνι. Ομόφωνα.

Απόφαση 196/2016: Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση οφειλών Κ/Ξ Ε/Γ-Ο/Γ 

Πόρου – Γαλατά από τέλη επιβατών και οχημάτων υπέρ ΔΛΤ. Ομόφωνα.

Απόφαση 198/2016: Επιμερισμός εξόδων ναυαγοσώστη στους παραχωρησι-

ούχους χώρων πλαζ στο Ασκέλι. Ομόφωνα.

Απόφαση 208/2016: Διάθεση πίστωσης 6.350€ για ασφάλεια τουριστικού 

καταφυγίου. Ομόφωνα.

Απόφαση 212/2016: Απολογισμός 2015. Ομόφωνα.

Απόφαση 218/2016: Επανεξέταση της αίτησης παραχώρησης χώρου στο 

κατάστημα Σ. Σερέτη. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας, Μούγιος και 

Δημητρίου).

Απόφαση 220/2016: Διάθεση πίστωσης 1.000€ για έλεγχο συστήματος στερέ-

ωσης πασσαλωτού προβλήτα. Ομόφωνα.

Απόφαση 231/2016: Παραλαβή της περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου 

«Ανακατασκευή Δυτικού Κρηπιδώματος Λιμένα Πόρου. Ομόφωνα.

Απόφαση 232/2016: Παραλαβή των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον 

Απόφαση 79/2016: Διάθεση πίστωσης 19.778€ για παροχή υπηρεσιών καθα-

ριότητας ΧΖΛ. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Δημητρίου).

Απόφαση 84/2016: Διάθεση πίστωσης 15.000€ για παροχή υπηρεσιών για 

έλεγχο και συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων. Ομόφωνα.

Απόφαση 107/2016: Διάθεση πίστωσης 688€ για εργασίες απομάκρυνσης 

φερτών υλικών στον προβλήτα Πλάκας. Ομόφωνα.

Απόφαση 114/2016: Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή «Σ. Αναγνωστοπούλου – 

Θ. Μητσόπουλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. Κατά 

πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Μάνδηλας).

Απόφαση 121/2016: Αίτηση Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων «ΔΕΛΦΙΝΙ» για 

παραχώρηση χώρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας και Κουβαράς)

Απόφαση 123/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης πλωτού προβλήτα. Ομόφωνα. 

Αποφάσεις 125, 145, 146, 170 και 171: Διάθεση πιστώσεων 32.672€ για προμή-

θεια, εγκατάσταση και συντήρηση πυλώνων παροχών ρεύματος και νερού 

(πίλαρς) του Λιμένα Πόρου.

Απόφαση 147/2016: Διάθεση πίστωσης 3.500€ για προμήθεια κάδων απορ-

ριμμάτων. Ομόφωνα.

Απόφαση 154/2016: Ενέργειες νομιμοποίησης των προβλητών έναντι καταστη-

μάτων Β. Μουρτζούκου και Μ. Σερέτη. Ομόφωνα.

Απόφαση 156/2016: Σήμανση με σημαδούρες περιοχής μετά την Παναγίτσα 

για να μην αγκυροβολούν σκάφη. Ομόφωνα.

Απόφαση 159/2016: Διάθεση πίστωσης 3.000€ για επισκευή πλωτού προβλήτα. 

Ομόφωνα.

Απόφαση 161/2016: Διάθεση πίστωσης 750€ για προμήθεια ξύλινης σκάλας 

ανόδου και καθόδου έναντι ταβέρνας «Η Όλγα» στο Ασκέλι. Ομόφωνα.

Απόφαση 172/2016: Διάθεση πίστωσης 3.000€ για προμήθεια πάγκων αναμονής 

για τους χώρους της ΧΖΛ Πόρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).

Απόφαση 175/2016: Επανεξέταση αίτησης Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων για 

παραχώρηση χώρου. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Αθηναίος).

Απόφαση 181/2016: Έγκριση εκθέσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών 

έναντι καταστημάτων Β. Μουρζτούκου, Α. Καϊκα και Μ. Σερέτη και πλωτού 

προβλήτα. 

Απόφαση 182/2016: Έγκριση τευχών δημοπράτησης υπόστεγου επιβατών στο 

Νέο Δυτικό Λιμάνι. Ομόφωνα.

Απόφαση 196/2016: Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση οφειλών Κ/Ξ Ε/Γ-Ο/Γ 

Πόρου – Γαλατά από τέλη επιβατών και οχημάτων υπέρ ΔΛΤ. Ομόφωνα.

Απόφαση 198/2016: Επιμερισμός εξόδων ναυαγοσώστη στους παραχωρησι-

ούχους χώρων πλαζ στο Ασκέλι. Ομόφωνα.

Απόφαση 208/2016: Διάθεση πίστωσης 6.350€ για ασφάλεια τουριστικού 

καταφυγίου. Ομόφωνα.

Απόφαση 212/2016: Απολογισμός 2015. Ομόφωνα.

Απόφαση 218/2016: Επανεξέταση της αίτησης παραχώρησης χώρου στο 

κατάστημα Σ. Σερέτη. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Γρίβας, Μούγιος και 

Δημητρίου).

Απόφαση 220/2016: Διάθεση πίστωσης 1.000€ για έλεγχο συστήματος στερέ-

ωσης πασσαλωτού προβλήτα. Ομόφωνα.

Απόφαση 231/2016: Παραλαβή της περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου 

«Ανακατασκευή Δυτικού Κρηπιδώματος Λιμένα Πόρου. Ομόφωνα.

Απόφαση 232/2016: Παραλαβή των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον 

επανακαθορισμό της ΧΖΛ στις θέσεις Πούντα, Πέρλια, Νεώριο και Κανάλι. Ομό-

φωνα.

Απόφαση 242/2016: Διάθεση πίστωσης 40.000 για χρηματοδότηση Δήμου για 

προγραμματική Σύμβαση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΧΖΛ για ένα 

χρόνο. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Μάνδηλας).

Απόφαση 258/2016: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης καταστροφών 

Σεπτεμβρίου 2016. Ομόφωνα.

Απόφαση 260/2016: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για παραχώρηση πλαζ 

Μοναστηρίου για μία 5ετία. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, 

Γρίβας και Αθηναίος).

Απόφαση 266/2016: Επιβολή κυρώσεων στην Κ/Ξ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ για τις 

οφειλές της από Λιμενικά Τέλη, τα οποία έχει εισπράξει από τους επιβάτες και τα 

οχήματα από το 2012 έως σήμερα, ύψους άνω των 50.000€, και δεν τα έχει 

αποδώσει. Ομόφωνα.

Απόφαση 268/2016: Σχέδιο Προϋπολογισμού ΔΛΤ έτους 2017. Κατά πλειοψηφία 

(μειοψήφησε ο κ. Μάνδηλας). 

επανακαθορισμό της ΧΖΛ στις θέσεις Πούντα, Πέρλια, Νεώριο και Κανάλι. Ομό-

φωνα.

Απόφαση 242/2016: Διάθεση πίστωσης 40.000 για χρηματοδότηση Δήμου για 

προγραμματική Σύμβαση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ΧΖΛ για ένα 

χρόνο. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Μάνδηλας).

Απόφαση 258/2016: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης καταστροφών 

Σεπτεμβρίου 2016. Ομόφωνα.

Απόφαση 260/2016: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για παραχώρηση πλαζ 

Μοναστηρίου για μία 5ετία. Κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ. Μάνδηλας, 

Γρίβας και Αθηναίος).

Απόφαση 266/2016: Επιβολή κυρώσεων στην Κ/Ξ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ για τις 

οφειλές της από Λιμενικά Τέλη, τα οποία έχει εισπράξει από τους επιβάτες και τα 

οχήματα από το 2012 έως σήμερα, ύψους άνω των 50.000€, και δεν τα έχει 

αποδώσει. Ομόφωνα.

Απόφαση 268/2016: Σχέδιο Προϋπολογισμού ΔΛΤ έτους 2017. Κατά πλειοψηφία 

(μειοψήφησε ο κ. Μάνδηλας). 



Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε στον Πόρο το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 
2016 ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Αλεξέι 
Μεσκόβ, προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθη-
ματικής πλάκας για την εγκαθίδρυση των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων πριν 
188 χρόνια στον Πόρο. Η αναθηματική πλάκα τοποθετήθηκε στην οικία 
του Ιωάννη Καποδίστρια, στην οποία στις 17 Σεπτεμβρίου 1828 ο Ρώσος 
αντιπρόσωπος Μαρκ Βούλγαρης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον 
πρώτο Κυβερνήτη του Ελληνικού Κράτους. 
Η εκδήλωση εντάχθηκε στο αφιερωματικό έτος Ελλάδας – Ρωσίας, ενώ η τοπο-
θέτηση της αναθηματικής πλάκας έγινε με δαπάνη της εταιρίας Prometheus 
Gas, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Κατά την ομιλία του, και αφού αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα του 1828, ο 
Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης δήλωσε: «Ο Πόρος είναι αναμφίβολα 
ο σημαντικότερος τόπος αναφοράς των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων, αφού η 
ρωσική παρουσία στο νησί ήταν κυρίαρχη για περισσότερα από 100 χρόνια, από 
τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, κατά τα οποία ο Πόρος 
αποτελούσε το βασικό Ναύσταθμο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Τα θετικά συναι-
σθήματα των κατοίκων του Πόρου για τη Ρωσία διατηρούνται ισχυρά μέχρι τις 
μέρες μας και είναι διάχυτη η επιθυμία μας για τόνωση των σχέσεων του νησιού 
μας με την Ρωσία, αλλά και για εκ νέου ενίσχυση της ρωσικής παρουσίας στον 
Πόρο, την οποία πολλοί στο μυαλό μας συνδυάζουμε – ως επιθυμία – με τη 
διάσωση, την αναστήλωση και την αξιοποίηση του Ρώσικου Ναύσταθμου, τα 
ερείπια του οποίου εξακολουθούν να δεσπόζουν μεγαλοπρεπώς στον ομώνυ-
μο όρμο».

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε στον Πόρο το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 
2016 ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Αλεξέι 
Μεσκόβ, προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθη-
ματικής πλάκας για την εγκαθίδρυση των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων πριν 
188 χρόνια στον Πόρο. Η αναθηματική πλάκα τοποθετήθηκε στην οικία 
του Ιωάννη Καποδίστρια, στην οποία στις 17 Σεπτεμβρίου 1828 ο Ρώσος 
αντιπρόσωπος Μαρκ Βούλγαρης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον 
πρώτο Κυβερνήτη του Ελληνικού Κράτους. 
Η εκδήλωση εντάχθηκε στο αφιερωματικό έτος Ελλάδας – Ρωσίας, ενώ η τοπο-
θέτηση της αναθηματικής πλάκας έγινε με δαπάνη της εταιρίας Prometheus 
Gas, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Κατά την ομιλία του, και αφού αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα του 1828, ο 
Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης δήλωσε: «Ο Πόρος είναι αναμφίβολα 
ο σημαντικότερος τόπος αναφοράς των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων, αφού η 
ρωσική παρουσία στο νησί ήταν κυρίαρχη για περισσότερα από 100 χρόνια, από 
τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, κατά τα οποία ο Πόρος 
αποτελούσε το βασικό Ναύσταθμο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Τα θετικά συναι-
σθήματα των κατοίκων του Πόρου για τη Ρωσία διατηρούνται ισχυρά μέχρι τις 
μέρες μας και είναι διάχυτη η επιθυμία μας για τόνωση των σχέσεων του νησιού 
μας με την Ρωσία, αλλά και για εκ νέου ενίσχυση της ρωσικής παρουσίας στον 
Πόρο, την οποία πολλοί στο μυαλό μας συνδυάζουμε – ως επιθυμία – με τη 
διάσωση, την αναστήλωση και την αξιοποίηση του Ρώσικου Ναύσταθμου, τα 
ερείπια του οποίου εξακολουθούν να δεσπόζουν μεγαλοπρεπώς στον ομώνυ-
μο όρμο».

Αμέσως μετά την εκδήλωση ο Δήμαρχος ξενάγησε τον κ. Μεσκόβ στο Ρώσικο 
Ναύσταθμο και ακολούθως η δημοτική αρχή παρέθεσε γεύμα στον ίδιο και τη 
συνοδεία του σε εστιατόριο της Πούντας. Ο κ. Μεσκόβ δήλωσε ενθουσιασμέ-
νος από την επίσκεψή του στον Πόρο και δεσμεύθηκε ότι θα θέσει σε υψηλό 
επίπεδο την ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης του Ρώσικου Ναύσταθμου. 

Αμέσως μετά την εκδήλωση ο Δήμαρχος ξενάγησε τον κ. Μεσκόβ στο Ρώσικο 
Ναύσταθμο και ακολούθως η δημοτική αρχή παρέθεσε γεύμα στον ίδιο και τη 
συνοδεία του σε εστιατόριο της Πούντας. Ο κ. Μεσκόβ δήλωσε ενθουσιασμέ-
νος από την επίσκεψή του στον Πόρο και δεσμεύθηκε ότι θα θέσει σε υψηλό 
επίπεδο την ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης του Ρώσικου Ναύσταθμου. 

Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών 
στον Πόρο για τα αποκαλυπτήρια 
αναθηματικής πλάκας 

Σελ. 10Ειδήσεις





Η νεολαία που μάς κάνει
υπερήφανους

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν και φέτος οι μαθητές του Λυκείου 
Πόρου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάνοντας περήφανους τους γονείς και τους 
καθηγητές τους,  αλλά και  όλους τους κατοίκους του νησιού μας. 
Ο Δήμος μας, όπως κάθε χρόνο, αμέσως μετά τη μαθητική παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποίησε εκδήλωση, στην οποία βράβευσε 

τους μαθητές για την επιτυχία τους και τους προσέφερε δώρα. Φέτος, για 
πρώτη φορά, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανακαινισμένη αίθου-
σα εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού, ενώ, επίσης για πρώτη 
φορά, τα δώρα, τα οποία ήταν τηλεοράσεις 28 ιντσών συνολικής αξίας 
2.150€, αγοράστηκαν προσωπικά από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη 
Δημητριάδη.

Επιτυχόντες Γενικού Λυκείου 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ          ΖΑΦΕΙΡΙΑ  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή)  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

ΔΑΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΙΩΑΝΝΗΣ          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Μαθηματικών      Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΕΛΕΝΗ  Οικονομικής Επιστήμης     Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΕΛΕΝΗ  Ναυτιλιακών Σπουδών     Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   ΙΑΚΩΒΟΣ          ΟΥΡΑΝΙΑ  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΔΡΟΥΔΕ ΕΡΙΕΤΤΑ    ΜΙΧΑΗΛ           ΑΣΗΜΙΝΑ  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)   ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ           ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)    ΤΕΙ Ηπείρου

ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΕΤΡΟΣ           ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)   Πολυτεχνείο Κρήτης

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ          ΛΑΜΠΡΙΝΗ  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)   ΤΕΙ Κρήτης

ΚΩΣΤΕΛΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)    Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

ΜΟΣΤΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΥΛΟΣ           ΤΖΟΥΛΙ ΑΝΝ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)    ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΑΠΑ ΑΝΤΟΝ    ΚΡΙΣΤΟ           ΒΑΛΜΠΟΝΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Μαθηματικών      Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ          ΜΑΡΙΑ  Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας    ΤΕΙ Αθηνών

ΤΑΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ    ΔΗΜΗΤΕΡ          ΛΙΛΙΑΝΑ  Μαθηματικών      Εθ. Καποδιστρ. Παν/μιο Αθηνών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ        ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ                               ΙΔΡΥΜΑ  
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Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων της αίθουσας διενερ-
γήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
• Τοποθετήθηκε σύστημα εξαερισμού με 3 αυτόνομα μοτέρ.
• Το σύστημα εξαερισμού μονώθηκε για την αθόρυβη λειτουργία του και οι 
σωληνώσεις του στα οριζόντια δοκάρια της οροφής καλύφθηκαν με την 
δημιουργία ψευτοδόκαρων και με ειδικά αφρώδη υλικά ηχοαπορόφησης – 
διάχυσης, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική ηχητική βελτίωση στις πρωτογενείς 
ανακλάσεις της οροφής από την σκηνή και ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
• Για τη βελτίωση της ακουστικής, αλλά και για λόγους αισθητικής, τοποθετήθη-
καν περιμετρικά της αίθουσας ειδικές ακουστικές διάτρητες γυψοσανίδες υπό 
συγκεκριμένη κλίση, με ηχοαπορροφητικά υλικά εσωτερικά, μειώνοντας σημαντικά 
την αντήχηση και καλύπτοντας τις σωληνώσεις των καλοριφέρ.
• Ο υφιστάμενος ηχητικός εξοπλισμός ο οποίος ήταν σε αχρηστία επιδιορθώθηκε.
• Έγινε αγορά νέων ηχητικών μηχανημάτων (κονσόλας, μικροφώνων και καλωδίων).
• Τα ηχεία επανατοποθετήθηκαν σε σωστά σημεία.
• Αριστερά της σκηνής κατασκευάστηκε δωμάτιο ηχολήπτη, στο οποίο τοπο-
θετήθηκαν τα ηχητικά μηχανήματα και συνδέθηκαν όλα τα ηχητικά και ο 
projector της αίθουσας. Η κατασκευή του «booth» στο συγκεκριμένο σημείο, 
πέραν της καλής οπτικής και της γρήγορης πρόσβασης στη σκηνή, επιπλέον 
λειτουργεί σαν «φράκτης» στο σημείο της αίθουσας που δημιουργούσε επιπλέ-
ον πρόβλημα στην ήδη κακή ακουστική του χώρου.
• Τα φθόρια οροφής καλύφθηκαν με διαφανές πλενόμενο υλικό και 
αντικαταστάθηκαν οι ψυχρές λάμπες με ζεστού φωτισμού.
• Η αίθουσα βάφτηκε εσωτερικά.
• Επιδιορθώθηκε η κεντρική πόρτα.
• Τοποθετήθηκαν ειδικών προδιαγραφών κουρτίνες για την επιπλέον βελτίωση 
της ηχητικής αλλά και για την τελική αισθητική αναμόρφωση του χώρου.
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οικολογικά, άκαυστα ή βραδυφλεγή 
και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για χώρους σαν και αυτόν.

Η αναμορφωμένη αίθουσα, στην οποία θα γίνονται πλέον και εκδηλώσεις του 
Δήμου Πόρου, εγκαινιάστηκε και παρουσιάστηκε στους δημότες και τη σχολική 
κοινότητα την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, σε μία εκδήλωση που πλαισιώθηκε 
από τραγούδια της χορωδίας του Γυμνασίου υπό τη διεύθυνση της Άννας 
Παζαφειροπούλου – Παύλου.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων της αίθουσας διενερ-
γήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
• Τοποθετήθηκε σύστημα εξαερισμού με 3 αυτόνομα μοτέρ.
• Το σύστημα εξαερισμού μονώθηκε για την αθόρυβη λειτουργία του και οι 
σωληνώσεις του στα οριζόντια δοκάρια της οροφής καλύφθηκαν με την 
δημιουργία ψευτοδόκαρων και με ειδικά αφρώδη υλικά ηχοαπορόφησης – 
διάχυσης, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική ηχητική βελτίωση στις πρωτογενείς 
ανακλάσεις της οροφής από την σκηνή και ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
• Για τη βελτίωση της ακουστικής, αλλά και για λόγους αισθητικής, τοποθετήθη-
καν περιμετρικά της αίθουσας ειδικές ακουστικές διάτρητες γυψοσανίδες υπό 
συγκεκριμένη κλίση, με ηχοαπορροφητικά υλικά εσωτερικά, μειώνοντας σημαντικά 
την αντήχηση και καλύπτοντας τις σωληνώσεις των καλοριφέρ.
• Ο υφιστάμενος ηχητικός εξοπλισμός ο οποίος ήταν σε αχρηστία επιδιορθώθηκε.
• Έγινε αγορά νέων ηχητικών μηχανημάτων (κονσόλας, μικροφώνων και καλωδίων).
• Τα ηχεία επανατοποθετήθηκαν σε σωστά σημεία.
• Αριστερά της σκηνής κατασκευάστηκε δωμάτιο ηχολήπτη, στο οποίο τοπο-
θετήθηκαν τα ηχητικά μηχανήματα και συνδέθηκαν όλα τα ηχητικά και ο 
projector της αίθουσας. Η κατασκευή του «booth» στο συγκεκριμένο σημείο, 
πέραν της καλής οπτικής και της γρήγορης πρόσβασης στη σκηνή, επιπλέον 
λειτουργεί σαν «φράκτης» στο σημείο της αίθουσας που δημιουργούσε επιπλέ-
ον πρόβλημα στην ήδη κακή ακουστική του χώρου.
• Τα φθόρια οροφής καλύφθηκαν με διαφανές πλενόμενο υλικό και 
αντικαταστάθηκαν οι ψυχρές λάμπες με ζεστού φωτισμού.
• Η αίθουσα βάφτηκε εσωτερικά.
• Επιδιορθώθηκε η κεντρική πόρτα.
• Τοποθετήθηκαν ειδικών προδιαγραφών κουρτίνες για την επιπλέον βελτίωση 
της ηχητικής αλλά και για την τελική αισθητική αναμόρφωση του χώρου.
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οικολογικά, άκαυστα ή βραδυφλεγή 
και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για χώρους σαν και αυτόν.

Η αναμορφωμένη αίθουσα, στην οποία θα γίνονται πλέον και εκδηλώσεις του 
Δήμου Πόρου, εγκαινιάστηκε και παρουσιάστηκε στους δημότες και τη σχολική 
κοινότητα την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, σε μία εκδήλωση που πλαισιώθηκε 
από τραγούδια της χορωδίας του Γυμνασίου υπό τη διεύθυνση της Άννας 
Παζαφειροπούλου – Παύλου.

Μετά από εργασίες που κράτησαν αρκετούς μήνες, ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση 
της αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού. Η αίθουσα είχε 
κατασκευαστεί με κακότεχνο τρόπο (όπως και άλλα μέρη των δύο 
σχολείων της παραλίας που κατασκευάστηκαν το 2010), με αποτέλε-
σμα να είναι ιδιαίτερα προβληματική η χρήση της. 

Η διάθεση δαπανών για την ανακατασκευή της ήταν δύσκολη, επειδή: α) η 
νομοθεσία επιτρέπει στους Δήμους να κάνουν δαπάνες για τα σχολικά κτήρια 
μόνον αν αφορούν στο φέροντα οργανισμό τους, β) η Σχολική Επιτροπή δεν 
μπορούσε να καλύψει το απαιτούμενο κόστος, γιατί αυτό αντιστοιχούσε στο 
σύνολο των εξόδων συντήρησης όλων των Σχολείων για δύο χρόνια και γ) η 
εκτέλεση νέου έργου για μία κατασκευή, που είχε τόσο πρόσφατα παραδοθεί 
σε δήθεν «άριστη κατάσταση», δεν ήταν επιτρεπόμενη.

Μοναδική λύση για την ανακαίνιση της αίθουσας, δεδομένων των 
ανωτέρω, ήταν η επισκευή της αίθουσας με δωρεά. Έτσι, ο Δήμος Πόρου 
αποδέχτηκε δωρεά της κ. Μάνιας Σκλαβενίτη, η οποία ανέλαβε κόστος 
προμηθειών 10.000€ συν όλα τα απαραίτητα έξοδα για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
Επιπλέον, ο Δήμος ανέλαβε κόστος 5.000€, ενώ καθοριστική ήταν α) η καθο-
δήγηση του ειδικού ηχητικής και φωτισμού Γιώργου Στούπη, β) η προσφορά 
του επιχειρηματία Γιώργου Δημητριάδη, ο οποίος ανέλαβε την διατροφή των 
συνεργείων στο εστιατόριό του κατά τις πολλές μέρες εργασιών τους και γ) η 
προσφορά του Δημήτρη Καλαϊτζάκη, ο οποίος διέθεσε το σπίτι του στο 
Ασκέλι για την διαμονή τους.

Πρώτη ενέργεια που έγινε ήταν η αξιολόγηση των ακουστικών ιδιοτήτων του 
χώρου, ο οποίος παρουσίαζε τεράστιο πρόβλημα αντήχησης. Η ομιλία ακόμα 
και σε χαμηλά επίπεδα γινόταν άμεσα κουραστική, με αποτέλεσμα η αίθουσα να 
καθίσταται ακατάλληλη για οποιαδήποτε εκδήλωση. Επιπλέον, ήταν ακαλαίσθητη, 
με εμφανείς σωληνώσεις καλοριφέρ περιμετρικά και εμφανείς λάμπες φθορι-
σμού στην οροφή, η υποτυπώδης ηχητική εγκατάσταση δεν δούλευε, όλα τα 
ηχεία ήταν τοποθετημένα σε λάθος σημεία και δεν υπήρχε σύστημα εξαερισμού, 
απαραίτητο για αίθουσες στις οποίες η συνάθροιση κόσμου καθιστά την 
ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Μετά από εργασίες που κράτησαν αρκετούς μήνες, ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση 
της αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού. Η αίθουσα είχε 
κατασκευαστεί με κακότεχνο τρόπο (όπως και άλλα μέρη των δύο 
σχολείων της παραλίας που κατασκευάστηκαν το 2010), με αποτέλε-
σμα να είναι ιδιαίτερα προβληματική η χρήση της. 

Η διάθεση δαπανών για την ανακατασκευή της ήταν δύσκολη, επειδή: α) η 
νομοθεσία επιτρέπει στους Δήμους να κάνουν δαπάνες για τα σχολικά κτήρια 
μόνον αν αφορούν στο φέροντα οργανισμό τους, β) η Σχολική Επιτροπή δεν 
μπορούσε να καλύψει το απαιτούμενο κόστος, γιατί αυτό αντιστοιχούσε στο 
σύνολο των εξόδων συντήρησης όλων των Σχολείων για δύο χρόνια και γ) η 
εκτέλεση νέου έργου για μία κατασκευή, που είχε τόσο πρόσφατα παραδοθεί 
σε δήθεν «άριστη κατάσταση», δεν ήταν επιτρεπόμενη.

Μοναδική λύση για την ανακαίνιση της αίθουσας, δεδομένων των 
ανωτέρω, ήταν η επισκευή της αίθουσας με δωρεά. Έτσι, ο Δήμος Πόρου 
αποδέχτηκε δωρεά της κ. Μάνιας Σκλαβενίτη, η οποία ανέλαβε κόστος 
προμηθειών 10.000€ συν όλα τα απαραίτητα έξοδα για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
Επιπλέον, ο Δήμος ανέλαβε κόστος 5.000€, ενώ καθοριστική ήταν α) η καθο-
δήγηση του ειδικού ηχητικής και φωτισμού Γιώργου Στούπη, β) η προσφορά 
του επιχειρηματία Γιώργου Δημητριάδη, ο οποίος ανέλαβε την διατροφή των 
συνεργείων στο εστιατόριό του κατά τις πολλές μέρες εργασιών τους και γ) η 
προσφορά του Δημήτρη Καλαϊτζάκη, ο οποίος διέθεσε το σπίτι του στο 
Ασκέλι για την διαμονή τους.

Πρώτη ενέργεια που έγινε ήταν η αξιολόγηση των ακουστικών ιδιοτήτων του 
χώρου, ο οποίος παρουσίαζε τεράστιο πρόβλημα αντήχησης. Η ομιλία ακόμα 
και σε χαμηλά επίπεδα γινόταν άμεσα κουραστική, με αποτέλεσμα η αίθουσα να 
καθίσταται ακατάλληλη για οποιαδήποτε εκδήλωση. Επιπλέον, ήταν ακαλαίσθητη, 
με εμφανείς σωληνώσεις καλοριφέρ περιμετρικά και εμφανείς λάμπες φθορι-
σμού στην οροφή, η υποτυπώδης ηχητική εγκατάσταση δεν δούλευε, όλα τα 
ηχεία ήταν τοποθετημένα σε λάθος σημεία και δεν υπήρχε σύστημα εξαερισμού, 
απαραίτητο για αίθουσες στις οποίες η συνάθροιση κόσμου καθιστά την 
ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Ολοκληρώθηκε με ιδιωτική δωρεά 
η αναμόρφωση της αίθουσας εκδηλώσεων 
του Γυμνασίου & Β’ Δημοτικού
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Σελ. 14 Κυκλοφοριακό

Ψηφίστηκε για πρώτη φορά
Κανονισμός Κυκλοφοριακού
στον Δήμο Πόρου 

Εν μέσω αντεγκλήσεων και πολιτικά υποκινούμενων κινητοποιήσεων, 
ψηφίστηκε στις 17 Ιουνίου ο πρώτος Κανονισμός Κυκλοφοριακών Ρυθμί-
σεων στην ιστορία του Δήμου.
Παρότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του 
Πόρου, για πολλούς λόγους ο Δήμος, ο οποίος από το 1999 έχει και την 
αποκλειστική αρμοδιότητα θέσπισης σχετικών ρυθμίσεων, δεν είχε 
τολμήσει να το αντιμετωπίσει έως σήμερα. Η διαρκώς αυξανόμενη είσοδος 
αυτοκινήτων στο νησί, ειδικά λόγω της μείωσης της απόστασης από την Αθήνα με 
τη βελτίωση του οδικού δικτύου τις τελευταίες δεκαετίες (δρόμος Επιδαύρου – 
Δρυόπης, Κακιά Σκάλα, Αττική Οδός), αλλά και η τάση όλων των ανταγωνιστικών 
προορισμών για αποκλεισμό των αυτοκινήτων στα ιστορικά κέντρα, τόσο για 
λόγους βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όσο – κυρίως – και για λόγους προσέλκυσης 
επισκεπτών, επιτάσσουν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, τη λήψη γενναίων μέτρων 
δραστικού περιορισμού της κίνησης και στάθμευσης οχημάτων ειδικά στην Σφαιρία. 
Η ανάγκη αυτή μάλιστα είχε αναγνωριστεί ήδη από την δεκαετία του 1992 από τις 
διοικήσεις του Δήμου, χωρίς ωστόσο να ψηφιστούν στη συνέχεια Αποφάσεις με 
νομική ισχύ για το συγκεκριμένο θέμα.

Έτσι, η νέα δημοτική αρχή, συνεπής στην ξεκάθαρη σχετική προεκλογική δέσμευσή 
της, επεξεργάστηκε και θεσμοθέτησε για πρώτη φορά πλήρη Κανονισμό Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων για την Σφαιρία. Ο Κανονισμός διαμορφώθηκε μέσω πολυ-
επίπεδης διαδικασίας διαβούλευσης και επεξεργασίας, η οποία διήρκησε 
ένα χρόνο. Αρχικά, στις 3.7.2015 η Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δημοτικού 
Συμβουλίου, επεξεργάσθηκε και εισηγήθηκε προτάσεις για τη θέσπιση Κανονισμού, 
οι οποίες βασίζονταν σε Μελέτη που τής υπέβαλε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, με βάση κυκλοφοριακή Μελέτη του Πολυτεχνείου που υπήρχε στον Δήμο από 
το 2006. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή στις 10.7.2015 συνέταξε το σχέδιο του 
Κανονισμού και ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία ανακοινώ-
θηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, με έκδοση Δελτίου Τύπου και μαζική αποστολή 
του, καθώς και εγγράφως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, το Α.Τ. Πόρου 
και το Λ/Χ Πόρου.
Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στο τέλος Ιουλίου του 2015 (στο πλαίσιο της 

οποίας υπέβαλαν απόψεις μόνο το Αστυνομικό Τμήμα το Λιμεναρχείο και το Τελω-
νείο Πόρου – και κανένας άλλος φορέας, ούτε η παράταξη μειοψηφίας), ανατέθηκε 
σε εξειδικευμένο γραφείο εκπόνησης συγκοινωνιακών Μελετών να υποβάλει στον 
Δήμο Τεχνική Έκθεση – Μελέτη με αναλυτικά σχέδια, στα οποία να αποτυπώνονται 
όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στον Κανονισμό. Καθώς με την Μελέτη 
αυτή οριστικοποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, το 
περιεχόμενό της επανήλθε στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και εισηγήθηκε το 
οριστικό κείμενο του Κανονισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τελικά 
ενέκρινε τον Κανονισμό στις 17 Ιουνίου 2016.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα
Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα καμία Κανονιστική Πράξη που να αφορά σε 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν είχε εγκριθεί από τον Δήμο Πόρου. Έτσι, η μόνη εν 
ισχύ Απόφαση ρύθμισης της κυκλοφορίας ήταν μία Απόφαση που είχε λάβει το 
Δημοτικό Συμβούλιο το 1992, πριν την θέσπιση του Κ.Ο.Κ. (ο Κώδικας θεσμοθετή-
θηκε το 1999), η οποία είχε εγκριθεί, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, από 
το Νομάρχη Πειραιά. Η εν λόγω υπ’ αριθμ. 49/1992 Απόφαση του ΔΣ, η 
προέβλεπε μεταξύ άλλων: α) την εφαρμογή μονοδρόμου και για τα δίκυ-
κλα στην παραλιακή οδό, β) την πλήρη απαγόρευση στάθμευσης από το 
Σινεμά έως τον Ευαγγελισμό για αυτοκίνητα και δίκυκλα με μοναδική 
εξαίρεση το parking της δημοτικής αγοράς και γ) τη διακοπή της κυκλο-
φορίας στην παραλία από 20:00 έως 1:00 κάθε μέρα από 15 Μαΐου έως 30 
Σεπτεμβρίου και όλες τις Παρασκευές και Σάββατα όλου του έτους με 
εξαίρεση μόνο τα ταξί και τα λεωφορεία.
Όπως είναι γνωστό, τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη και 
καταπατούνται από όλους, πολίτες και αρχές, κάθε μέρα. Αντίθετα, οι ρυθμίσεις 
που όλοι νομίζουν ότι ισχύουν μέχρι σήμερα στην Σφαιρία δεν έχουν 
κανένα νομικό έρεισμα και δεν ισχύουν (π.χ. η εξαίρεση των δικύκλων από το 
μονόδρομο προς Πούντα ή η επιτρεπόμενη κυκλοφορία τις Παρασκευές και 
Σάββατα του χειμώνα). Οι ρυθμίσεις αυτές ψηφίζονταν επί χρόνια από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, χωρίς να στέλνονται στην Περιφέρεια (και μετέπειτα Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) προκειμένου να επικυρωθούν, με αποτέλεσμα να μην παράγουν κανένα 
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νόμιμο αποτέλεσμα. Από το 1992 και μετά έχουν ληφθεί περισσότερες από δέκα 
τέτοιες παράτυπες Αποφάσεις ΔΣ και δεκάδες αντίστοιχες Αποφάσεις Δημάρχου, 
οι οποίες, εκτός από άκυρες, ήταν επίσης άτολμες και εμφανώς επηρεασμένες από 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αγκυλώσεις. Παρότι όμως οι ρυθμίσεις αυτές δεν 
ισχύουν, εφαρμόζονται επί δεκαετίες από τους πολίτες, τον Δήμο και την Αστυνο-
μία. Φυσικά τέτοιες καταστάσεις δεν συναντιόνται ούτε σε κράτη της Αφρικής, αλλά 
δυστυχώς υπήρχαν στον Πόρο έως το 2016, λόγω ατολμίας και ανευθυνότητας.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων στον Δήμο ήταν επιτακτική και κανείς δεν θα 
μπορούσε να διαφωνήσει με αυτό. Αντίθετα, εκεί που αναπόφευκτα υπήρξαν 
διαφωνίες είναι στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων. Το περιεχόμενο αυτό ο καθένας 
θα μπορούσε να το προσεγγίσει διαφορετικά και υπάρχουν δεκάδες λεπτομέρειες 
και σύνθετα προσωπικά και συλλογικά κριτήρια, τα οποία μπορούν να προκαλέ-
σουν διαφωνίες, εναντιώσεις και αντιπαραθέσεις. Η ανάδειξη τέτοιων διαφορών 
είναι αναπόφευκτη σε κάθε περίπτωση θέσπισης κυκλοφοριακών μέτρων σε κάθε 
Δήμο και όσο πιο ριζοσπαστικά είναι τα μέτρα αυτά, τόσο περισσότερες 
αναμένεται να είναι οι αντιδράσεις (αλλά, όπως έχει αποδειχθεί, και τα συλλο-
γικά οφέλη). Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε (αλλά και επειδή η ψήφιση Κανονι-
στικών Πράξεων απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ) που καμία δημο-
τική αρχή δεν κατάφερε έως σήμερα να λάβει τέτοια ριζοσπαστικά μέτρα στον 
Δήμο μας.

Η νέα δημοτική αρχή κατάφερε να ξεπεράσει τα εγγενή αυτά προβλήματα και να 
αναλάβει την ιστορική ευθύνη να διαμορφώσει και να θεσμοθετήσει μια ξεκάθαρη 
λύση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Η εκδήλωση αντιδράσεων απέναντι 
στη λύση αυτή είναι απολύτως αναμενόμενο φαινόμενο, όπως συμβαίνει σε κάθε 
σημαντική αλλαγή. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 
εκφράζουν μία μειοψηφική θέση, απέναντι στην οποία βρίσκεται μια σιωπηρή 
πλειοψηφία που νομιμοποιεί πολιτικά κάθε δράση της εκλεγμένης δημοτικής αρχής 
που διενεργείται με βάση τις προεκλογικές της εξαγγελίες. Το κυριότερο όμως είναι 
ότι, πέραν της πολιτικής της νομιμοποίησης, η λύση αυτή αποτελεί στρατηγική 
επιλογή για την επίτευξη ενός ποιοτικού άλματος για τον Πόρο και για 
την έναρξη μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά τη φήμη του ως τουριστικού 
προορισμού και την ικανοποίηση των επισκεπτών του με την συνακόλουθη 
διάδοση της φήμης αυτής.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Τα βασικά σημεία των νέων ρυθμίσεων, σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, 

είναι τα εξής:

• Επέκταση των ωρών πεζοδρόμησης της παραλίας τη θερινή περίοδο (μέρες που 

είναι κλειστά τα σχολεία, Παρασκευοσαββατοκύριακα Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και 

Πάσχα), ώστε η διέλευση να είναι ανοικτή μόνο τις ώρες: 06:00 – 11:00 και 14:00 – 18:00. 

• Επέκταση της απαγόρευσης και περισσότερες ώρες, εφόσον δρομολογηθεί mini 

bus που θα εκτελεί δρομολόγια στην Σφαιρία (κυκλικά από Νέο Λιμάνι προς Αγ. 

Στέφανο).

• Καμία αλλαγή όλες τις υπόλοιπες περιόδους που είμαστε μόνοι μας, χωρίς 

επισκέπτες, σε ό,τι αφορά την διακοπή κυκλοφορίας. Δηλαδή, από Σεπτέμβριο έως 

και Ιούνιο (εκτός από τα Παρασκευοσαββατοκύριακα του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 

και το Πάσχα), δεν θα υπάρχει καμία διαφορά, σε σχέση με αυτό που τηρείται έως 

σήμερα, το οποίο πλέον θα ισχύει και με βάση το Νόμο (σε αντίθεση με μέχρι 

σήμερα που αυτό που τηρείται δεν ισχύει).

• Εξασφάλιση της ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας με τοποθέτηση μπαρών 

στα σημεία εισόδου – εξόδου.

• Εξαίρεση εισόδου για ταξί, οχήματα ΑμΕΑ, οχήματα ξενοδοχείων και οχήματα 

με ειδικές άδειες.

• Νοικοκύρεμα των χώρων στάθμευσης σε Δημοτική Αγορά (δημιουργία 30 

θέσεων ημίωρης στάθμευσης στις οποίες θα απαγορεύεται η στάθμευση 

δικύκλων), Λιμάνι (δημιουργία ελεγχόμενου χώρου 90 θέσεων με ανταποδοτικότη-

τα για τη λειτουργία γραμμής mini bus από το 2017) και Αγ. Στέφανο.

• Αυστηρή τήρηση ωρών τροφοδοσίας (06:00 – 10:00 και 15:00 – 17:00).

• Στο εξής θα επιτρέπεται η στάση οχημάτων από Σινεμά έως Αμβροσία και από 

πλ. Καραμάνου έως Μουσείο (σήμερα απαγορεύεται). 

• Στο εξής θα επιτρέπεται η στάση δικύκλων από Σινεμά έως Αμβροσία από την 

πλευρά της θάλασσας (σήμερα απαγορεύεται). 

• Κατοχυρώνεται η αντίθετη κίνηση δικύκλων στο μονόδρομο της παραλιακής 

οδού (σήμερα τυπικά απαγορεύεται).

• Στο εξής θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην Πούντα από 

Macaroni&More έως Κοράλι (σήμερα επιτρέπεται), με εξαίρεση ορισμένες οριοθε-

τημένες θέσεις κυρίως από την πλευρά της θάλασσας.
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ισχύουν, εφαρμόζονται επί δεκαετίες από τους πολίτες, τον Δήμο και την Αστυνο-
μία. Φυσικά τέτοιες καταστάσεις δεν συναντιόνται ούτε σε κράτη της Αφρικής, αλλά 
δυστυχώς υπήρχαν στον Πόρο έως το 2016, λόγω ατολμίας και ανευθυνότητας.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων στον Δήμο ήταν επιτακτική και κανείς δεν θα 
μπορούσε να διαφωνήσει με αυτό. Αντίθετα, εκεί που αναπόφευκτα υπήρξαν 
διαφωνίες είναι στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων. Το περιεχόμενο αυτό ο καθένας 
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Δήμο και όσο πιο ριζοσπαστικά είναι τα μέτρα αυτά, τόσο περισσότερες 
αναμένεται να είναι οι αντιδράσεις (αλλά, όπως έχει αποδειχθεί, και τα συλλο-
γικά οφέλη). Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε (αλλά και επειδή η ψήφιση Κανονι-
στικών Πράξεων απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ) που καμία δημο-
τική αρχή δεν κατάφερε έως σήμερα να λάβει τέτοια ριζοσπαστικά μέτρα στον 
Δήμο μας.

Η νέα δημοτική αρχή κατάφερε να ξεπεράσει τα εγγενή αυτά προβλήματα και να 
αναλάβει την ιστορική ευθύνη να διαμορφώσει και να θεσμοθετήσει μια ξεκάθαρη 
λύση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Η εκδήλωση αντιδράσεων απέναντι 
στη λύση αυτή είναι απολύτως αναμενόμενο φαινόμενο, όπως συμβαίνει σε κάθε 
σημαντική αλλαγή. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν 
εκφράζουν μία μειοψηφική θέση, απέναντι στην οποία βρίσκεται μια σιωπηρή 
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ότι, πέραν της πολιτικής της νομιμοποίησης, η λύση αυτή αποτελεί στρατηγική 
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την έναρξη μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά τη φήμη του ως τουριστικού 
προορισμού και την ικανοποίηση των επισκεπτών του με την συνακόλουθη 
διάδοση της φήμης αυτής.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Τα βασικά σημεία των νέων ρυθμίσεων, σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, 
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είναι κλειστά τα σχολεία, Παρασκευοσαββατοκύριακα Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και 

Πάσχα), ώστε η διέλευση να είναι ανοικτή μόνο τις ώρες: 06:00 – 11:00 και 14:00 – 18:00. 

• Επέκταση της απαγόρευσης και περισσότερες ώρες, εφόσον δρομολογηθεί mini 
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σήμερα που αυτό που τηρείται δεν ισχύει).
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οδού (σήμερα τυπικά απαγορεύεται).
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τημένες θέσεις κυρίως από την πλευρά της θάλασσας.

συνεχίζεται >>



Προετοιμασία του Δήμου εν αναμονή της έγκρισης 
του Κανονισμού 
Ο Κανονισμός έχει αποσταλεί προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και εκτιμάται ότι θα εγκριθεί και θα ισχύσει από το Πάσχα 
του 2017. Παράλληλα, έχουν προγραμματισθεί ήδη οι προμήθειες σήμανσης και 
λοιπών υποδομών και ήδη ψηφίστηκε η αγορά του mini bus, το οποίο και πρόκειται 
να δρομολογηθεί με το ξεκίνημα της θερινής περιόδου (βλ. φωτό). Επίσης, ο 
Δήμος τοποθέτησε στο parking της Δημοτικής Αγοράς υπάλληλο, προκειμένου να 
ενημερώνει τους οδηγούς για το επιτρεπόμενο χρονικό όριο στάθμευσης της 
μισής ώρας που ισχύει στο χώρο.
Παράλληλα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου διενεργήθηκαν εργασίες 
διαγράμμισης στην παραλιακή οδό του λιμανιού του Πόρου, από την 
πιάτσα ταξί έως το τέρμα της Πούντας. 
Με τις διαγραμμίσεις αυτές: 
• Δημιουργήθηκαν 28 θέσεις στάθμευσης οχημάτων στο parking της Δημοτικής 
Αγοράς σε τρεις παράλληλες σειρές (αντί 16 θέσεων που υπήρχαν έως σήμερα).
• Οριοθετήθηκαν 26 θέσεις επιτρεπόμενης στάθμευσης από το κατάστημα 
Macaroni&More έως το κατάστημα Punda Pub από την πλευρά της θάλασσας σε 
σημεία που αφήνουν ελεύθερες όλες τις διελεύσεις (σκαλιά) προς το παραλιακό 
πεζοδρόμιο.
• Οριοθετήθηκε η παραλιακή οδός και από τις δύο μεριές με κίτρινο χρώμα σε 
σταθερό πλάτος.
• Διαγραμμίστηκε εκ νέου το όριο της πιάτσας ταξί. Επίσης, σημάνθηκαν τρεις 
θέσεις ΑμΕΑ, μία στη Δημοτική Αγορά, μία έναντι του Ι.Ν. Ευαγγελισμού και μία 

έναντι του καταστήματος Escape στην Πούντα, καθώς και μία ράμπα πρόσβασης 
ΑμΕΑ στο παραλιακό πεζοδρόμιο ακριβώς δίπλα από την ανωτέρω ράμπα. 

Η στάση της αντιπολίτευσης
Αξιοσημείωτο σημείο σε σχέση με τα παραπάνω είναι η στάση της αντιπολίτευσης 
απέναντι στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής για αντιμετώπιση του κυκλο-
φοριακού. Σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναρ-
χία και την συμφόρηση που επικρατούσε στον Πόρο σε ό,τι αφορά τα κυκλοφορι-
ακά επί 24 χρόνια ήταν οι ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος κ. Σπ. Σπυρίδων και οι περισ-
σότεροι από τους σημερινούς συμβούλους του, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκο-
νται σήμερα σε ανοικτή σύγκρουση με τη δημοτική αρχή, με κυνικό πολιτικό στόχο 
να διατηρηθεί η αναρχία και το χάος.
Έτσι, η αντιπολίτευση καταψήφισε τον Κανονισμό και προσέφυγε ενώπιον της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αιτήσεις και με περαιτέρω επίμονη αλληλογραφία, 
ζητώντας την ακύρωσή του, καταψήφισε όλες τις Αποφάσεις προμήθειας σημάτων 
και την Απόφαση για την αγορά του mini bus, εξέδωσε ανακοινώσεις παραπληρο-
φορώντας τους πολίτες για το τι ισχύει και τι όχι και ο κ. Σπυρίδων κατήγγειλε τις 
εργασίες διαγράμμισης, ζητώντας από την Αστυνομία να τις αποτρέψει. Μάλιστα, ο 
Δήμαρχος της περιόδου από το 1992 έως το 2006 (δηλαδή της περιόδου που 
ούτε μία ρύθμιση δεν θεσμοθετήθηκε στον Πόρο και εγκαθιδρύθηκε το καθεστώς 
αναρχίας στα κυκλοφοριακά) είχε το πολιτικό θράσος να χαρακτηρίσει τις σημερι-
νές ενέργειες του Δήμου ως «αυθαίρετες και παράνομες». 
Την ίδια στιγμή, ο κ. Σπυρίδων και οι σύμβουλοί του δεν κατέθεσαν ούτε μία πρότα-
ση για το κυκλοφοριακό στη δημόσια διαβούλευση και στις διαδοχικές συνεδριά-
σεις στις οποίες έχουν συζητηθεί τα ανωτέρω θέματα.
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να δρομολογηθεί με το ξεκίνημα της θερινής περιόδου (βλ. φωτό). Επίσης, ο 
Δήμος τοποθέτησε στο parking της Δημοτικής Αγοράς υπάλληλο, προκειμένου να 
ενημερώνει τους οδηγούς για το επιτρεπόμενο χρονικό όριο στάθμευσης της 
μισής ώρας που ισχύει στο χώρο.
Παράλληλα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου διενεργήθηκαν εργασίες 
διαγράμμισης στην παραλιακή οδό του λιμανιού του Πόρου, από την 
πιάτσα ταξί έως το τέρμα της Πούντας. 
Με τις διαγραμμίσεις αυτές: 
• Δημιουργήθηκαν 28 θέσεις στάθμευσης οχημάτων στο parking της Δημοτικής 
Αγοράς σε τρεις παράλληλες σειρές (αντί 16 θέσεων που υπήρχαν έως σήμερα).
• Οριοθετήθηκαν 26 θέσεις επιτρεπόμενης στάθμευσης από το κατάστημα 
Macaroni&More έως το κατάστημα Punda Pub από την πλευρά της θάλασσας σε 
σημεία που αφήνουν ελεύθερες όλες τις διελεύσεις (σκαλιά) προς το παραλιακό 
πεζοδρόμιο.
• Οριοθετήθηκε η παραλιακή οδός και από τις δύο μεριές με κίτρινο χρώμα σε 
σταθερό πλάτος.
• Διαγραμμίστηκε εκ νέου το όριο της πιάτσας ταξί. Επίσης, σημάνθηκαν τρεις 
θέσεις ΑμΕΑ, μία στη Δημοτική Αγορά, μία έναντι του Ι.Ν. Ευαγγελισμού και μία 

έναντι του καταστήματος Escape στην Πούντα, καθώς και μία ράμπα πρόσβασης 
ΑμΕΑ στο παραλιακό πεζοδρόμιο ακριβώς δίπλα από την ανωτέρω ράμπα. 

Η στάση της αντιπολίτευσης
Αξιοσημείωτο σημείο σε σχέση με τα παραπάνω είναι η στάση της αντιπολίτευσης 
απέναντι στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής για αντιμετώπιση του κυκλο-
φοριακού. Σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναρ-
χία και την συμφόρηση που επικρατούσε στον Πόρο σε ό,τι αφορά τα κυκλοφορι-
ακά επί 24 χρόνια ήταν οι ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος κ. Σπ. Σπυρίδων και οι περισ-
σότεροι από τους σημερινούς συμβούλους του, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκο-
νται σήμερα σε ανοικτή σύγκρουση με τη δημοτική αρχή, με κυνικό πολιτικό στόχο 
να διατηρηθεί η αναρχία και το χάος.
Έτσι, η αντιπολίτευση καταψήφισε τον Κανονισμό και προσέφυγε ενώπιον της 
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ση για το κυκλοφοριακό στη δημόσια διαβούλευση και στις διαδοχικές συνεδριά-
σεις στις οποίες έχουν συζητηθεί τα ανωτέρω θέματα.

Σελ. 17Κυκλοφοριακό
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σεις στις οποίες έχουν συζητηθεί τα ανωτέρω θέματα.

Προετοιμασία του Δήμου εν αναμονή της έγκρισης 
του Κανονισμού 
Ο Κανονισμός έχει αποσταλεί προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και εκτιμάται ότι θα εγκριθεί και θα ισχύσει από το Πάσχα 
του 2017. Παράλληλα, έχουν προγραμματισθεί ήδη οι προμήθειες σήμανσης και 
λοιπών υποδομών και ήδη ψηφίστηκε η αγορά του mini bus, το οποίο και πρόκειται 
να δρομολογηθεί με το ξεκίνημα της θερινής περιόδου (βλ. φωτό). Επίσης, ο 
Δήμος τοποθέτησε στο parking της Δημοτικής Αγοράς υπάλληλο, προκειμένου να 
ενημερώνει τους οδηγούς για το επιτρεπόμενο χρονικό όριο στάθμευσης της 
μισής ώρας που ισχύει στο χώρο.
Παράλληλα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου διενεργήθηκαν εργασίες 
διαγράμμισης στην παραλιακή οδό του λιμανιού του Πόρου, από την 
πιάτσα ταξί έως το τέρμα της Πούντας. 
Με τις διαγραμμίσεις αυτές: 
• Δημιουργήθηκαν 28 θέσεις στάθμευσης οχημάτων στο parking της Δημοτικής 
Αγοράς σε τρεις παράλληλες σειρές (αντί 16 θέσεων που υπήρχαν έως σήμερα).
• Οριοθετήθηκαν 26 θέσεις επιτρεπόμενης στάθμευσης από το κατάστημα 
Macaroni&More έως το κατάστημα Punda Pub από την πλευρά της θάλασσας σε 
σημεία που αφήνουν ελεύθερες όλες τις διελεύσεις (σκαλιά) προς το παραλιακό 
πεζοδρόμιο.
• Οριοθετήθηκε η παραλιακή οδός και από τις δύο μεριές με κίτρινο χρώμα σε 
σταθερό πλάτος.
• Διαγραμμίστηκε εκ νέου το όριο της πιάτσας ταξί. Επίσης, σημάνθηκαν τρεις 
θέσεις ΑμΕΑ, μία στη Δημοτική Αγορά, μία έναντι του Ι.Ν. Ευαγγελισμού και μία 

έναντι του καταστήματος Escape στην Πούντα, καθώς και μία ράμπα πρόσβασης 
ΑμΕΑ στο παραλιακό πεζοδρόμιο ακριβώς δίπλα από την ανωτέρω ράμπα. 

Η στάση της αντιπολίτευσης
Αξιοσημείωτο σημείο σε σχέση με τα παραπάνω είναι η στάση της αντιπολίτευσης 
απέναντι στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής για αντιμετώπιση του κυκλο-
φοριακού. Σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναρ-
χία και την συμφόρηση που επικρατούσε στον Πόρο σε ό,τι αφορά τα κυκλοφορι-
ακά επί 24 χρόνια ήταν οι ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος κ. Σπ. Σπυρίδων και οι περισ-
σότεροι από τους σημερινούς συμβούλους του, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκο-
νται σήμερα σε ανοικτή σύγκρουση με τη δημοτική αρχή, με κυνικό πολιτικό στόχο 
να διατηρηθεί η αναρχία και το χάος.
Έτσι, η αντιπολίτευση καταψήφισε τον Κανονισμό και προσέφυγε ενώπιον της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αιτήσεις και με περαιτέρω επίμονη αλληλογραφία, 
ζητώντας την ακύρωσή του, καταψήφισε όλες τις Αποφάσεις προμήθειας σημάτων 
και την Απόφαση για την αγορά του mini bus, εξέδωσε ανακοινώσεις παραπληρο-
φορώντας τους πολίτες για το τι ισχύει και τι όχι και ο κ. Σπυρίδων κατήγγειλε τις 
εργασίες διαγράμμισης, ζητώντας από την Αστυνομία να τις αποτρέψει. Μάλιστα, ο 
Δήμαρχος της περιόδου από το 1992 έως το 2006 (δηλαδή της περιόδου που 
ούτε μία ρύθμιση δεν θεσμοθετήθηκε στον Πόρο και εγκαθιδρύθηκε το καθεστώς 
αναρχίας στα κυκλοφοριακά) είχε το πολιτικό θράσος να χαρακτηρίσει τις σημερι-
νές ενέργειες του Δήμου ως «αυθαίρετες και παράνομες». 
Την ίδια στιγμή, ο κ. Σπυρίδων και οι σύμβουλοί του δεν κατέθεσαν ούτε μία πρότα-
ση για το κυκλοφοριακό στη δημόσια διαβούλευση και στις διαδοχικές συνεδριά-
σεις στις οποίες έχουν συζητηθεί τα ανωτέρω θέματα.

Σελ. 17Κυκλοφοριακό



Παραχωρήθηκε για 5 χρόνια με διαγωνισμό η παραλία του Μοναστηρίου, ύστερα από 
Απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η 
συγκεκριμένη παραλία, η οποία αξιολογείται ως στρατηγικής σημασίας για τη βελτίωση 
του τουριστικού προϊόντος του Πόρου, τα προηγούμενα χρόνια παραχωρείτο με απ’ 
ευθείας ανάθεση σε εκμεταλλευτή παρακείμενης καντίνας έναντι 1.700€ ετησίως. Η 
δημοτική αρχή, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της παραλίας και προκειμένου ο 
παραχωρησιούχος να έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να επενδύσει στη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών της, αποφάσισε τη μακροχρόνια 
παραχώρησή της μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Οι όροι του διαγωνισμού επιβάλουν 
υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, τη χρήση καινούργιου ξύλινου εξοπλισμού (ξαπλώστρες, 
ομπρέλες), την τοποθέτηση και λειτουργία χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση τασα-
κιών και την πόντιση πλωτήρων οριοθέτησης της ζώνης κολύμβησης και επιτρέπουν 
την τοποθέτηση καντίνας. Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, καθώς και 
ο Λιμενάρχης Πόρου σε πλήρη ταύτιση μαζί τους, καταψήφισαν την Απόφαση, ενώ η 
αντιπολίτευση, με αίτηση του εκπροσώπου της, Δ. Γρίβα, ζήτησε την αναστολή της 
δημοπρασίας. Στο διαγωνισμό πλειοδότησε η εταιρία «Fiftyseven», συμφερόντων του 
επιχειρηματία κ. Σπύρου Λάζαρη, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Sirene Blue Resort, έναντι 
τιμήματος 16.050€ ετησίως και συνολικά 80.250€ για τα πέντε έτη.

Παραχωρήθηκε για 5 χρόνια με διαγωνισμό η παραλία του Μοναστηρίου, ύστερα από 
Απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η 
συγκεκριμένη παραλία, η οποία αξιολογείται ως στρατηγικής σημασίας για τη βελτίωση 
του τουριστικού προϊόντος του Πόρου, τα προηγούμενα χρόνια παραχωρείτο με απ’ 
ευθείας ανάθεση σε εκμεταλλευτή παρακείμενης καντίνας έναντι 1.700€ ετησίως. Η 
δημοτική αρχή, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της παραλίας και προκειμένου ο 
παραχωρησιούχος να έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να επενδύσει στη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών της, αποφάσισε τη μακροχρόνια 
παραχώρησή της μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Οι όροι του διαγωνισμού επιβάλουν 
υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, τη χρήση καινούργιου ξύλινου εξοπλισμού (ξαπλώστρες, 
ομπρέλες), την τοποθέτηση και λειτουργία χημικών τουαλετών, την τοποθέτηση τασα-
κιών και την πόντιση πλωτήρων οριοθέτησης της ζώνης κολύμβησης και επιτρέπουν 
την τοποθέτηση καντίνας. Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, καθώς και 
ο Λιμενάρχης Πόρου σε πλήρη ταύτιση μαζί τους, καταψήφισαν την Απόφαση, ενώ η 
αντιπολίτευση, με αίτηση του εκπροσώπου της, Δ. Γρίβα, ζήτησε την αναστολή της 
δημοπρασίας. Στο διαγωνισμό πλειοδότησε η εταιρία «Fiftyseven», συμφερόντων του 
επιχειρηματία κ. Σπύρου Λάζαρη, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Sirene Blue Resort, έναντι 
τιμήματος 16.050€ ετησίως και συνολικά 80.250€ για τα πέντε έτη.

Σελ. 18

Διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί για τη διαμόρφωση της πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου 
και την αγορά mini bus

Έργα και Δράσεις

Διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί του Δήμου Πόρου για την προμήθεια ενός mini bus δημοτικής 
συγκοινωνίας και για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση & Ανάπλαση Πλατείας Αγίου 
Κωνσταντίνου στην περιοχή Μπρίνια». Και οι δύο διαγωνισμοί είχαν προϋπολογισμό 
74.400€ και προκηρύχθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου. Με τον πρώτο διαγωνισμό, η δημοτική 
αρχή έκανε πράξη την υπόσχεσή της για ανάπλαση της Πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου, την 
οποία για ανεξήγητους λόγους δεν είχε «αγγίξει» ποτέ έως σήμερα ο Δήμος Πόρου, 
παρότι επί χρόνια οι προηγούμενες δημοτικές αρχές υπόσχονταν ότι θα την φτιάξουν. Η 
νέα δημοτική αρχή κατά το πρώτο έτος της θητείας της βελτίωσε τη σχετική Μελέτη που 
υπήρχε «στο ράφι» του Δήμου και κατά το δεύτερο έτος εξασφάλισε τις απαιτούμενες 
εγκρίσεις και προχωρά ήδη στην εκτέλεση του έργου. Με την ίδια σειρά ενεργειών (Μελέτη, 
αδειοδότηση, ανάπλαση) έπονται επίσης οι αναπλάσεις των περιοχών του Ρολογιού, της 
Πλατείας Χρiστού, της Πούντας και του Αγ. Στεφάνου. Με το δεύτερο διαγωνισμό, ο 
Δήμος προχώρησε με εξίσου άμεσες ενέργειες στην προμήθεια mini bus ειδικών προδια-
γραφών (μικρό μέγεθος, φιλικό προς το περιβάλλον, υποδομές ΑμΕΑ κ.ά.) για την εξυπηρέ-
τηση της Σφαιρίας.

Διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί του Δήμου Πόρου για την προμήθεια ενός mini bus δημοτικής 
συγκοινωνίας και για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση & Ανάπλαση Πλατείας Αγίου 
Κωνσταντίνου στην περιοχή Μπρίνια». Και οι δύο διαγωνισμοί είχαν προϋπολογισμό 
74.400€ και προκηρύχθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου. Με τον πρώτο διαγωνισμό, η δημοτική 
αρχή έκανε πράξη την υπόσχεσή της για ανάπλαση της Πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου, την 
οποία για ανεξήγητους λόγους δεν είχε «αγγίξει» ποτέ έως σήμερα ο Δήμος Πόρου, 
παρότι επί χρόνια οι προηγούμενες δημοτικές αρχές υπόσχονταν ότι θα την φτιάξουν. Η 
νέα δημοτική αρχή κατά το πρώτο έτος της θητείας της βελτίωσε τη σχετική Μελέτη που 
υπήρχε «στο ράφι» του Δήμου και κατά το δεύτερο έτος εξασφάλισε τις απαιτούμενες 
εγκρίσεις και προχωρά ήδη στην εκτέλεση του έργου. Με την ίδια σειρά ενεργειών (Μελέτη, 
αδειοδότηση, ανάπλαση) έπονται επίσης οι αναπλάσεις των περιοχών του Ρολογιού, της 
Πλατείας Χρiστού, της Πούντας και του Αγ. Στεφάνου. Με το δεύτερο διαγωνισμό, ο 
Δήμος προχώρησε με εξίσου άμεσες ενέργειες στην προμήθεια mini bus ειδικών προδια-
γραφών (μικρό μέγεθος, φιλικό προς το περιβάλλον, υποδομές ΑμΕΑ κ.ά.) για την εξυπηρέ-
τηση της Σφαιρίας.

Ταυτόχρονα με την έναρξη του Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών, το Λιμενικό Ταμείο, 
ολοκλήρωσε τις εργασίες σύνδεσης όλων των πίλαρς του προβλήτα της πρ. Αγροτικής 
με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, ενώ τοποθέτησε στην παραλία Ασκελίου 
έναντι του καταστήματος «Όλγα» αφαιρούμενη ξύλινη σκάλα με κουπαστές για την 
εξυπηρέτηση των λουομένων. Μία ακόμα σημαντική τοπική παρέμβαση ήταν η τοποθέ-
τηση τον Μάιο καλαίσθητης και λειτουργικής κουπαστής στα σκαλιά από την πρ. Αμβροσία 
προς την Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη. Η κουπαστή τοποθετήθηκε ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 116/2015 κατά πλειοψηφία Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, με την 
οποία έγινε δεκτή η πρόταση του κ. Γεώργιου Κανελλάκη για δωρεά της, ενώ οι προδια-
γραφές της κατασκευής της υποδείχθηκαν από ντόπιους αρχιτέκτονες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση αποδοχής της δωρεάς, ενώ με ανακοίνωσή 
του ο επικεφαλής της μειοψηφίας Σπ. Σπυρίδων κατήγγειλε την τοποθέτηση της κουπα-
στής… Ο Δήμος Πόρου με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τον κ. Γ. Κανελλάκη και τη 
σύζυγό του Χέλγκα για τη χειρονομία τους και για την ευρύτερη διαχρονική προσφορά 
τους στον τόπο μας, λόγω της οποίας αποφασίστηκε μάλιστα, με επόμενη Απόφαση 
ΔΣ, να δοθεί το όνομά τους στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που στεγάζει τη 
συλλογή κοχυλιών που έχουν δωρίσει στον Δήμο.

Ταυτόχρονα με την έναρξη του Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών, το Λιμενικό Ταμείο, 
ολοκλήρωσε τις εργασίες σύνδεσης όλων των πίλαρς του προβλήτα της πρ. Αγροτικής 
με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, ενώ τοποθέτησε στην παραλία Ασκελίου 
έναντι του καταστήματος «Όλγα» αφαιρούμενη ξύλινη σκάλα με κουπαστές για την 
εξυπηρέτηση των λουομένων. Μία ακόμα σημαντική τοπική παρέμβαση ήταν η τοποθέ-
τηση τον Μάιο καλαίσθητης και λειτουργικής κουπαστής στα σκαλιά από την πρ. Αμβροσία 
προς την Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη. Η κουπαστή τοποθετήθηκε ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 116/2015 κατά πλειοψηφία Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, με την 
οποία έγινε δεκτή η πρόταση του κ. Γεώργιου Κανελλάκη για δωρεά της, ενώ οι προδια-
γραφές της κατασκευής της υποδείχθηκαν από ντόπιους αρχιτέκτονες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση αποδοχής της δωρεάς, ενώ με ανακοίνωσή 
του ο επικεφαλής της μειοψηφίας Σπ. Σπυρίδων κατήγγειλε την τοποθέτηση της κουπα-
στής… Ο Δήμος Πόρου με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τον κ. Γ. Κανελλάκη και τη 
σύζυγό του Χέλγκα για τη χειρονομία τους και για την ευρύτερη διαχρονική προσφορά 
τους στον τόπο μας, λόγω της οποίας αποφασίστηκε μάλιστα, με επόμενη Απόφαση 
ΔΣ, να δοθεί το όνομά τους στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που στεγάζει τη 
συλλογή κοχυλιών που έχουν δωρίσει στον Δήμο.

 Επικαιρότητα 

Τοποθέτηση τοπικών υποδομών

Αναβαθμίζεται η παραλία Μοναστηρίου



Αμέσως μετά τη λήξη του καλοκαιριού ξεκίνησε η μεγάλη εργολαβία αποκατάστασης ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2014. Στο πλαίσιό της, ασφαλτοστρώθηκε μετά από δεκαε-
τίες η επιβαρυμένη οδός προς Φούσα, η οποία πρόκειται επίσης και να διαγραμμισθεί, ενώ αυτές 
τις μέρες ολοκληρώνεται η αντικατάσταση της κατεστραμμένης στέγης του Α’ Δημοτικού. 
Ακολούθως, θα γίνει η ολική ανακατασκευή του γεφυριού στο Νεκροταφείο, θα τοποθετηθούν 
συρματοκιβώτια στα τμήματα της κοίτης του ρέματος στα οποία δεν τοποθετήθηκαν πέρυσι, θα 
γίνουν τοπικές επεμβάσεις σε διάφορα επικίνδυνα σημεία της οδού προς Φούσα και θα στεγα-
νοποιηθούν κουφώματα του Γυμνασίου που μπάζουν νερά. Τα συγκεκριμένα έργα εκτελούνται 
από τον Δήμο με χρηματοδότηση που ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν αιτήματός του. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μας, αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2014, απηύθυνε τεκμηριωμένα 
αιτήματα προς την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων και διέθεσε 
35.000€ για ανάθεση υδραυλικής Μελέτης, με την οποία υπολογίστηκαν οι όγκοι νερού και οι 
αναγκαίες διατομές σε όλα τα ρέματα και τα γεφύρια που πλημμύρισαν. Η ύπαρξη της Μελέτης 
αυτής υπήρξε η αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση των σημαντικών παρεμβάσεων στην κοίτη 
του ρέματος και στα γεφύρια του Συνοικισμού, ενώ στο περιεχόμενό της εντάσσονται και εκτετα-
μένα έργα διευθέτησης των ρεμάτων του Ασκελίου και Νεωρίου, για την εκτέλεση των οποίων 
θα αναζητηθεί χρηματοδότηση τα αμέσως επόμενα έτη. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ένα βήμα πριν 
τη δημοπράτηση βρίσκεται και μία ακόμα εργολαβία αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες, 
κυρίως στο οδικό δίκτυο από Φούσα προς Ασκέλι, προϋπολογισμού 400.000€. 

Αμέσως μετά τη λήξη του καλοκαιριού ξεκίνησε η μεγάλη εργολαβία αποκατάστασης ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2014. Στο πλαίσιό της, ασφαλτοστρώθηκε μετά από δεκαε-
τίες η επιβαρυμένη οδός προς Φούσα, η οποία πρόκειται επίσης και να διαγραμμισθεί, ενώ αυτές 
τις μέρες ολοκληρώνεται η αντικατάσταση της κατεστραμμένης στέγης του Α’ Δημοτικού. 
Ακολούθως, θα γίνει η ολική ανακατασκευή του γεφυριού στο Νεκροταφείο, θα τοποθετηθούν 
συρματοκιβώτια στα τμήματα της κοίτης του ρέματος στα οποία δεν τοποθετήθηκαν πέρυσι, θα 
γίνουν τοπικές επεμβάσεις σε διάφορα επικίνδυνα σημεία της οδού προς Φούσα και θα στεγα-
νοποιηθούν κουφώματα του Γυμνασίου που μπάζουν νερά. Τα συγκεκριμένα έργα εκτελούνται 
από τον Δήμο με χρηματοδότηση που ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν αιτήματός του. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μας, αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2014, απηύθυνε τεκμηριωμένα 
αιτήματα προς την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων και διέθεσε 
35.000€ για ανάθεση υδραυλικής Μελέτης, με την οποία υπολογίστηκαν οι όγκοι νερού και οι 
αναγκαίες διατομές σε όλα τα ρέματα και τα γεφύρια που πλημμύρισαν. Η ύπαρξη της Μελέτης 
αυτής υπήρξε η αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση των σημαντικών παρεμβάσεων στην κοίτη 
του ρέματος και στα γεφύρια του Συνοικισμού, ενώ στο περιεχόμενό της εντάσσονται και εκτετα-
μένα έργα διευθέτησης των ρεμάτων του Ασκελίου και Νεωρίου, για την εκτέλεση των οποίων 
θα αναζητηθεί χρηματοδότηση τα αμέσως επόμενα έτη. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ένα βήμα πριν 
τη δημοπράτηση βρίσκεται και μία ακόμα εργολαβία αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες, 
κυρίως στο οδικό δίκτυο από Φούσα προς Ασκέλι, προϋπολογισμού 400.000€. 

Με την έναρξη του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των αντλιοστασίων του Βιολογικού, κόστους 100.000€, οι οποίες διασφαλίζουν 
την ομαλή λειτουργία τους για το μεταβατικό διάστημα έως την υλοποίηση των μεγάλων 
έργων συνολικής αποκατάστασης του δικτύου. Οι συγκεκριμένες εργασίες εκτελέστηκαν 
από τον Δήμο με χρηματοδότηση που ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν 
αιτήματός του. Η νέα δημοτική αρχή, με τη μέθοδο της διάγνωσης, πρόληψης και 
σχεδιασμού, έχει δώσει οριστικό τέλος από τον Σεπτέμβριο του 2014 στα ντροπιαστικά 
φαινόμενα βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία επαναλαμβάνονταν τα προηγού-
μενα χρόνια και, σε συνεργασία με τη νέα περιφερειακή αρχή, έχει ολοκληρώσει όλο 
το σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης του δικτύου και της μονάδας, 
τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν τα αμέσως επόμενα χρόνια, επιλύοντας οριστικά το 
μεγαλύτερο πρόβλημα του Πόρου. Δυστυχώς οι διαδικασίες προγραμματισμού των 
έργων αυτών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ειδικότερα, 
ενώ ο Δήμος διαθέτει εδώ και ένα χρόνο τη Μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου 
της Σφαιρίας, η Περιφέρεια δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη δημοπράτηση του έργου. Αντίστοιχη είναι και η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις 
Μελέτες αποκατάστασης της μονάδας ΒΙΟΚΑ και του δικτύου της Καλαυρίας, οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των οποίων φαίνεται πως ολοκλη-
ρώνονται πλέον μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενός έτους.

Με την έναρξη του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των αντλιοστασίων του Βιολογικού, κόστους 100.000€, οι οποίες διασφαλίζουν 
την ομαλή λειτουργία τους για το μεταβατικό διάστημα έως την υλοποίηση των μεγάλων 
έργων συνολικής αποκατάστασης του δικτύου. Οι συγκεκριμένες εργασίες εκτελέστηκαν 
από τον Δήμο με χρηματοδότηση που ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν 
αιτήματός του. Η νέα δημοτική αρχή, με τη μέθοδο της διάγνωσης, πρόληψης και 
σχεδιασμού, έχει δώσει οριστικό τέλος από τον Σεπτέμβριο του 2014 στα ντροπιαστικά 
φαινόμενα βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία επαναλαμβάνονταν τα προηγού-
μενα χρόνια και, σε συνεργασία με τη νέα περιφερειακή αρχή, έχει ολοκληρώσει όλο 
το σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης του δικτύου και της μονάδας, 
τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν τα αμέσως επόμενα χρόνια, επιλύοντας οριστικά το 
μεγαλύτερο πρόβλημα του Πόρου. Δυστυχώς οι διαδικασίες προγραμματισμού των 
έργων αυτών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ειδικότερα, 
ενώ ο Δήμος διαθέτει εδώ και ένα χρόνο τη Μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου 
της Σφαιρίας, η Περιφέρεια δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη δημοπράτηση του έργου. Αντίστοιχη είναι και η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις 
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ρώνονται πλέον μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενός έτους.

Μετά από πολλά χρόνια, εκτελέστηκαν εκτεταμένα έργα αποκατάστασης του 
επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Πόρου από την Μπούγια μέχρι την 
ιδιοκτησία Κοντομηνά. Στο πλαίσιο των εν λόγω έργων, τα οποία εκτελέστηκαν 
από την Περιφέρεια Αττικής, έγιναν εργασίες αποψίλωσης της τάφρου για τη 
βελτίωση της ορατότητας και του επιπέδου της πυρασφάλειας. 
Επίσης, αποκαταστάθηκε το τοιχίο στην Πλάκα που είχε υποστεί βλάβη λόγω 
διάβρωσης από τη θάλασσα και επενδύθηκαν με πλέγμα τα πρανή, ώστε να 
αποφεύγονται οι καταπτώσεις βράχων. 
Επιπλέον, έγινε αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος με ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα και διαστρώθηκαν νέοι τάπητες στα σημεία που το οδόστρωμα 
παρουσίαζε μεγάλη φθορά. 
Τέλος, έγινε διαγράμμιση του οδοστρώματος και αποκαταστάθηκε η κάθετη 
σήμανση σε όλο το δίκτυο.
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Επίσης, αποκαταστάθηκε το τοιχίο στην Πλάκα που είχε υποστεί βλάβη λόγω 
διάβρωσης από τη θάλασσα και επενδύθηκαν με πλέγμα τα πρανή, ώστε να 
αποφεύγονται οι καταπτώσεις βράχων. 
Επιπλέον, έγινε αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος με ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα και διαστρώθηκαν νέοι τάπητες στα σημεία που το οδόστρωμα 
παρουσίαζε μεγάλη φθορά. 
Τέλος, έγινε διαγράμμιση του οδοστρώματος και αποκαταστάθηκε η κάθετη 
σήμανση σε όλο το δίκτυο.

Σε εξέλιξη έργα προϋπολογισμού 600.000€ 

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου

Συντηρήθηκαν όλα τα αντλιοστάσια του δικτύου ΒΙΟΚΑ 

Σελ. 19Επικαιρότητα



Σελ. 20 Υγεία

Ευχάριστες εξελίξεις και δράσεις 
στα θέματα υγείας 

Αποδίδει σταδιακά ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής για αναβάθμιση 
των Περιφερειακών Ιατρείων του Πόρου και για κάλυψη των επειγουσών 
αναγκών υγείας των κατοίκων και επισκεπτών του εντός του νησιού.
Σε συνέχεια της Απόφασης του ΔΣ Πόρου (45/2015), με την οποία αποφασίστηκε 
κατά πλειοψηφία η μετεγκατάσταση των Ιατρείων στο κτήριο ΚΑΠΗ και ζητήθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας η αναβάθμισή τους (24ωρη βάρδια ιατρών και 
ασθενοφόρου) και κατόπιν επανειλημμένων επισκέψεων του Δημάρχου 
Γιάννη Δημητριάδη και της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Υγείας Μαρίας 
Βαρβάρου στο Υπουργείο και στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά, τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016 τοποθετήθηκαν, για πρώτη φορά αποκλειστικά 
στα Ιατρεία του Πόρου (χωρίς υπηρεσίες στο Κ.Υ. Γαλατά), δύο γενικοί ιατροί, 
οι οποίοι κάλυψαν, όλες τις ανάγκες έκτακτων περιστατικών που παρουσιάστηκαν 
κατά το διάστημα αυτό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, το 
διάστημα αυτό παρασχέθηκαν υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων 
περιστατικών και διακομιδής στα Ιατρεία του Πόρου και καλύφθηκε σε 
24ωρη βάση κάθε ανάγκη έκτακτης επέμβασης εκτός Ιατρείων στο νησί. 
Δεύτερη σημαντική εξέλιξη της περιόδου που πέρασε ήταν ότι, μετά από ενέργειες 
της δημοτικής αρχής, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας, και καλύφθηκε 
τελικά στις 7 Οκτωβρίου, η θέση της νέας αγροτικής γιατρού του Περιφερεια-
κού Ιατρείου, η οποία θα παραμείνει σε αυτό για ένα έτος (η θέση της χήρευε 
επί χρόνια).

Ενέργειες για την αλλαγή των δομών του Υπουργείου 
Υγείας στον Πόρο
Ο Δήμαρχος Πόρου, με υπόμνημα που υπέβαλε στο Υπουργείο Υγείας, αλλά 
και σε επικοινωνία του με τον Υφυπουργό Υγείας Π. Πολάκη επανέλαβε το 
πάγιο αίτημα του Δήμου από το 2014 και μετά, για αναβάθμιση του 
Περιφερειακού Ιατρείου σε Πολυδύναμο, ώστε οι αυτονόητη για κάθε 
νησί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ειδικά η άμεση επέμβαση σε επείγοντα 
περιστατικά να εξασφαλίζεται σε πάγια και οριστική βάση (σημειώνεται ότι 
ο Πόρος είναι το μοναδικό νησί αντίστοιχου πληθυσμού στην Ελλάδα που η 
αναγκαία προβλεπόμενη δομή Υγείας για έκτακτα περιστατικά και διακομιδές 
βρίσκεται εκτός νησιού). Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Δημητριάδης, μαζί με 
την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Υγείας Μ. Βαρβάρου, έχει πραγματοποιήσει 
διαδοχικές συναντήσεις εργασίας στα γραφεία της Διευθύντριας της Υγειονομικής 

Περιφέρειας Όλ. Ιορδανίδου, η οποία χαρακτήρισε το αίτημα του Δήμου 
εύλογο και δεσμεύθηκε για την προώθησή του στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου.

Παράλληλα, και έως την ευόδωση της προσπάθειας αυτής, ο Δήμαρχος Πόρου, 
με επείγον έγγραφο προς τον Διευθυντή του Κ.Υ. Γαλατά στις 24 Οκτωβρί-
ου 2016, κοινοποιούμενο στον Υφυπουργό Υγείας, ζήτησε α) την αποκλειστική 
διάθεση στο Ιατρείο του Πόρου της νέας αγροτικής γιατρού, αλλά και της 
μόνιμης γιατρού που υπηρετεί επί χρόνια σε αυτό (και όχι την διάθεσή τους στο 
Κ.Υ. Γαλατά για εφημερίες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα), β) την εκτέλεση εφημεριών 
24ωρης βάρδιας on-call στον Πόρο και από τις δύο γιατρούς, γ) την αποκλει-
στική διάθεση ενός ασθενοφόρου του Κ.Υ. Γαλατά με τον οδηγό του εντός του 
νησιού, δ) την επίσκεψη παιδιάτρου δύο φορές την εβδομάδα και ε) την ανάλο-
γη επίσκεψη όλων των γιατρών άλλων ειδικοτήτων που επισκέπτονται το Κ.Υ. 
Γαλατά. Ωστόσο, με απαντητικό έγγραφό του, ο Διευθυντής του Κ.Υ. Γαλατά 
απέρριψε τα ανωτέρω αιτήματα.

Ιδιώτες και χορηγοί στηρίζουν τον σχεδιασμό του Δήμου
Τέλος, από το καλοκαίρι, η δημοτική αρχή ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης 
χρημάτων για την αγορά σύγχρονου ασθενοφόρου, στο πλαίσιο της οποίας 
έχουν ήδη εγγραφεί περισσότερα από 20.000€, ως χορηγίες συμπολιτών μας 
στους οποίους έχει απευθυνθεί ο Δήμαρχος. Ο ίδιος ο Δήμαρχος και η οικογένειά 
του θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή το ποσό των 10.000€, ενώ με δική 
τους δαπάνη αγοράστηκαν δύο ακόμα καρδιακοί απινιδωτές, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν από τα μέσα του καλοκαιριού στο Νεώριο (ταβέρνα Βασίλη 
Μουρτζούκου) και στην Φούσα. Επίσης, η οικογένεια Μάνεση αγόρασε έναν 
ακόμα απινιδωτή, ο οποίος καλύπτει την περιοχή Ασκελίου και έτσι οι απινιδωτές 
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης που υπάρχουν σήμερα στο νησί μας 
(συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έχει αγοράσει ο Δήμος), είναι συνολικά 
τέσσερις (όταν μέχρι το 2014 δεν υπήρχε ούτε ένας) και βρίσκονται σε όλες τις 
περιοχές του νησιού. Επιπλέον, η κ. Cindy Αναγνωστοπούλου έκανε δωρεά 
στον Δήμο φορείο και κολάρο για περιπτώσεις ατηχυμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα καταστήματα Άσπρος Γάτος, Θεανώ, Πανόραμα, Γειά 
Μας, Στη Ρότα, Όασις, Macaroni & More, Σπιλιάδα, Primasera, Βασίλης, Colona, 
Δημήτρης και Odyssey Bistro προσέφεραν επί δύο μήνες πλήρη δωρεάν 
διατροφή στους δύο γιατρούς που στελέχωσαν τα Ιατρεία του Πόρου τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ ο Δήμαρχος ανέλαβε προσωπικά την διαμονή 
τους στο νησί μας.
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Παράλληλα, και έως την ευόδωση της προσπάθειας αυτής, ο Δήμαρχος Πόρου, 
με επείγον έγγραφο προς τον Διευθυντή του Κ.Υ. Γαλατά στις 24 Οκτωβρί-
ου 2016, κοινοποιούμενο στον Υφυπουργό Υγείας, ζήτησε α) την αποκλειστική 
διάθεση στο Ιατρείο του Πόρου της νέας αγροτικής γιατρού, αλλά και της 
μόνιμης γιατρού που υπηρετεί επί χρόνια σε αυτό (και όχι την διάθεσή τους στο 
Κ.Υ. Γαλατά για εφημερίες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα), β) την εκτέλεση εφημεριών 
24ωρης βάρδιας on-call στον Πόρο και από τις δύο γιατρούς, γ) την αποκλει-
στική διάθεση ενός ασθενοφόρου του Κ.Υ. Γαλατά με τον οδηγό του εντός του 
νησιού, δ) την επίσκεψη παιδιάτρου δύο φορές την εβδομάδα και ε) την ανάλο-
γη επίσκεψη όλων των γιατρών άλλων ειδικοτήτων που επισκέπτονται το Κ.Υ. 
Γαλατά. Ωστόσο, με απαντητικό έγγραφό του, ο Διευθυντής του Κ.Υ. Γαλατά 
απέρριψε τα ανωτέρω αιτήματα.

Ιδιώτες και χορηγοί στηρίζουν τον σχεδιασμό του Δήμου
Τέλος, από το καλοκαίρι, η δημοτική αρχή ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης 
χρημάτων για την αγορά σύγχρονου ασθενοφόρου, στο πλαίσιο της οποίας 
έχουν ήδη εγγραφεί περισσότερα από 20.000€, ως χορηγίες συμπολιτών μας 
στους οποίους έχει απευθυνθεί ο Δήμαρχος. Ο ίδιος ο Δήμαρχος και η οικογένειά 
του θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή το ποσό των 10.000€, ενώ με δική 
τους δαπάνη αγοράστηκαν δύο ακόμα καρδιακοί απινιδωτές, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν από τα μέσα του καλοκαιριού στο Νεώριο (ταβέρνα Βασίλη 
Μουρτζούκου) και στην Φούσα. Επίσης, η οικογένεια Μάνεση αγόρασε έναν 
ακόμα απινιδωτή, ο οποίος καλύπτει την περιοχή Ασκελίου και έτσι οι απινιδωτές 
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης που υπάρχουν σήμερα στο νησί μας 
(συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έχει αγοράσει ο Δήμος), είναι συνολικά 
τέσσερις (όταν μέχρι το 2014 δεν υπήρχε ούτε ένας) και βρίσκονται σε όλες τις 
περιοχές του νησιού. Επιπλέον, η κ. Cindy Αναγνωστοπούλου έκανε δωρεά 
στον Δήμο φορείο και κολάρο για περιπτώσεις ατηχυμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα καταστήματα Άσπρος Γάτος, Θεανώ, Πανόραμα, Γειά 
Μας, Στη Ρότα, Όασις, Macaroni & More, Σπιλιάδα, Primasera, Βασίλης, Colona, 
Δημήτρης και Odyssey Bistro προσέφεραν επί δύο μήνες πλήρη δωρεάν 
διατροφή στους δύο γιατρούς που στελέχωσαν τα Ιατρεία του Πόρου τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ ο Δήμαρχος ανέλαβε προσωπικά την διαμονή 
τους στο νησί μας.



• Διημερίδα «Πρόληψη Παθήσεων της Γυναίκας» 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης» και το Κέντρο 
Υγείας Γαλατά, η επιστημονική διημερίδα «Πρόληψη Παθήσεων της Γυναίκας». 
Το πρόγραμμα της διημερίδας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 140 δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους του Πόρου, περιλάμβανε 
ενημερωτική διάλεξη σχετικά με την αντισύλληψη, τις λοιμώξεις και την βασική 
υποστήριξη της ζωής σε εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στο Λύκειο 
Πόρου, δωρεάν προληπτικούς πληθυσμιακούς ελέγχους με Τεστ Παπανικολάου, 
μαστολογική εξέταση, Doppler αγγείων κάτω άκρων, μέτρηση σακχάρου, 
καρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση στα Περιφερειακά Ιατρεία Πόρου 
και ανοικτή ενημερωτική ομιλία για τις παθήσεις της γυναίκας.

• Δράσεις αιμοδοσίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εθελοντικές 
δράσεις αιμοδοσίας του Δήμου μας στις 14 Ιουλίου και στις 18 Νοεμβρίου, ενώ  
συνολικά φέτος προσήλθαν 348 αιμοδότες, από τους οποίους κατάφεραν να 
δώσουν αίμα οι 294. Αρκετοί παλιοί αιμοδότες παρέμειναν πιστοί στο ραντεβού 
τους, αλλά και νέοι αιμοδότησαν για πρώτη φορά προσφέροντας χαρά, χαμόγελο και 
ζωή. Σημαντική ήταν και η εγγραφή 35 ατόμων στην τράπεζα δοτών μυελού των 
οστών του συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Στόχος της Δημοτικής Τράπεζας 
Αίματος είναι να αυξηθούν τα αποθέματα της, έτσι ώστε σε κανένα συνάνθρωπό 
μας να μη λείψει αίμα όσο και όταν το χρειαστεί! Κάθε σπίτι πρέπει να έχει και 
έναν αιμοδότη.

• Διημερίδα «Πρόληψη Παθήσεων της Γυναίκας» 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης» και το Κέντρο 
Υγείας Γαλατά, η επιστημονική διημερίδα «Πρόληψη Παθήσεων της Γυναίκας». 
Το πρόγραμμα της διημερίδας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 140 δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους του Πόρου, περιλάμβανε 
ενημερωτική διάλεξη σχετικά με την αντισύλληψη, τις λοιμώξεις και την βασική 
υποστήριξη της ζωής σε εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στο Λύκειο 
Πόρου, δωρεάν προληπτικούς πληθυσμιακούς ελέγχους με Τεστ Παπανικολάου, 
μαστολογική εξέταση, Doppler αγγείων κάτω άκρων, μέτρηση σακχάρου, 
καρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση στα Περιφερειακά Ιατρεία Πόρου 
και ανοικτή ενημερωτική ομιλία για τις παθήσεις της γυναίκας.

• Δράσεις αιμοδοσίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εθελοντικές 
δράσεις αιμοδοσίας του Δήμου μας στις 14 Ιουλίου και στις 18 Νοεμβρίου, ενώ  
συνολικά φέτος προσήλθαν 348 αιμοδότες, από τους οποίους κατάφεραν να 
δώσουν αίμα οι 294. Αρκετοί παλιοί αιμοδότες παρέμειναν πιστοί στο ραντεβού 
τους, αλλά και νέοι αιμοδότησαν για πρώτη φορά προσφέροντας χαρά, χαμόγελο και 
ζωή. Σημαντική ήταν και η εγγραφή 35 ατόμων στην τράπεζα δοτών μυελού των 
οστών του συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Στόχος της Δημοτικής Τράπεζας 
Αίματος είναι να αυξηθούν τα αποθέματα της, έτσι ώστε σε κανένα συνάνθρωπό 
μας να μη λείψει αίμα όσο και όταν το χρειαστεί! Κάθε σπίτι πρέπει να έχει και 
έναν αιμοδότη.

Ο Δήμος τους τελευταίους μήνες συνέχισε τις δράσεις προαγωγής 
της δημόσιας υγείας, με τη διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 
σεμιναρίων, δράσεων μαζικών εξετάσεων από ιατρικά κλιμάκια που 
προσκλήθηκαν στο νησί και δράσεων αιμοδοσίας για την ενίσχυση 
της δημοτικής τράπεζας αίματος. 
Ειδικότερα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες τέτοιες δράσεις: 

• Σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και 
χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Ο Δήμος, με αφορμή την αγορά και παραλαβή του δημοτικού Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης σε επείγοντα 
περιστατικά και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών 
για την πρόληψη υγείας, διοργάνωσε στις 14 και 15 Μαΐου στο κτήριο Συγγρού 
δύο 5ωρα διαδραστικά σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σε συνεργασία με το 
Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος 
Παντελεήμων» και την εταιρεία από την οποία αγοράστηκε ο Απινιδωτής 
(AED). Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων προσφοράς 
πρώτων βοηθειών, τόσο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης όσο και μέσω της 
πρακτικής εξάσκησης σε προπλάσματα και σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, 
ενώ παρουσιάστηκαν απλές τεχνικές και δεξιότητες, τις οποίες ο κάθε πολίτης 
είναι σε θέση να εφαρμόσει για να μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική 
βοήθεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η συμμετοχή του κοινού υπήρξε ενθουσιώδης, 
καθώς συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν 102 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοτικοί 
υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες εκπαιδευτικοί, λιμενικοί, δημοτικοί σύμβουλοι 
και απλοί πολίτες.

• Δωρεάν προληπτικός αναπνευστικός έλεγχος 
Σε συνεργασία με την εταιρία GSM Diagnostics πραγματοποιήθηκε στις 2 
Ιουλίου δωρεάν προληπτικός έλεγχος, με τη διενέργεια σπιρομετρήσεων για τη 
διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή προχωρημένων αναπνευστικών παθήσεων, και 
ομιλία εξειδικευμένου πνευμονολόγου με αντικείμενο την έγκαιρη διάγνωση 
πνευμονολογικών προβλημάτων.

Ο Δήμος τους τελευταίους μήνες συνέχισε τις δράσεις προαγωγής 
της δημόσιας υγείας, με τη διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 
σεμιναρίων, δράσεων μαζικών εξετάσεων από ιατρικά κλιμάκια που 
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Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης σε επείγοντα 
περιστατικά και θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στην ενημέρωση των πολιτών 
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δύο 5ωρα διαδραστικά σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σε συνεργασία με το 
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Παντελεήμων» και την εταιρεία από την οποία αγοράστηκε ο Απινιδωτής 
(AED). Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων προσφοράς 
πρώτων βοηθειών, τόσο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης όσο και μέσω της 
πρακτικής εξάσκησης σε προπλάσματα και σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, 
ενώ παρουσιάστηκαν απλές τεχνικές και δεξιότητες, τις οποίες ο κάθε πολίτης 
είναι σε θέση να εφαρμόσει για να μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική 
βοήθεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η συμμετοχή του κοινού υπήρξε ενθουσιώδης, 
καθώς συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν 102 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοτικοί 
υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες εκπαιδευτικοί, λιμενικοί, δημοτικοί σύμβουλοι 
και απλοί πολίτες.

• Δωρεάν προληπτικός αναπνευστικός έλεγχος 
Σε συνεργασία με την εταιρία GSM Diagnostics πραγματοποιήθηκε στις 2 
Ιουλίου δωρεάν προληπτικός έλεγχος, με τη διενέργεια σπιρομετρήσεων για τη 
διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή προχωρημένων αναπνευστικών παθήσεων, και 
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Δράσεις ενημέρωσης, εξετάσεων και αιμοδοσίας 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:

• New Aegli Hotel • Μάνεση Hotel • 7 Brothers Hotel • ταβέρνα 
Στη Ρότα • εστιατόριο Macaroni&More •  Εμπορικός - Επαγγελμα-
τικός Σύλλογος Πόρου • Hellenic Seaways
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Το 8o Forum της Αυτοδιοίκησης στον Πόρο 
Με την παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μπαλάφα, του Τομεάρχη 
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργού κ. Χαράλαμπου 
Αθανασίου, του πρ. Υπουργού κ. Ιωάννη Μανιάτη και πλήθους πρώην και νυν 
Δημάρχων, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του διήμερου 8ου Φόρουμ 
της Αυτοδιοίκησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πόρο στις αρχές Ιουνίου. 
Τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους Δήμους και τους αιρετούς τους 
μετά τον «Καλλικράτη» και οι νέες ανάγκες που προέκυψαν από την παρατεταμένη 
χρηματοοικονομική κρίση αναλύθηκαν από αιρετούς και τεχνοκράτες και 
κατατέθηκαν προτάσεις για την οργάνωση των Δήμων, τη διαχείριση των 
οικονομικών, την οργάνωση του κοινωνικού έργου που παρέχουν οι Δήμοι ως 
και την Τοπική Ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας με σεβασμό στο 
περιβάλλον. Μεταξύ των ομιλητών του Φόρουμ ήταν και ο οικοδεσπότης 
Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα 
των μικρών Δήμων και πρότεινε ειδικές διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν στη νομοθεσία.

Με την παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μπαλάφα, του Τομεάρχη 
Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργού κ. Χαράλαμπου 
Αθανασίου, του πρ. Υπουργού κ. Ιωάννη Μανιάτη και πλήθους πρώην και νυν 
Δημάρχων, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του διήμερου 8ου Φόρουμ 
της Αυτοδιοίκησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πόρο στις αρχές Ιουνίου. 
Τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους Δήμους και τους αιρετούς τους 
μετά τον «Καλλικράτη» και οι νέες ανάγκες που προέκυψαν από την παρατεταμένη 
χρηματοοικονομική κρίση αναλύθηκαν από αιρετούς και τεχνοκράτες και 
κατατέθηκαν προτάσεις για την οργάνωση των Δήμων, τη διαχείριση των 
οικονομικών, την οργάνωση του κοινωνικού έργου που παρέχουν οι Δήμοι ως 
και την Τοπική Ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας με σεβασμό στο 
περιβάλλον. Μεταξύ των ομιλητών του Φόρουμ ήταν και ο οικοδεσπότης 
Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα 
των μικρών Δήμων και πρότεινε ειδικές διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν στη νομοθεσία.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα είχε ο Δήμαρχος 
Πόρου στο γραφείο του πρώτου στο Υπουργείο. Κατά τη συνάντηση, ο Γιάννης 
Δημητριάδης έθεσε στον Υφυπουργό όλες τις εκκρεμότητες του Δήμου που 
αφορούν σε αρμοδιότητες του ΥΠΕΣ και παρακάλεσε για την επίσπευση της 
διεκπεραίωσής τους. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα αιτήματα πρόσληψης 
προσωπικού στον Δήμο, στο δικαίωμα που θα πρέπει να έχουν τα Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία να κάνουν προσλήψεις αξιοποιώντας τα έσοδα που έχουν από 
ανταποδοτικές δαπάνες και υπέβαλε στον Υφυπουργό υπόμνημα με προτάσεις 
για ένταξη στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για τις αλλαγές του νομικού 
πλαισίου της Αυτοδιοίκησης. 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα είχε ο Δήμαρχος 
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Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος, Γιάννης Δημητριάδης, 
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«Κλεισθένης», Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016. Ο 
Γιάννης Δημητριάδης συνεχάρη τον κ. Χρηστάκη για το δίκτυο μεταφοράς 
τεχνογνωσίας που έχει δημιουργήσει, παρέχοντας καθημερινή ηλεκτρονική 
ενημέρωση σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση και που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Από την πλευρά του, ο κ. Χρηστάκης δήλωσε 
αρωγός στην προσπάθειά της δημοτικής αρχής Πόρου και ανέλυσε ζητήματα 
στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
των χρηματοδοτήσεων κ.ά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος 
του ΔΣ Ελένη Κανατσίδη, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Κουτουζής και Τάσος 
Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Γιώργος Αλιφέρης και οι 
Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Δήμου.
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Σελ. 24 Τουρισμός – Περιβάλλον 

Ξεκινάει ο σχεδιασμός για 
την ανάδειξη των μονοπατιών 
και την ανάπτυξη του περιπατητικού 
τουρισμού στον Πόρο 

διαρκώς αυξάνει τους αριθμούς του. Στην περιοχή υπάρχουν ενδιαφέροντα 
μονοπάτια, κάποια εκ των οποίων δεν είναι καθόλου γνωστά, αν και παρου-
σιάζουν πεζοπορικό ενδιαφέρον. Αυτό που λείπει είναι η οργάνωση των 
διαδρομών, ο καθαρισμός των ασυντήρητων μονοπατιών, η ένταξη κάτω 
από ένα κοινό δίκτυο όλων των περιοχών του νησιού, αλλά και μια οργανω-
μένη και σωστή σήμανση, δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυ-
ξης, προβολής, συντήρησης και αξιοποίησης των μονοπατιών.
Το δίκτυο μονοπατιών του Πόρου μπορεί να επωφεληθεί και από την πιθανή 
ανάπτυξη πεζοπορικού δικτύου στο γειτονικό Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, 
προσφέροντας μια καλή πεζοπορική «προέκταση» και εκμεταλλευόμενο την 
ιστορία της περιοχής, το γεωλογικό της ενδιαφέρον και την εύκολη πρόσβαση. 
Αντίστοιχα, και ο γειτονικός Δήμος μπορεί να επωφεληθεί από το παράδειγμα του 
Πόρου, το οποίο ήδη έχει αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης, 
αλλά και την αποδοχή που αυτή βρίσκει μεταξύ των κατοίκων και επιχειρηματιών της 
ευρύτερης περιοχής. Για το θέμα αυτό, μετά από επικοινωνία των Δημάρχων κ.κ. 
Δημητριάδη και Καραγιάννη, έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και η δημοτική 
αρχή Τροιζηνίας – Μεθάνων. Ωστόσο, προκειμένου οι σχετικές δράσεις στον κάθε 
Δήμο να μην επηρεαστούν από πιθανές καθυστερήσεις που θα σημειωθούν στον 
άλλον, ο συντονισμός μεταξύ τους μπορεί να γίνει μόνο όταν ολοκληρωθούν και 
όχι στην σημερινή φάση εκκίνησης. 
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Στο επίκεντρο των δράσεων τουριστικής ανάπτυξης, με στόχευση στις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου, βρίσκεται η ανάδειξη των μονοπατιών του Πόρου και η 
ανάπτυξη περιπατητικού τουρισμού.

Η στρατηγική του Δήμου για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού, ο 
οποίος προσελκύει επισκέπτες υψηλού εισοδήματος ιδιαίτερα εκτός θερινής 
περιόδου και με παραμονή στον προορισμό κατά μέσο όρο πέντε ημέρες, 
ξεκινάει με την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των μονοπατιών και θα συνεχι-
στεί με τον καθαρισμό, τη σήμανση και την προβολή/διαφήμισή τους ως ενιαίου 
δικτύου, στο εξειδικευμένο κοινό κυρίως του εξωτερικού. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα γίνει σε συνεργασία με την Paths Of 
Greece (Μονοπάτια της Ελλάδας), η οποία είναι μία ΚΟΙΝΣΕΠ που εξειδικεύεται 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο και το έχει αναλάβει με επιτυχία σε πολλούς νησιω-
τικούς προορισμούς. Ο σχεδιασμός αυτός, ο οποίος εκτίθεται συνοπτικά στη 
συνέχεια, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 
2016 στο κτήριο Συγγρού. 

Τι θα προσφέρει η ανάπτυξη περιπατητικού τουρισμού στον Πόρο
Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ελληνικά νησιά, έτσι και ο Πόρος έχει έως 
σήμερα βασίσει το τουριστικό του προϊόν στο δόγμα «ήλιος, θάλασσα» οδηγώ-
ντας στον εγκλωβισμό των τουριστικών επιχειρήσεων στους λίγους μήνες της 
τουριστικής περιόδου. Η δημιουργία ενός δικτύου πεζοπορικών μονοπατιών και 
η κατάλληλη προώθησή του μπορούν να βοηθήσουν στο χαρακτηρισμό του 
Πόρου ως ενδιαφέροντος πεζοπορικού προορισμού. Το δίκτυο αυτό, το οποίο 
θα εκτείνεται στην Καλυρία, στην Σφαιρία (ακόμα και σε μονοπάτια του 
Οικισμού) και στο Λεμονοδάσος, θα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να 
προσελκύει ποιοτικό τουρισμό, που θα επισκέπτεται την περιοχή κυρίως την 
άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, χάρη στο ήπιο κλίμα 
του νησιού, επιτυγχάνοντας έτσι την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την 
αναβάθμισή της με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι προς 
όφελος ξενοδοχειακών και τουριστικών εοιχειρήσεων και επιχειρήσεων σίτισης αλλά 
και παρεμφερών επαγγελμάτων που θα επωφεληθούν του γεγονότος ότι οι πεζο-
πόροι προτιμούν τοπικά, ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα.
Σημαντικό πλεονέκτημα για τον Πόρο αποτελεί η δυνατότητα να αντλήσει 
επισκέπτες από τον πληθυσμό των Αθηναίων πεζοπόρων που 
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στούν στις διανοίξεις μονοπατιών αλλά και σε άλλους τομείς. Μία ακόμα δυνατότη-
τα, η οποία συνδυάζει τον εθελοντισμό με την εκπαίδευση των μαθητών του Δήμου 
μας, είναι η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υιοθεσίας 
μονοπατιών αλλά και άλλων βιωματικών εργαστηρίων.

Η προβολή των μονοπατιών του Πόρου
Σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των μονοπατιών έχει η προβολή τους και η πληρο-
φόρηση σχετικά με αυτά.

Τα μέσα που θα αξιοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό είναι τα ακόλουθα:
• Κεντρικό μέσο προβολής η δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά αφιερωμέ-
νης στα πεζοπορικά μονοπάτια του Πόρου, η οποία θα είναι σχεδιασμένη για να 
εξυπηρετεί τον εν δυνάμει πεζοπόρο και μόνον αυτόν. 
• Με βάση την ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που θα παρέχει, θα δημιουργηθεί 
και εφαρμογή «ψηφιακού ξεναγού» για τα μονοπάτια. Ταυτόχρονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν QR-codes με πληροφορίες (χωρίς τη χρήση ίντερνετ) με σκοπό 
να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση πινακίδων ερμηνείας σε σημεία ενδιαφέροντος. 
• Επίσης, η έκδοση ενός μικρού δωρεάν φυλλαδίου με τις διαδρομές και ενός 
πεζοπορικού οδηγού προς πώληση (ώστε από τα έσοδα να καλύπτονται 
ανάγκες συντήρησης του προγράμματος) είναι βήματα που θα ακολουθήσουν σε 
επόμενη φάση.
• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνουν σεμινάρια στους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες 
ενοικιαζομένων δωματίων, αλλά και τουριστικών γραφείων και άλλων επαγγελμάτων 
που έρχονται σε επαφή με επισκέπτες της πόλης (εστίαση, διασκέδαση, θαλάσσιες 
μεταφορές/ταξί κ.λπ.), για τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν σε πεζοπόρους.
• Σε όλες τις εκθέσεις που συμμετέχει ο Δήμος θα πρέπει να παρουσιάζονται τα 
μονοπάτια με οργανωμένο τρόπο. Ιδιαίτερα, η συμμετοχή σε εκθέσεις εξειδικευμένες 
στον πεζοπορικό τουρισμό μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εισροή 
επισκεπτών.
• Μια ακόμα δυνατότητα, η οποία έχει εφαρμοσθεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώ-
σεις, είναι η αδελφοποίηση με κάποιο άλλο μονοπάτι του κόσμου, χρησιμοποιώ-
ντας κοινές στρατηγικές μάρκετινγκ, μέσω του World Trails Network, στο οποίο η 
Paths of Greece εκπροσωπεί την Ελλάδα ως διοικητικό μέλος.
• Τέλος, προσωπικές επαφές με πεζοπορικούς συλλόγους του εσωτερικού, αλλά 
και προβολή σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες όπως η ecotourism-greece.com θα 
συμβάλλουν ενεργά στην προσέλκυση επισκεπτών. 
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Πώς θα γίνει η ανάδειξη των μονοπατιών
Τα μονοπάτια του Πόρου θα πρέπει να αποκτήσουν μία «ταυτότητα», κάτι 
αντίστοιχο με την εταιρική ταυτότητα. Το λογότυπο, τα χρώματα, και ο γενικότε-
ρος τρόπος προσέγγισης πρέπει να ακολουθούν μία κοινή γραμμή, ώστε ο 
επισκέπτης της περιοχής να μπορεί να ταυτοποιήσει και να εμπιστευτεί την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το πρόγραμμα. Έτσι, θα αποκτήσουν 
άμεση αναγνωρισιμότητα και θα μπορέσουν να προωθηθούν στο πεζοπορικό 
κοινό, αλλά και στη διεθνή πεζοπορική κοινότητα, ως ένας άρτια οργανωμένος 
πεζοπορικός προορισμός.
Η σηματοδότησή τους θα πρέπει σταδιακά να εναρμονιστεί, σύμφωνα με διεθνείς 
προδιαγραφές. Στα μονοπάτια, η σήμανση γίνεται σε 4 επίπεδα:
α) Προσεκτική εφαρμογή χρώματος
β) Πάσσαλοι με πινακίδες κατεύθυνσης που αναφέρουν προορισμούς πρέπει να 
τοποθετηθούν σε διασταυρώσεις και να ενημερώνουν για τις διάφορες εναλλακτι-
κές διαδρομές πεζοπορίας.
γ) Πινακίδες εισαγωγής στην αρχή του μονοπατιού
δ) Πινακίδες με όλο το πεζοπορικό δίκτυο στα κομβικά σημεία της περιοχής

Η διαχείριση του προγράμματος των μονοπατιών 
Τα μονοπάτια είναι ένα έργο «ζωντανό», βιώσιμο, υπό την προϋπόθεση όμως 
πως υπάρχει μία ομάδα υποστήριξης. Στην περίπτωση του Πόρου, η ομάδα αυτή 
ήταν και εκείνη, χάρη στην οποία η συγκεκριμένη δράση προχώρησε τόσο 
γρήγορα και μπήκε ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία της 
Κατερίνας Σακελλίου και του Βαγγέλη Παπαυθυμιόπουλου και η άμεση συνδρομή 
που παρείχαν στον Δήμαρχο Πόρου για την συνεννόηση με την Paths Of 
Greece υπήρξαν καθοριστικές για την επίσπευση της δράσης. Πλέον, για τον 
συντονισμό των δράσεων και την παρακολούθηση, τη συντήρηση και την εξέλιξη 
των μονοπατιών συστάθηκε από τον Δήμαρχο ειδική Ομάδα Εργασίας, στην 
οποία προστέθηκαν επίσης οι Χρήστος Μούγιος, Σπύρος Ροής και Μπάμπης 
Κανατσίδης. Καθοριστικό για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι το εγχείρη-
μα να υποστηριχθεί όχι μόνον από τον Δήμο, αλλά κυρίως από τους ιδιωτικούς 
φορείς, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ενεργούς πολίτες του νησιού.
Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης των εργασιών του δικτύου μονοπατιών, 
ο φορέας διαχείρισης θα οργανώσει πρόγραμμα εθελοντισμού, τόσο στο εσωτε-
ρικό του νησιού, όσο και στο εξειδικευμένο κοινό της υπόλοιπης χώρας, αλλά και 
του εξωτερικού. Μέσω του προγράμματος αυτού, εθελοντές μπορούν να εργα-
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Σημαντικές δράσεις τουριστικής 
προβολής και ανάπτυξης για το 2016
και το 2017

To 2016 ήταν η δεύτερη συνεχής χρονιά κατά την οποία ο Δήμος Πόρου 
ενέκρινε και υλοποίησε επίσημο Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία συνολικής έγκρισής 
του και επί μέρους έγκρισης των δράσεών του από τον ΕΟΤ, ενώ το 2015 
ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία του Δήμου που ξεκίνησε να εφαρμό-
ζεται η συγκεκριμένη διαδικασία.
Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το 2016 προέβλεπε δράσεις συνολικού κόστους 
31.000€, εκ των οποίων εκτελέστηκαν δράσεις συνολικού κόστους 18.098€. 
Οι δράσεις αυτές ήταν η παραγωγή διαφημιστικού βίντεο του Πόρου, η συμμετοχή 
σε τουριστικές εκθέσεις, η μετάφραση – εκτύπωση τουριστικού εντύπου και ειδικού 
προωθητικού υλικού για σχολικές εκδρομές, η εκτύπωση χάρτη και η φιλοξενία 
τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Επίσης, χάρη στην εθελοντική 
προσφορά και σε χορηγίες επιχειρηματιών, υλοποιήθηκαν ορισμένες επιπλέον 
δράσεις χωρίς κόστος για τον Δήμο, όπως η ηλεκτρονική καμπάνια για την προσέλ-
κυση σχολικών εκδρομών και η συμμετοχή με εκπρόσωπο και υλικό προβολής σε 
δύο εκθέσεις (Philoxenia, Μόσχα). Ορισμένες από τις δράσεις αυτές επίσης 
καλύφθηκαν οικονομικά από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του δικού της 
Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Δράσεις προβολής σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής
Ο Δήμος Πόρου, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Περιφέρειας 
Αττικής, συμμετείχε ως Εκθέτης στην Έκθεση Philoxenia 2016, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα τέλη Νοεμβρίου 
2016 και εκπροσωπήθηκε από την επαγγελματία του τουρισμού κ. Natascha 
Konieczny. Τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή στην Έκθεση ήταν χορη-
γία από τα ξενοδοχεία Aegean Villas, Nikis Village, Golden View, Διόνυσος, 7 
Αδέλφια, Manessi και τον Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Πόρου. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση των 
νησιών της Αττικής ως τουριστικού προορισμού, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 
επισκέφτηκαν τον Πόρο δημοσιογράφοι και tour operators από σημαντικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα του 2017
Σε συνέχεια των Προγραμμάτων του 2015 και του 2016, το 2017 ο Δήμος, 
στοχεύοντας σε περαιτέρω ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης με 
επίκεντρο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, πρόκειται να 
αναπτύξει στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες στους άξονες α) της 
προβολής και β) της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
Οι δράσεις αυτές, οι οποίες, με προϋπολογισμό 41.500€, εντάχθηκαν στο 
Επίσημο Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του 2017, το οποίο 
εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2016:
1. Σύνταξη Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Το εν λόγω Σχέδιο θα βοηθήσει στην οργανωμένη και με συγκεκριμένους 
στόχους προώθηση του τουριστικού αποθέματος του Δήμου.
2. Δράση ανάπτυξης και προβολής πεζοπορικού τουρισμού
Ο Δήμος προχωράει στην ανάδειξη και προβολή του περιπατητικού τουρισμού, 
η οποία συνίσταται στην καταγραφή – αποτύπωση πεζοπορικών διαδρομών, 
στην περιγραφή παρεμβάσεων ανάδειξης – αποκατάστασής τους και τελικά στη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών και στις δράσεις διαχείρισης 
και προβολής του. 
3. Διοργάνωση fam trip για την προώθηση σχολικών εκδρομών
Σε συνέχεια της δημιουργίας εξειδικευμένου press kit θα διοργανωθούν 
στοχευμένες δράσεις δημοσίων σχέσεων με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, 
όπως fam trip, στοχευμένων B2B συναντήσεων κ.λπ.
4. Διοργάνωση press trip για την προβολή του προορισμού
Φιλοξενία δημοσιογράφων ειδικού τύπου, bloggers κ.ά. από τις χώρες – 
στόχους που θα καθορίζει η Επικοινωνιακή Στρατηγική. 
5. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό ή/και εξωτερικό
Ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί σε τουλάχιστον 3 ή 4 εκθέσεις ετησίως, είτε αυτοτελώς, 
είτε στο πλαίσιο της εκθεσιακής παρουσίας, είτε του ΕΟΤ, είτε της Περιφέρειας 
Αττικής.
6. Διαφήμιση του προορισμού στο internet και στα social media
(επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση)
7. Καταχωρήσεις σε περιοδικά τουριστικής προβολής
(επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση)
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6. Διαφήμιση του προορισμού στο internet και στα social media
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Ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Πόρου «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Κοινόχρηστων Χώρων», ο οποίος, μετά την έγκρισή του από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εφαρμόζεται πλέον στον Δήμο μας. 
Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι η εξυπηρέτηση και συγκεντρωμένη 
πληροφόρηση των πολιτών για τους όρους χρήσης των κ/χ χώρων του 
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Δήμου, το νοικοκύρεμά τους με κριτήριο την ίση αντιμετώπιση όλων 
των χρηστών και η προστασία των ελεύθερων χώρων και των διελεύσεων 
των πεζών. Ο Κανονισμός συνοψίζει όλο το ισχύον νομικό καθεστώς για τη 
λειτουργία των κ/χ στον Δήμο μας (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και 
εμπορευμάτων, κατάληψη λόγω οικοδομικών εργασιών, περίπτερα, πλανόδιο 
εμπόριο κ.τ.λ.) και καθοδηγεί τους χρήστες για τον τρόπο έκδοσης των σχετικών 
αδειών. Επίσης, ορίζει ενιαία κριτήρια για την παραχώρηση των χώρων, ώστε να 
μην δίδεται δυνατότητα επιλεκτικής αντιμετώπισης των αιτούντων από την 
εκάστοτε δημοτική αρχή και να μην χωράει υποκειμενισμός στην εξέταση των 
αιτημάτων.

Ο Κανονισμός ψηφίστηκε μόνο από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, 
καθώς, παρότι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας υπέβαλαν συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις προκειμένου να τον υπερψηφίσουν (όπως αρχικά δήλωσαν) και 
οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν δεκτές στο σύνολό τους από τον Δήμαρχο, 
εκείνοι τελικά τον καταψήφισαν, ζητώντας προσχηματικά την αναβολή της 
λήψης Απόφασης. Η στάση αυτή της αντιπολίτευσης, καθώς και οι προσφυγές 
συμβούλων της μειοψηφίας και συγκεκριμένων επιχειρηματιών κατά κάθε σημαντικής 
Απόφασης που λαμβάνει το ΔΣ για τη διαχείριση των κ/χ χώρων, καθώς και των 
Αποφάσεων Δημάρχου για τις παραχωρήσεις στην αρχή της οδού Μητροπόλεως, 
καταδεικνύουν τη σθεναρή αντίσταση των (ταυτιζόμενων μεταξύ τους) πολιτικών και 
επιχειρηματικών τοπικών συμφερόντων, έναντι των δράσεων της δημοτικής 
αρχής για επιβολή ισονομίας και πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού. 
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Κανονικά λειτούργησε (και συνεχίζεται) η διαδικασία τακτοποίησης 
αυθαίρετων του Ν. 4178/2013 στον οικισμό του Πόρου, καθώς ολοκλη-
ρώθηκαν χωρίς προβλήματα όλες οι σχετικές διαδικασίες, δίνοντας 
διέξοδο μετά από πέντε χρόνια αναμονής και αβεβαιότητας σε δεκά-
δες ιδιοκτήτες που επιθυμούσαν να τακτοποιήσουν ή/και να μεταβιβά-
σουν τα ακίνητά τους. 
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της υπεύθυνης αντιμετώπισης του 
θέματος από τη νέα δημοτική αρχή και δικαίωση της στρατηγικής, την οποία ο 
Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης υποστήριζε ήδη από την περίοδο που 
ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 έως πρόσφατα ο Οικισμός του Πόρου ήταν ο 
μόνος στον οποίο, εξαιτίας εσφαλμένων χειρισμών, δεν εφαρμόζονταν οι δύο 
διαδοχικοί νόμοι για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011 και 
Ν. 4178/2013). Το θέμα επιλύθηκε με την υπ’ αριθμ. 144/19.9.2014 Απόφαση που 
έλαβε κατά πλειοψηφία το ΔΣ Πόρου στην πρώτη συνεδρίασή του υπό τη νέα 
δημοτική αρχή, με την οποία ο Δήμος ζήτησε τον επαναχαρακτηρισμό του 
Οικισμού από «ιστορικό μνημείο» σε «ιστορικό τόπο» (καθώς με τον αυστηρότερο 
χαρακτηρισμό του «ιστορικού μνημείου» απαγορευόταν η τακτοποίηση 
αυθαιρέτων) και κατόπιν συνεχών ενεργειών του Δημάρχου προς την πολιτική 
και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείο Πολιτισμού.
Την ίδια ακριβώς Απόφαση είχε προτείνει ο κ. Δημητριάδης και όταν δεν ήταν 
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Δήμαρχος στις αρχές του 2014, αλλά η προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία 
δεν είχε ενεργήσει επί τρία χρόνια για το θέμα, είχε καταψηφίσει την πρόταση, 
με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο και να χαθούν δύο ακόμα 
χρόνια. Οι σύμβουλοι της τότε πλειοψηφίας καταψήφισαν την Απόφαση – λύση 
του θέματος και τον Σεπτέμβριο του 2014, από τη θέση της αντιπολίτευσης 
πλέον. Μάλιστα, ο επικεφαλής τους κ. Σπυρίδων, με ανακοίνωσή του, κάλεσε τον 
κ. Δημητριάδη «να απολογηθεί στους Ποριώτες για τον επιζήμιο τρόπο 
χειρισμού του θέματος», προεξοφλώντας (ατυχώς) ότι η Απόφαση αυτή δεν θα 
έλυνε το πρόβλημα. 
Κι όχι μόνον αυτό: αφού η Απόφαση πέτυχε απολύτως το στόχο της και ξεκίνησε η 
εφαρμογή του Νόμου απελευθερώνοντας δεκάδες ιδιοκτήτες, ο κ. Σπυρίδων 
εξέδωσε νέα ανακοίνωση, με την οποία αρνείται την πραγματικότητα και συνεχίζει 
να επιχειρηματολογεί ότι η Απόφαση ήταν λάθος…
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Ψηφίστηκε Κανονισμός Λειτουργίας των 
Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πόρου 

Εφαρμόζεται χωρίς προβλήματα 
η τακτοποίηση αυθαιρέτων 
του Ν. 4178/2013 στον Οικισμό του Πόρου
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Το νέο σύστημα αποκομιδής
Από τα τέλη Ιουλίου, η δημοτική αρχή, με ανακοίνωση που εξέδωσε και επιστολή 
που απέστειλε στους επιχειρηματίες της παραλίας, τούς ενημέρωσε για την 
απομάκρυνση όλων των κάδων από την παραλιακή οδό και για το ότι στο 
εξής η αποκομιδή των απορριμμάτων τους θα γίνεται απευθείας στα απορριμ-
ματοφόρα του Δήμου, τα οποία θα περνάνε τρεις φορές την ημέρα σε συγκρι-
μένες ώρες. Για την επιτυχία του νέου προγράμματος, ο Δήμος, μέσω της εργο-
λαβίας καθαριότητας στην οποία είχε εντάξει σχετική πρόβλεψη, διέθεσε σε 
όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «προσωπικούς» κάδους 140 
λίτρων για χρήση μέσα στα καταστήματα. 
Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ακρίβεια των δρομολογίων αποκομιδής, η 
αξιοπιστία της οποίας αποτελούσε κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος. 
Χάρη στην αξιοπιστία αυτή, οι επιχειρηματίες προσαρμόστηκαν άμεσα στο νέο 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα σε ελάχιστες μόνο ημέρες να εξαφανισθεί παντελώς η 
κακή εικόνα που υπήρχε στα σημεία συγκέντρωσης των κάδων της παραλίας. 
Η επιτυχία του προγράμματος από την πρώτη κιόλας μέρα βελτίωσε καίρια την 
εικόνα του νησιού μας προς τους επισκέπτες του, αλλά και την ποιότητα ζωής 
όλων μας.

Τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος αποκομιδής είναι τα εξής:
1. Εκτέλεση 3 καθημερινών δρομολογίων αποκομιδής τη θερινή περίοδο, 
ακριβώς στις ώρες 02:00, 08:00 και 18:00. 
2. Σε όλα τα καταστήματα που παράγουν απορρίμματα με δυσοσμία 
(εστιατόρια, καφετέριες, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κ.λπ.) διατέθηκαν ατομικοί 
κάδοι χωρητικότητας 140lt, προκειμένου να τοποθετούν όλα τα απορρίμματά 
τους σε σακούλες και τους οποίους διατηρούν εντός των καταστημάτων και 
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τους αδειάζουν μόνο απευθείας στα απορριμματοφόρα στις ώρες των δρομο-
λογίων.
3. Οι κάδοι κοινών απορριμμάτων που βρίσκονται τοποθετημένοι στον παραλιακό 
δρόμο απομακρύνθηκαν, με την εξαίρεση ορισμένων που παρέμειναν για την 
εξυπηρέτηση των σκαφών κυρίως επί του λιμανιού.
4. Οι μόνιμοι κάτοικοι και τα υπόλοιπα καταστήματα (εκτός των υγειονομικών) 
εναποθέτουν τα απορρίμματά τους: α) στους κάδους του λιμανιού, β) τις ώρες 
ακριβώς των δρομολογίων δίπλα στα κοινόχρηστα μικρά δοχεία απορριμμάτων 
και γ) στους κάδους στο εσωτερικό του οικισμού.
5. Το δίκτυο μπλε κάδων ανακύκλωσης παρέμεινε διεσπαρμένο στον παραλιακό 
δρόμο και η αποκομιδή του τη θερινή περίοδο γίνεται στις 07:00 και στις 12:30 
το μεσημέρι (το χειμώνα μόνο μία φορά).

Πλέον, ο νέος τρόπος αποκομιδής έχει γίνει συνήθεια για τους επιχειρηματίες 
της παραλίας και η άψογη συνεργασία και συνεννόησή τους με το προσωπικό 
που διενεργεί την αποκομιδή επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή 
στις μεταβολές που θα συντελούνται ανά εποχή. Το παραπάνω πρόγραμμα, 
με προσαρμογές που εξαρτώνται από τη λειτουργία και την κίνηση των 
καταστημάτων (δηλαδή με λιγότερα δρομολόγια αποκομιδής), εκτελείται 
με αντίστοιχη επιτυχία και τη χειμερινή περίοδο, ενώ με την έναρξη της νέας 
σεζόν ο αριθμός των δρομολογίων θα επανέλθει στα τρία για τα σύμμεικτα και 
στα τρία για την ανακύκλωση. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν και τηλεφωνικά με τον επόπτη εργασιών του εργολάβου καθα-
ριότητας, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή, και να λαμβάνουν 
κάθε πληροφορία που αφορά στα δρομολόγια ή να συνεννοούνται για τον 
ακριβή τρόπο συντονισμού της αποκομιδής του καταστήματός τους.

τους αδειάζουν μόνο απευθείας στα απορριμματοφόρα στις ώρες των δρομο-
λογίων.
3. Οι κάδοι κοινών απορριμμάτων που βρίσκονται τοποθετημένοι στον παραλιακό 
δρόμο απομακρύνθηκαν, με την εξαίρεση ορισμένων που παρέμειναν για την 
εξυπηρέτηση των σκαφών κυρίως επί του λιμανιού.
4. Οι μόνιμοι κάτοικοι και τα υπόλοιπα καταστήματα (εκτός των υγειονομικών) 
εναποθέτουν τα απορρίμματά τους: α) στους κάδους του λιμανιού, β) τις ώρες 
ακριβώς των δρομολογίων δίπλα στα κοινόχρηστα μικρά δοχεία απορριμμάτων 
και γ) στους κάδους στο εσωτερικό του οικισμού.
5. Το δίκτυο μπλε κάδων ανακύκλωσης παρέμεινε διεσπαρμένο στον παραλιακό 
δρόμο και η αποκομιδή του τη θερινή περίοδο γίνεται στις 07:00 και στις 12:30 
το μεσημέρι (το χειμώνα μόνο μία φορά).

Πλέον, ο νέος τρόπος αποκομιδής έχει γίνει συνήθεια για τους επιχειρηματίες 
της παραλίας και η άψογη συνεργασία και συνεννόησή τους με το προσωπικό 
που διενεργεί την αποκομιδή επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή 
στις μεταβολές που θα συντελούνται ανά εποχή. Το παραπάνω πρόγραμμα, 
με προσαρμογές που εξαρτώνται από τη λειτουργία και την κίνηση των 
καταστημάτων (δηλαδή με λιγότερα δρομολόγια αποκομιδής), εκτελείται 
με αντίστοιχη επιτυχία και τη χειμερινή περίοδο, ενώ με την έναρξη της νέας 
σεζόν ο αριθμός των δρομολογίων θα επανέλθει στα τρία για τα σύμμεικτα και 
στα τρία για την ανακύκλωση. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν και τηλεφωνικά με τον επόπτη εργασιών του εργολάβου καθα-
ριότητας, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή, και να λαμβάνουν 
κάθε πληροφορία που αφορά στα δρομολόγια ή να συνεννοούνται για τον 
ακριβή τρόπο συντονισμού της αποκομιδής του καταστήματός τους.

Καινοτομίες στην Αποκομιδή - 
Ρεκόρ στην Ανακύκλωση
Εντυπωσιακή πρόοδος στον τομέα της Καθαριότητας σημειώθηκε το 2016. Ο Δήμος Πόρου σημείωσε ρεκόρ στην ανακύκλωση, καθώς 

από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 συνέλλεξε συνολικά και απέστειλε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης 197 τόνους 

ανακυκλώσιμων υλικών, εκτελώντας 49 δρομολόγια. Επίσης, εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία το νέο σύστημα αποκομιδής στην παραλία του 

Πόρου, χωρίς κάδους.
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Το ρεκόρ στην ανακύκλωση
Η λειτουργία του νέου συστήματος αποκομιδής, η οποία προκάλεσε την ανάγκη 
στα καταστήματα και στους κατοίκους της παραλίας να μειώσουν τον όγκο των 
σύμμεικτων απορριμμάτων τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα πολύ καλύτερη 
πρόσβαση στο σύστημα αποκομιδής των μπλε κάδων (αφού οι τελευταίοι 
διατηρήθηκαν, σε αντίθεση με τους πράσινους κάδους), ήταν ένας από τους 
βασικούς λόγους για την κατακόρυφη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών 
συσκευασίας που συλλέχθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οι υπόλοιποι λόγοι 
ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων και η διασπορά 
του σε όλο τον Δήμο, η εκστρατεία ενημέρωσης και οι προωθητικές δράσεις 
ιδίως στα Σχολεία, όπως το ετήσιο «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» και η 
επαναφορά της εμπιστοσύνης των κατοίκων ότι η συλλογή και μεταφορά 
της Ανακύκλωσης από τον Δήμο συντελείται στην πραγματικότητα.

Η τελευταία παράμετρος ήταν πολύ σημαντική, αφού υπήρχε το κακό παράδειγμα 
της περιόδου πριν το 2014, όταν και ο Δήμος συνέλλεγε τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα μαζί τα κανονικά (σύμμεικτα) και τα μετέφερε όλα στη χωματερή 
της Φυλής, ενώ χρησιμοποιούσε τους μπλε κάδους που του είχε διαθέσει η 
Εταιρία Ανακύκλωσης για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων 
(κάνοντας έτσι οικονομία στην αγορά πράσινων κάδων). Η νέα δημοτική αρχή 
είχε επομένως το δύσκολο έργο, όχι μόνο να στήσει ένα νέο δίκτυο μπλε κάδων 
από την αρχή, αλλά, επιπλέον, να στήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο πράσινων κάδων 

Το ρεκόρ στην ανακύκλωση
Η λειτουργία του νέου συστήματος αποκομιδής, η οποία προκάλεσε την ανάγκη 
στα καταστήματα και στους κατοίκους της παραλίας να μειώσουν τον όγκο των 
σύμμεικτων απορριμμάτων τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα πολύ καλύτερη 
πρόσβαση στο σύστημα αποκομιδής των μπλε κάδων (αφού οι τελευταίοι 
διατηρήθηκαν, σε αντίθεση με τους πράσινους κάδους), ήταν ένας από τους 
βασικούς λόγους για την κατακόρυφη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών 
συσκευασίας που συλλέχθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οι υπόλοιποι λόγοι 
ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων και η διασπορά 
του σε όλο τον Δήμο, η εκστρατεία ενημέρωσης και οι προωθητικές δράσεις 
ιδίως στα Σχολεία, όπως το ετήσιο «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» και η 
επαναφορά της εμπιστοσύνης των κατοίκων ότι η συλλογή και μεταφορά 
της Ανακύκλωσης από τον Δήμο συντελείται στην πραγματικότητα.

Η τελευταία παράμετρος ήταν πολύ σημαντική, αφού υπήρχε το κακό παράδειγμα 
της περιόδου πριν το 2014, όταν και ο Δήμος συνέλλεγε τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα μαζί τα κανονικά (σύμμεικτα) και τα μετέφερε όλα στη χωματερή 
της Φυλής, ενώ χρησιμοποιούσε τους μπλε κάδους που του είχε διαθέσει η 
Εταιρία Ανακύκλωσης για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων 
(κάνοντας έτσι οικονομία στην αγορά πράσινων κάδων). Η νέα δημοτική αρχή 
είχε επομένως το δύσκολο έργο, όχι μόνο να στήσει ένα νέο δίκτυο μπλε κάδων 
από την αρχή, αλλά, επιπλέον, να στήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο πράσινων κάδων 

(αφού μέχρι τότε οι παλιοί μπλε κάδοι χρησιμοποιούνταν για τα σύμμικτα 
απορρίμματα) και κυρίως να πείσει τους δημότες ότι η διαδικασία συντελείται 
κανονικά.
Για την επιτυχία των παραπάνω, καθοριστικής σημασίας ήταν α) ο διαχωρισμός 
της αποκομιδής – μεταφοράς της ανακύκλωσης από την εργολαβία καθαριότητας 
και ο απόλυτος έλεγχός της από τον Δήμο (αφού η διενέργειά της από τον 
ίδιο φορέα που διενεργεί και την αποκομιδή των σύμμεικτων ενείχε τον κίνδυνο 
της ανάμειξης, ακόμα και εν αγνοία της δημοτικής διοίκησης) και β) η μηνιαία 
δημοσιοποίηση από τον Δήμαρχο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
facebook, των επίσημων απογραφικών δελτίων του έργου ανακύκλωσης 
στον Δήμο μας, όπως αποστέλλονται από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης.
Επισημαίνεται ότι, από τους 197 τόνους υλικών που ανακύκλωσαν οι κάτοικοι 
του Πόρου σε 14 μήνες, η οικονομία για τον Δήμο μας (δηλαδή πόροι που 
διατίθενται αποκλειστικά για άλλες δράσεις καθαριότητας) υπολογίζεται 
περίπου σε 7.500€.

Τέλος, με επιτυχία λειτουργεί επίσης και η Ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών 
συσκευών (με ειδοποίηση στο 15353), μικρών ηλεκτρικών συσκευών – λαμπών 
και μπαταριών (στο ισόγειο του Δημαρχείου), καθώς και ειδική συλλογή καπακιών 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΑμΕΑ «Ο Άγιος Κήρυκος» 
(στο ισόγειο του Δημαρχείου).

(αφού μέχρι τότε οι παλιοί μπλε κάδοι χρησιμοποιούνταν για τα σύμμικτα 
απορρίμματα) και κυρίως να πείσει τους δημότες ότι η διαδικασία συντελείται 
κανονικά.
Για την επιτυχία των παραπάνω, καθοριστικής σημασίας ήταν α) ο διαχωρισμός 
της αποκομιδής – μεταφοράς της ανακύκλωσης από την εργολαβία καθαριότητας 
και ο απόλυτος έλεγχός της από τον Δήμο (αφού η διενέργειά της από τον 
ίδιο φορέα που διενεργεί και την αποκομιδή των σύμμεικτων ενείχε τον κίνδυνο 
της ανάμειξης, ακόμα και εν αγνοία της δημοτικής διοίκησης) και β) η μηνιαία 
δημοσιοποίηση από τον Δήμαρχο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
facebook, των επίσημων απογραφικών δελτίων του έργου ανακύκλωσης 
στον Δήμο μας, όπως αποστέλλονται από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης.
Επισημαίνεται ότι, από τους 197 τόνους υλικών που ανακύκλωσαν οι κάτοικοι 
του Πόρου σε 14 μήνες, η οικονομία για τον Δήμο μας (δηλαδή πόροι που 
διατίθενται αποκλειστικά για άλλες δράσεις καθαριότητας) υπολογίζεται 
περίπου σε 7.500€.

Τέλος, με επιτυχία λειτουργεί επίσης και η Ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών 
συσκευών (με ειδοποίηση στο 15353), μικρών ηλεκτρικών συσκευών – λαμπών 
και μπαταριών (στο ισόγειο του Δημαρχείου), καθώς και ειδική συλλογή καπακιών 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΑμΕΑ «Ο Άγιος Κήρυκος» 
(στο ισόγειο του Δημαρχείου).

ΜΗΝΑΣ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                   ΤΟΝΟΙ

Αύγουστος 2015  3 9,65

Σεπτέμβριος   2 7,45

Οκτώβριος   2 11,3

Νοέμβριος   1 4,8

Δεκέμβριος   1 4,8

Ιανουάριος 2016  1 4

Φεβρουάριος   1 4

Μάρτιος   2 9

Απρίλιος   3 12

Μάιος    2 8

Ιούνιος   4 14

Ιούλιος   7 29

Αύγουστος   13 49

Σεπτέμβριος   7 29

ΣΥΝΟΛΟ   49 197

* Πηγή: Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
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Μετά από διαδοχικά έτη με ελάχιστες δαπάνες του Δήμου στον τομέα του 
πολιτισμού, για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Πόρου καταρτίζει για το 2017 
Ετήσιο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Μετά από τη διάθεση 
22.372€ για πολιτιστικές δράσεις το 2015, το 2016 διατέθηκαν 30.680€, ενώ 
για το 2017 προϋπολογίζονται δράσεις ύψους 47.500€.

Η εκτέλεση του Προγράμματος του 2016
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 2016 είχε προϋπολογισμό 46.000€ 
και περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: 
1. Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων (Π/Υ: 1.000€).
2. Συνδιοργάνωση αγώνων KAYAK GREECE (Π/Υ: 1.000€).
3. Συνδιοργάνωση Poros Arts Festival το καλοκαίρι (Π/Υ: 15.000€).
4. Υποστήριξη Φεστιβάλ Πιάνου τον Αύγουστο (Π/Υ: 500€).
5. Υποστήριξη «Γιορτής της Λεμονιάς» του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών  
(Π/Υ: 1.000€).
6. Υποστήριξη Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού το καλοκαίρι. 
7. Διοργάνωση Γιορτής στο Λεμονοδάσος το καλοκαίρι (Π/Υ: 1.000€).
8. Διοργάνωση εκδηλώσεων "Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας" στις 26, 27 & 28 
Αυγούστου (Π/Υ: 18.000€).
9. Συνδιοργάνωση με τη Ρωσική Πρεσβεία εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων αναθημα-
τικής πλάκας στην οικία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (Π/Υ: 2.000€).
10. Υποστήριξη αγώνων ΝΟΠΤ «Πέτρος Λίτσας» το Φθινόπωρο (Π/Υ: 500€).
Από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν όλες πλην μίας (εκδήλωση στο Λεμο-
νοδάσος). 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και επιπλέον δράσεις, οι οποίες δεν είχαν προγραμ-
ματιστεί κατά το χρόνο διαμόρφωσης του Προγράμματος, όπως το Σαλόνι Παρα-
δοσιακών Σκαφών, η υποδοχή του Σπύρου Ροή, ιατρικές ημερίδες, δράσεις 
αιμοδοσίας και πολλές μεμονωμένες εκδηλώσεις, ενώ σε λίγες μέρες θα πραγμα-
τοποιηθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά σημαντικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις. Εκτός από τη διεξαγωγή τόσο πολλών εκδηλώσεων, η επιτυχία του Προ-
γράμματος του 2016 συνίσταται και στο μικρό κόστος με το οποίο επιβάρυ-
ναν τελικά τον Δήμο, σε σχέση με το αποτέλεσμα που παράχθηκε. Έτσι, ενώ 
αρχικά είχαν προϋπολογισθεί 52.821€ (συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγεν-
νιάτικων Εκδηλώσεων κόστους 6.821€), στο τέλος του έτους τα έξοδα των δράσε-
ων θα ανέλθουν τελικά «μόλις» στα 30.680€.
Επιπλέον των εξόδων αυτών, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνέχεια αιτήματος που τής 
υποβλήθηκε από τον Δήμο για υποστήριξη των δράσεων, ενέκρινε και κάλυψε το 
κόστος δύο συναυλιών του Poros Arts Festival με ποσά 4.999€+4.999€, με 
συνέπεια οι πολιτιστικές δαπάνες για υλοποιηθείσες δράσεις στον Δήμο το 
2016 να ανέλθουν συνολικά στα 40.678€. Το ποσό αυτό από τη μία αποτελεί 

ρεκόρ δαπανών για πολιτιστικές δράσεις στον Δήμο μας και από την άλλη είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το παραχθέν αποτέλεσμα. Η αιτία για αυτό είναι η 
τεράστια υποστήριξη των εθελοντών και χορηγών που κάλυψαν με παροχές 
μεγάλο μέρος του πραγματικού κόστους, το οποίο εκτιμάται ότι ανήλθε στο διπλά-
σιο από εκείνο που κάλυψε ο Δήμος και η Περιφέρεια.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η Περιφέρεια δεν ενέκρινε την πρόταση του Δήμου για 
υποστήριξη των εκδηλώσεων των «Συνοριακών» καθώς και ότι, τόσο το 2015, όσο 
και το 2016, οι πολιτιστικές δαπάνες της για δράσεις που αιτήθηκε ο Δήμος Πόρου 
ήταν πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες που διατέθηκαν σε άλλους Δήμους της 
Π.Ε. Νήσων.

Το Πρόγραμμα του 2017
Για το 2017, ο Δήμος σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική της διοργάνωσης πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, με στόχο την περαιτέρω προβολή και διαφήμιση του νησιού, 
αλλά και την ψυχαγωγία και πολιτιστική κινητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών 
του. Η στρατηγική αυτή τα τελευταία δύο χρόνια ήδη έχει αποδώσει σε επίπεδο 
φήμης και προβολής του νησιού, αφού έχει πλέον διαδοθεί ότι στον Πόρο 
γίνονται ελκυστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου, οι οποίες και αποτελούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημά του για την 
επιλογή του ως προορισμού. Το πρόγραμμα του 2017 έχει συνολικό προϋπολο-
γισθέν κόστος 47.500€, ενώ και φέτος θα υποβληθεί αίτημα προς στην Περι-
φέρεια Αττικής για κάλυψη δαπανών ύψους 35.000€. 

Ειδικότερα, οι πολιτιστικές δράσεις του 2017 θα είναι οι ακόλουθες:
1. Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων τον Μάρτιο (Π/Υ: 1.000€)
2. Συνδιοργάνωση 5ου Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών την Άνοιξη (Π/Υ: 1.000€)
3. Συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου τον Μάιο ή Ιούνιο (Π/Υ: 1.000€)
4. Υποστήριξη αγώνων Καγιάκ Ν.Ο.Π.Τ. την άνοιξη ή το φθινόπωρο (Π/Υ: 1.000€)
5. Συνδιοργάνωση διεθνούς τουρνουά ποδοσφαίρου «Ατρεύς» σε συνεργασία με 
τον Α.Ο. Ποσειδώνα την άνοιξη (Π/Υ: 1.000€).
6. Διοργάνωση Poros Arts Festival το καλοκαίρι (Π/Υ: 15.000€).
7. Υποστήριξη «Γιορτής της Λεμονιάς» τον Αύγουστο (Π/Υ: 1.000€).
8. Υποστήριξη Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού το καλοκαίρι.
9. Υποστήριξη Ακαδημίας & Φεστιβάλ Πιάνου τον Αύγουστο.
10. Διοργάνωση «Συνοριακών» το τελευταίο Σ/Κ του Αυγούστου (Π/Υ: 18.000€).
11. Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Π/Υ: 7.000€)
12. Αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση προγραμμάτων για την προστασία και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας (δράσεις αιμοδοσίας, ιατρικές ημερίδες) (Π/Υ: 
1.500€).
Επίσης, θα υποβληθεί και πάλι αίτημα στην Περιφέρεια Αττικής για επιχορήγηση 
του «Poros Arts Festival» με 15.000€ και των «Συνοριακών» με 20.000€.

Μετά από διαδοχικά έτη με ελάχιστες δαπάνες του Δήμου στον τομέα του 
πολιτισμού, για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Πόρου καταρτίζει για το 2017 
Ετήσιο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Μετά από τη διάθεση 
22.372€ για πολιτιστικές δράσεις το 2015, το 2016 διατέθηκαν 30.680€, ενώ 
για το 2017 προϋπολογίζονται δράσεις ύψους 47.500€.

Η εκτέλεση του Προγράμματος του 2016
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 2016 είχε προϋπολογισμό 46.000€ 
και περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: 
1. Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων (Π/Υ: 1.000€).
2. Συνδιοργάνωση αγώνων KAYAK GREECE (Π/Υ: 1.000€).
3. Συνδιοργάνωση Poros Arts Festival το καλοκαίρι (Π/Υ: 15.000€).
4. Υποστήριξη Φεστιβάλ Πιάνου τον Αύγουστο (Π/Υ: 500€).
5. Υποστήριξη «Γιορτής της Λεμονιάς» του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών  
(Π/Υ: 1.000€).
6. Υποστήριξη Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού το καλοκαίρι. 
7. Διοργάνωση Γιορτής στο Λεμονοδάσος το καλοκαίρι (Π/Υ: 1.000€).
8. Διοργάνωση εκδηλώσεων "Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας" στις 26, 27 & 28 
Αυγούστου (Π/Υ: 18.000€).
9. Συνδιοργάνωση με τη Ρωσική Πρεσβεία εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων αναθημα-
τικής πλάκας στην οικία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (Π/Υ: 2.000€).
10. Υποστήριξη αγώνων ΝΟΠΤ «Πέτρος Λίτσας» το Φθινόπωρο (Π/Υ: 500€).
Από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν όλες πλην μίας (εκδήλωση στο Λεμο-
νοδάσος). 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και επιπλέον δράσεις, οι οποίες δεν είχαν προγραμ-
ματιστεί κατά το χρόνο διαμόρφωσης του Προγράμματος, όπως το Σαλόνι Παρα-
δοσιακών Σκαφών, η υποδοχή του Σπύρου Ροή, ιατρικές ημερίδες, δράσεις 
αιμοδοσίας και πολλές μεμονωμένες εκδηλώσεις, ενώ σε λίγες μέρες θα πραγμα-
τοποιηθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά σημαντικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις. Εκτός από τη διεξαγωγή τόσο πολλών εκδηλώσεων, η επιτυχία του Προ-
γράμματος του 2016 συνίσταται και στο μικρό κόστος με το οποίο επιβάρυ-
ναν τελικά τον Δήμο, σε σχέση με το αποτέλεσμα που παράχθηκε. Έτσι, ενώ 
αρχικά είχαν προϋπολογισθεί 52.821€ (συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγεν-
νιάτικων Εκδηλώσεων κόστους 6.821€), στο τέλος του έτους τα έξοδα των δράσε-
ων θα ανέλθουν τελικά «μόλις» στα 30.680€.
Επιπλέον των εξόδων αυτών, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνέχεια αιτήματος που τής 
υποβλήθηκε από τον Δήμο για υποστήριξη των δράσεων, ενέκρινε και κάλυψε το 
κόστος δύο συναυλιών του Poros Arts Festival με ποσά 4.999€+4.999€, με 
συνέπεια οι πολιτιστικές δαπάνες για υλοποιηθείσες δράσεις στον Δήμο το 
2016 να ανέλθουν συνολικά στα 40.678€. Το ποσό αυτό από τη μία αποτελεί 

ρεκόρ δαπανών για πολιτιστικές δράσεις στον Δήμο μας και από την άλλη είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το παραχθέν αποτέλεσμα. Η αιτία για αυτό είναι η 
τεράστια υποστήριξη των εθελοντών και χορηγών που κάλυψαν με παροχές 
μεγάλο μέρος του πραγματικού κόστους, το οποίο εκτιμάται ότι ανήλθε στο διπλά-
σιο από εκείνο που κάλυψε ο Δήμος και η Περιφέρεια.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η Περιφέρεια δεν ενέκρινε την πρόταση του Δήμου για 
υποστήριξη των εκδηλώσεων των «Συνοριακών» καθώς και ότι, τόσο το 2015, όσο 
και το 2016, οι πολιτιστικές δαπάνες της για δράσεις που αιτήθηκε ο Δήμος Πόρου 
ήταν πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες που διατέθηκαν σε άλλους Δήμους της 
Π.Ε. Νήσων.

Το Πρόγραμμα του 2017
Για το 2017, ο Δήμος σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική της διοργάνωσης πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, με στόχο την περαιτέρω προβολή και διαφήμιση του νησιού, 
αλλά και την ψυχαγωγία και πολιτιστική κινητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών 
του. Η στρατηγική αυτή τα τελευταία δύο χρόνια ήδη έχει αποδώσει σε επίπεδο 
φήμης και προβολής του νησιού, αφού έχει πλέον διαδοθεί ότι στον Πόρο 
γίνονται ελκυστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου, οι οποίες και αποτελούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημά του για την 
επιλογή του ως προορισμού. Το πρόγραμμα του 2017 έχει συνολικό προϋπολο-
γισθέν κόστος 47.500€, ενώ και φέτος θα υποβληθεί αίτημα προς στην Περι-
φέρεια Αττικής για κάλυψη δαπανών ύψους 35.000€. 

Ειδικότερα, οι πολιτιστικές δράσεις του 2017 θα είναι οι ακόλουθες:
1. Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων τον Μάρτιο (Π/Υ: 1.000€)
2. Συνδιοργάνωση 5ου Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών την Άνοιξη (Π/Υ: 1.000€)
3. Συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου τον Μάιο ή Ιούνιο (Π/Υ: 1.000€)
4. Υποστήριξη αγώνων Καγιάκ Ν.Ο.Π.Τ. την άνοιξη ή το φθινόπωρο (Π/Υ: 1.000€)
5. Συνδιοργάνωση διεθνούς τουρνουά ποδοσφαίρου «Ατρεύς» σε συνεργασία με 
τον Α.Ο. Ποσειδώνα την άνοιξη (Π/Υ: 1.000€).
6. Διοργάνωση Poros Arts Festival το καλοκαίρι (Π/Υ: 15.000€).
7. Υποστήριξη «Γιορτής της Λεμονιάς» τον Αύγουστο (Π/Υ: 1.000€).
8. Υποστήριξη Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού το καλοκαίρι.
9. Υποστήριξη Ακαδημίας & Φεστιβάλ Πιάνου τον Αύγουστο.
10. Διοργάνωση «Συνοριακών» το τελευταίο Σ/Κ του Αυγούστου (Π/Υ: 18.000€).
11. Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (Π/Υ: 7.000€)
12. Αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση προγραμμάτων για την προστασία και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας (δράσεις αιμοδοσίας, ιατρικές ημερίδες) (Π/Υ: 
1.500€).
Επίσης, θα υποβληθεί και πάλι αίτημα στην Περιφέρεια Αττικής για επιχορήγηση 
του «Poros Arts Festival» με 15.000€ και των «Συνοριακών» με 20.000€.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
το Πρόγραμμα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του 2017
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Ανασκόπηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων του καλοκαιριού 

Πολιτισμός

4ο Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών
Με τον διάπλου των παραδοσιακών σκαφών από το λιμάνι προς το Μεγάλο Νεώριο, 
ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Μαΐου το 4ο Σαλόνι Παραδοσιακών Σκαφών, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Πόρο. Το Σαλόνι ξεκίνησε την 
Πέμπτη 19 Μάιου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών σκαριών όλων των ειδών, τα 
οποία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πόρου από όλη την Ελλάδα, αλλά και με τη 
συμμετοχή πολλών σκαφών και βαρκαλάδων Ποριωτών ιδιοκτητών.
Το βράδυ της Παρασκευής οι καραβομαραγκοί και οργανοπαίκτες της οικογένειας 
Καμίτση από την Πάτμο παρουσίασαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου ένα 
αυθεντικό πρόγραμμα νησιώτικης μουσικής, ενώ κατά την εκδήλωση τιμήθηκε 
από τον Δήμο Πόρου και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, 
λίγους μήνες πριν φύγει από την ζωή, ο Ποριώτης, με καταγωγή από τη Σύμη, 
καραβομαραγκός Σταύρος Τσίκης. Παρά τις αλλαγές που επέβαλε ο καιρός, το 
βράδυ του Σαββάτου 21 Μαΐου ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού προσέ-
φεραν ένα ακόμα γνήσιο αιγαιοπελαγίτικο γλέντι, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα 
από 350 άτομα, μεταξύ των οποίων οι συμμετέχοντες στο Σαλόνι, κάτοικοι του 
Πόρου, αλλά και πολλοί θαυμαστές των καλλιτεχνών που ταξίδεψαν από τις Κυκλάδες και 
την Αθήνα. Το Σαλόνι πλαισίωσαν επίσης η έκθεση ζωγραφικής της θαλασσογρά-
φου Χρύσας Δελαπόρτα με τίτλο «Ταξιδεύοντας στον Πόρο», η έκθεση φωτογρα-
φίας του φωτογράφου Robert McCabe «Αιγαιοπελαγίτικα Καΐκια 1954 - 1964» στην 
Gallery Citronne, έκθεση ζωγραφικής καϊκιών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων 
του Πόρου, έκθεση μοντέλων παραδοσιακών σκαφών του Ποριώτη καραβομαρα-
γκού Νέλου Δραγούμη, χοροί από το χοροδιδασκαλείο του ΝΟΠΤ στο γλέντι του 
Σαββάτου και διήμερη έκθεση αυτοκινήτων - αντίκα.

Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τη φετινή τουριστική περίοδο στον Πόρο, προσθέτοντας 
στο νησί μας αίγλη, επισκεψιμότητα και ευκαιρίες για διασκέδαση στους κατοίκους και επισκέπτες του. Η φετινή 
περίοδος ήταν εκείνη με τις περισσότερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις στην ιστορία του Δήμου, ενώ με την 
καθιέρωση των «Συνοριακών» μπήκαν οι βάσεις για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη τους τα ερχόμενα χρόνια.

8η Διεθνής Θερινή Ακαδημία & Φεστιβάλ Πιάνου 
Πόρος 2016
Από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως το τέλος του μήνα, και για 8η συνεχή 
χρονιά, φιλοξενήθηκε στον Πόρο, υπό την αιγίδα του Δήμου, η Διεθνής Θερινή 
Ακαδημία Πιάνου με τη συμμετοχή 14 καθηγητών και 95 φοιτητών – πιανιστών 
από 22 διαφορετικές χώρες. Οι διακεκριμένοι σολίστες παρακολούθησαν τις 
εργασίες της Ακαδημίας και συμμετείχαν ενεργά στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Πιάνου – Πόρος 2016, χαρίζοντας σε κατοίκους και επισκέπτες σε καθημερινή 
βάση μοναδικές ερμηνείες με 25 ατομικά και 5 ομαδικά ρεσιτάλ, βραδιά με 
κοντσέρτα με την ορχήστρα Sinfonietta Αθηνών, εορταστικά γκαλά και με κορύ-
φωση το ρεσιτάλ «Υπό το Φως της Πανσελήνου» στο ιερό του Ποσειδώνα την 
Πέμπτη 18 Αυγούστου. Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Ακαδημίας 
και του Φεστιβάλ είναι η Αγάθη Λεϊμονή, διάσημη σολίστ και καθηγήτρια πιάνου 
και λάτρης του νησιού μας. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• Σπύρος Λάζαρης / Sirene Blue Resort • Μουσικός Οίκος Σπύρος 

Νάκας • Το Πυθαγόρειο Ωδείο • Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• Ελληνικά Πετρέλαια, τα ξενοδοχεία: • Poros Image • Sirene Blue Resort 
• Διόνυσος • Μάνεση • Σάρων • Παύλου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια: • 
Aegean Village • Golden View • Nikis Village • Odyssey Apartments • 
εργαστήρι ζαχαροπλαστικής Δάγκλη • τα φυτώρια του Γ. Κωστελένου.



Poros Arts Festival 2016: Ένα νησί, µία γιορτή και φέτος! 

Έκθεση Φωτογραφίας του Λουκά Βασιλικού
Μέλος του «Φωτογραφικού Κύκλου», της ομάδας «Depression Era» και της 
διεθνούς κολεκτίβας φωτογράφων δρόμου «Vivo», ο Λουκάς Βασιλικός είναι 
ένας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες φωτογράφους, με πολυσχιδές 
έργο και πρωτότυπη ματιά. Η σειρά φωτογραφιών «Uncanny» παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά σε έκθεση στο νησί μας. 

Beach Party στο Ασκέλι με τους 
Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, 
Νίκο Ζιώγαλα και Γιάννη Μηλιώκα
Με ένα ξέφρενο beach party το Σάββατο 9 Ιουλίου, τέσσερις από τους σημαντικότε-
ρους τραγουδοποιούς της μουσικής μας, μα πάνω απ’ όλα τέσσερις φίλοι, που τα 
τραγούδια τους συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της 
ζωής μας, παρέσυραν με την τρέλα και τις νότες τους πάνω από 1.500 θεατές σε ένα 
μοναδικό γλέντι πάνω στην άμμο, με χορό τραγούδια και μακροβούτια. Η παραλία 
του Ασκελίου γνώρισε την καλύτερη στιγμή της σε μία γιορτή που φαίνεται ότι θα 
καθιερωθεί στα Ποριώτικα καλοκαίρια.

Σελ. 35Εκδηλώσεις

Το Poros Arts Festival, το οποίο ξεκίνησε και καθιερώθηκε πριν τρία χρόνια ως πρωτοβουλία εθελοντών πολιτών από τα 
σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας, διοργανώθηκε και φέτος από τον Δήμο Πόρου, με τη συνδρομή εθελοντών, χορηγών και της 
Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιό του, έγιναν και φέτος αξιόλογες μουσικές και χορο-θεατρικές εκδηλώσεις και μία 
σημαντική έκθεση φωτογραφίας:

Συναυλία Τέτης Κασιώνη στον Αγ. Γιώργη
Η γραφική πλατεία του Αγίου Γεωργίου, φιλοξένησε και φέτος μία ξεχωριστή 
συναυλία στα πλαίσια του Poros Arts Festival. Την Πέμπτη 14 Ιουλίου η νέα 
ερμηνεύτρια Τέτη Κασιώνη και το εξαιρετικό συγκρότημά της ταξίδεψαν τους 
θεατές σε ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα μακρινών τόπων, με τραγούδια από τη 
Μεσόγειο, τη Λατινική Αμερική και τα Βαλκάνια.

Συναυλία Μπάμπη Στόκα 
Με τη συναυλία του Μπάμπη Στόκα συνεχίστηκε το Σάββατο 16 Ιουλίου το 
Poros Arts Festival. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη πλατεία 
Ηρώων, υπό την παρουσία περισσότερων από 2.000 θεατών, οι οποίοι 
γέμισαν τα μαγαζιά της παραλίας, αλλά και τον πεζοδρομημένο δρόμο του 
λιμανιού. Κάτω από το επιβλητικό σύμβολο του Πόρου, το Ρολόι, ο Μπάμπης 
Στόκας με το συγκρότημα του έκανε μία μουσική αναδρομή σε τραγούδια 
που τον χαρακτήρισαν: κομμάτια των Πυξ Λαξ που όλοι συνεχίζουμε να 
τραγουδάμε, επιλογή από τα λαϊκά που αγαπάει, τραγούδια της προσωπικής 
του διαδρομής.

Beach Party υπό με την πανσέληνο 
του Αυγούστου στο Νεώριο
Κυριολεκτικά μέσα στην θάλασσα, πάνω στην προβλήτα που βρίσκεται στο τέρμα 
του Νεωρίου, απέναντι από την ταβέρνα «Ο Πέτρος», το συγκρότημα Los Dos O 
Mas, που σημαίνει «οι δυο μας ή και περισσότεροι», τραγούδησε σε reggae, afro, 
ska, latin και world music ρυθμούς. Για άλλη μια φορά, ο χορός και το τραγούδι 
πάνω στην άμμο, αλλά και το καλοκαιρινό μπανάκι στη θάλασσα, ήταν τα χαρακτη-
ριστικά της καταπληκτικής βραδιάς.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• ταβέρνα ο Πέτρος • ξενοδοχείο Σάρων και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 

• Mania Studios • Kaikas Studios. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
τα καφέ: • Ευ • Unique • Valente • Τυρόπουλος • Porto • ταβέρνα 
Στη Ρότα • ψητοπωλείο Κολόνα, τα εστιατόρια: • Άσπρος Γάτος  
• Γειά Μας, τα ξενοδοχεία: • Golden View • Σάρων, τα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια: • Kichli Studios» • Villa Muses • Kaikas Studios  • Dedelos 
Studios • ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• ξενοδοχείο Θεανώ • εστιατόριο Άσπρος Γάτος • ταβέρνα Στη 
Ρότα • Panorama Resto • Κατερίνα Σακελλίου • Κέντρο Τύπου – 
Γρηγόρης Μαστροπέτρος • ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κουτουζής

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
τα ξενοδοχεία: • New Aegli • Σάρων, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια: • Kichli 
Studios • Panorama Studios • εστιαρόριο Askeli • Κοινοπραξία Πλοίων 
Σαρωνικού

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
 • ξενοδοχείο 7 Αδέλφια • εστιατόριο Macaroni&More



Από τις 25 έως τις 28 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκαν με πολύ 

μεγάλη επιτυχία στο νησί τα πρώτα «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», 

στο πλαίσιο των οποίων αναδείχθηκαν τα ιστορικά γεγονότα του 1828, σε 

συνδυασμό με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Με 

την καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης των «Συνοριακών», ο Δήμος 

μας, με την βοήθεια εθελοντών και χορηγών, αποκαθιστά την θέση του 

τόπου μας στη νεότερη ιστορία της χώρας και φέρνει τον Πόρο στο 

επίκεντρο των προορισμών του Αργοσαρωνικού το τελευταίο Σαββατοκύ-

ριακο του Αυγούστου κάθε έτους.

Παρουσίαση βιβλίου Γιώργου Καλού 
και έκθεσης Νίκου Παύλου
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, την Πέμπτη 25 Αυγούστου παρουσιάστηκε στον 
προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου το βιβλίο του Γιώργου Καλού «Ο Πόρος 
και ο Τροπαιοφόρος» και η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Παύλου με 
αγιογραφίες του ναού, ενώ ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης τίμησε τον κ. Καλό 
για τη συνεισφορά του στην έμπνευση, τη διοργάνωση και την τεκμηρίωση των 
εορτασμών.

Συναυλία μπάντας Πολεμικού Ναυτικού στην 
Πλατεία Ηρώων
Την Παρασκευή 26 Αυγούστου η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με τη συμμε-
τοχή της λυρικής τραγουδίστριας Αγγελικής Μαρινάκη, παρουσίασε μια 
εντυπωσιακή συναυλία στην κατάμεστη πλατεία Ηρώων, αφού προηγουμένως η 
Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών «Ιωάννης Καποδίστριας», καθηγήτρια Μαίρη 
Ζηλεμένου, και η υψίφωνος Κατερίνα Οικονόμου ανέγνωσαν κείμενα αναφο-
ρικά με τα ιστορικά γεγονότα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκαν από τον 
Δήμαρχο οι πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου John Kittmer, της Ρωσίας 
Andrey Maslov και της Γαλλίας Christophe Chantepy, σε υπόμνηση της συμμετο-
χής των χωρών τους στις ιστορικές διαπραγματεύσεις του 1828.

Συναυλία Μανώλη Μητσιά στον Ρώσικο 
Ναύσταθμο
Το Σάββατο 27 Αυγούστου περισσότεροι από 2.000 θεατές κατέκλυσαν το 
Ρώσικο Ναύσταθμό, όπου ο Μανώλης Μητσιάς, δίπλα στο επιβλητικό ιστορικό 
μνημείο του Ναυστάθμου από τη μία μεριά και τη φωτισμένη θάλασσα από την 
άλλη, τραγούδησε ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού 
ρεπερτορίου, σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ποτέ στον Πόρο. Η εκδήλωση διεξήχθη στο συγκεκριμένο χώρο με 
άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Άμυνας και συμπεριλήφθηκε στους επίσημους εορτασμούς του Έτους Ελλάδας – 
Ρωσίας 2016. Πριν την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης αναφέρθη-
κε στην ιστορία του Ρώσικου Ναύσταθμου και στην ανάγκη άμεσης διάσωσής 
του, ενώ το παρόν έδωσε και ο Αν. Υπουργός Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας, ο 
οποίος, παραλαμβάνοντας τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο, συνεχάρη τον 
Δήμο για τις εκδηλώσεις και εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσπάθεια 
διάσωσης του μνημείου.

Λήξη των εκδηλώσεων με δοξολογία 
και κατάθεση στεφάνων
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 28 Αυγούστου, με την πραγματο-
ποίηση δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και επιμνημόσυνης δέησης και κατά-
θεσης στεφάνων στην προτομή του Ι. Καποδίστρια μπροστά από τα Σχολεία, ενώ 
πανηγυρικό εκφώνησε ο Ποριώτης διπλωμάτης Δημοσθένης Κοράλλης.

Σελ. 36 Εκδηλώσεις

Εντυπωσιακή η πρεµιέρα 
των «Συνοριακών της Νεότερης Ελλάδας» 

Ο Δήμος Πόρου, 188 χρόνια μετά τις ιστορικές διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του νησιού το 
Φθινόπωρο του 1828, μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωματικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας 
και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν στον καθορισμό των πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, ξεκίνησε 
από φέτος τη διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου τους.



Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Εφραίμ, ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Αν. 
Υπουργός Αμύνης Δ. Βίτσας, οι Βουλευτές Ε. Σταματάκη, Κ. Κατσαφάδος και Γ. 

Καρράς, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Τ. Χατζηπέρος, ο Πρέσβης του Ηνωμένου 

Βασιλείου John Kittmer, η εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας Ε. Kolesnikova, η 

εκπρόσωπος της γαλλικής πρεσβείας Ι. Michelet, ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαίδευσης 

του Π.Ν. Αντιναύαρχος Α. Διακόπουλος, ο εκπρόσωπος του Α/ΓΕΝ Αρχιπλοίαρ-

χος Α. Σπανός, η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου, ο πρ. 

Υπουργός Παιδείας Γ. Καλός, ο πρ. Πρόεδρος του ΣτΕ Γ. Παναγιωτόπουλος, ο 

Διευθυντής της Δ/νσης Ρωσίας του Υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης Γ. Πουκαμι-

σάς, ο Συντονιστής του έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016 πρέσβης ε.τ. Η. Κλης, η 

πρέσβης της Ελλάδος στην Αρμενία Ν. Βράιλα, η Πρύτανης του Παντείου Πανεπι-

στημίου Ι. Κριάρη, η Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του 

Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών & Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας» Μ. Ζηλεμένου, 

ο αντιπρόεδρος του ίδιου Κέντρου Α. Βαρελάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γεν. Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» Δρ. Μιχάλης 

Χρηστάκης, η καθηγήτρια του Webster University S. Michailidis, ο Δήμαρχος Τροι-

ζηνίας – Μεθάνων Κ. Καραγιάννης, οι Αντιδήμαρχοι Σπ. Καρνέζης και Μ. Μπακάλη 

και ο Πρόεδρος του ΔΣ Τροιζηνίας – Μεθάνων Κ. Πατουλιάς, ο διοικητής του Κ.Ε. 

ΠΟΡΟΣ Πλοίαρχος Γ. Κοτσάνης, η εκπρόσωπος της Αστυνομικής Δ/νσης Πειραιά 

Υπαστυνόμος Μ. Βιδάκη, ο διοικητής του Α.Τ. Πόρου Α. Μπουρδάκος, εκπρόσω-

πος του Λιμεναρχείου Πόρου, η πολιτευτής Ζ. Ρούσσου, οι δημοτικοί σύμβουλοι και 

εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του Δήμου Πόρου.

Σελ. 37Εκδηλώσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• Τάκης Χριστοφίδης (μέγας χορηγός) • Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού, τα ξενοδοχεία/δωμάτια: • Xenia – Poros Image • Sirene Blue Resort • New 

Aegli • Μάνεση • Σάρων • 7 Αδέλφια • Golden View • Nikis Village • Odyssey Apartments • Kichli Studios • Dedelos Studios • Mania Studios • Kaikas 

Studios • Villa Muses, τα εστιατόρια • Άσπρος Γάτος • Ρότα • Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική κάλυψη) • Σάββας Μαρότος (φωτογραφίες) • καπετάν Γιάννης 

Κακούρης (διάθεση καϊκιού «Δύο Αδελφοί») • καπετάν Κώστας Τζιώτης (φωτισμός θάλασσας με πυροφάνια) •  Γιάννης Δημητριάδης.

Τις εκδηλώσεις των «Συνοριακών» τίμησαν με την παρουσία τους:

Οι Αντιδήμαρχοι Γ. Κουτουζής και Τ. Παπαχρήστου, η εντεταλμένη δημοτική 

σύμβουλος Πολιτισμού και Εκδηλώσεων Μ. Βαρβάρου, ο πρ. Υπουργός Γ. Καλός, ο 

διπλωμάτης Δ. Κοράλλης, οι ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου Μ. Στεφανίδης, Π. 

Κοράλλη και Κ. Ανδρεάδη, το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Ν. 

Αργυρόπουλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών «Η Ποριώτισσα» κ. Ν. Μακρή, 

ο πρόεδρος του Ν.Ο.Π.Τ. Δ.Σπυριδάκης, ο επιχειρηματίας Σπ. Μάνεσης, ο δημοσι-

ογράφος Μπ. Κανατσίδης, η καθηγήτρια του Γυμνασίου Πόρου Α. Παύλου και η Λ. 

Παπαϊωάννου, ως παρουσιάστρια των εκδηλώσεων.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ήταν 10.000€ και καλύφθηκε 

εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Πόρου, ενώ ένα αντίστοιχο κόστος καλύφθηκε υπό τη 

μορφή προσφορών και παροχών από τους χορηγούς. Η δημοτική αρχή Πόρου θα 

ήθελε να ευχαριστήσει δημοσίως τους χορηγούς για την πολύτιμη συμβολή τους 

στην επιτυχία των εκδηλώσεων, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου για τον 

επαγγελματισμό που επέδειξαν, φέρνοντας σε πέρας το τεράστιο αντικείμενο εργα-

σιών που ανέλαβαν.

Τον σχεδιασμό και υλοποίηση των εκδηλώσεων ανέλαβαν, για λογαριασμό του Δήμου Πόρου: 



Σελ. 38 Περιβάλλον

Στον Πόρο η εκστρατεία της 
HELMEPA για την προστασία 
του θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Βράβευση της παραλίας 
του Ασκελίου με Γαλάζια Σημαία

Η HELMEPA, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση των Διευθύνσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, μετέφερε στον Πόρο υπό την αιγίδα του Δήμου την 
«Εκστρατεία Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Ευρύ-
τερου Κοινού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Επιστή-
μες». Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το βρετανικό κοινωφελές ίδρυμα Lloyd’s 
Register Foundation (LRF) και από το 2011 μέχρι σήμερα έχει παρουσιασθεί σε 
περισσότερους από 22.000 μαθητές και 1.600 εκπαιδευτικούς σε 21 πόλεις της 
Ελλάδας. Πέρα από την ενημέρωση για τις θεματικές ενότητες της Εκστρατείας, 
σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να εμπνεύσει τα παιδιά στη χώρα μας να ασχολη-
θούν με τις επιστήμες, τη μηχανική και τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν στην 
υπηρεσία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. 
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως 29 Νοεμβρίου 
Περιβαλλοντική Έκθεση την οποία επισκέφθηκαν όλα τα Δημοτικά, τα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας - Μεθάνων και 
πολλοί πολίτες. Επίσης, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο 
για εκπαιδευτικούς και πολίτες στο κτήριο Συγγρού με θέμα «Θάλασσα και Άνθρω-
πος: Διασφαλίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον».
Κατά την ομιλία του στο Σεμινάριο, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης 
αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας, οι 
οποίοι λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων συγκεντρώνουν στις βόρειες ακτές τους το 
κύριο βάρος της επιβάρυνσης θαλάσσιων απορριμμάτων που προκαλείται στην 
Αττική και στο ακτοπλοϊκό κέντρο του Πειραιά και δήλωσε ότι η Πολιτεία οφείλει 
να παρέχει ειδική βοήθεια προς τους δύο Δήμους, ώστε να καταφέρνουν να 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες περισυλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, 
για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Για πρώτη φορά, οργανωμένη παραλία του Πόρου βραβεύθηκε με Γαλάζια Σημαία, 
η οποία αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο ποιότητας των οργανωμένων παραλιών 
παγκοσμίως, με κριτήριο τις δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και ευαισθητο-
ποίησης, την ασφάλεια και ενημέρωση των λουομένων και φυσικά την ποιότητα των 
υδάτων. Η υποβολή συμμετοχής της πλαζ του Ασκελίου στο πρόγραμμα 
«Γαλάζια Σημαία» από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου έγινε μετά 
από πρωτοβουλία του επιχειρηματία Κυριάκου Μάνεση, ο οποίος, μετά 
από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, ανέλαβε την διεκπεραίωση 
όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και τη διενέργεια των επαναλαμβανόμενων 
απαιτούμενων δειγματοληψιών υδάτων. Σημαντικό – απαιτούμενο κριτήριο για την 
απονομή της Γαλάζιας Σημαίας, ήταν οι περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου τα 
τελευταία χρόνια («Εβδομάδα Ανακύκλωσης», δράσεις εθελοντικών καθαρισμών, 
ημερίδες). Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί θερμά τον κ. Μάνεση για την πρωτοβουλία 
του και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να δίνει έμφαση και να ενισχύει κάθε δράση 
που αποσκοπεί στην προστασία των θαλασσών και των δασών.



Ο Πόρος έχει ίσως τη μοναδική πρωτιά στο Πανελλήνιο να γυμνάζονται 
συστηματικά πάνω από το 90% των παιδιών του νησιού. 
Συγκεκριμένα, από τα 486 εγγεγραμμένα παιδιά στα σχολεία του Πόρου, αν 
εξαιρέσουμε τα 44 του Παιδικού Σταθμού, από τα υπόλοιπα 442 τα 401 γυμνάζο
νται συστηματικά στο ναυταθλητισμό, στον στίβο, στην ενόργανη γυμναστική, στο 
ποδόσφαιρο και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες δραστηρι-
ότητες γίνονται στο γήπεδο, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από 
τον Δήμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχολείων και των αθλητικών ομίλων. Το 
γήπεδο του Κ.Ε. Πόρος από τις 2 Ιουνίου 2015 έχει παραχωρηθεί με «Μνημό
νιο» για 5 χρόνια στον Δήμο Πόρου, που είναι και υπεύθυνος για την χρήση 
του γηπέδου.  
Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην είσοδο του γηπέδου (αν και πολλές φορές 
κάποιοι αναίτια το σχίζουν) και σε αυτό αναγράφονται οι ώρες χρήσης από τους 
συλλόγους και τα σχολεία, καθώς και οι ώρες χρήσης από τους δημότες Πόρου, 
οι οποίες ξεπερνούν καθημερινά τις πέντε ώρες (τρείς το πρωί και δύο το απόγευ-
μα). Επίσης, αναφέρονται και μερικές απαγορεύσεις όπως: οι ανήλικοι αθλούμενοι 
πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους, δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 
ζώα, δεν επιτρέπονται τα τροχοφόρα και ανακοινώσεις σχετικά με την καθαριότη-
τα στους χώρους του σταδίου.
Τώρα τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στο γήπεδο του Πόρου.
Οι δύο από τις τρεις εισόδους είναι μόνιμα ανοικτές, ενώ η δυτική είσοδος, την 
οποία χρησιμοποιούν οι σύλλογοι, παραμένει ενίοτε κλειστή για δύο λόγους: ο 
πρώτος είναι για περιορισθούν τα ποδήλατα που μπαίνουν στο γήπεδο και ο άλλος 
λόγος για να προστατευθούν τα αποδυτήρια τα οποία παραβιάσθηκαν και εκλάπη 
αθλητικό υλικό (όλα τα παραπάνω έχουν αναφερθεί στην Διοίκηση του Κ.Ε. 
Πόρος). Γεγονός είναι ότι, ειδικά το καλοκαίρι, δεκάδες άτομα ανεξέλεγκτα εισέρ-
χονται καθημερινά στο γήπεδο, όχι για να αθληθούν αλλά για να κάνουν ποδήλατο 
ή βόλτα. Το ΔΣ συγκρότησε Επιτροπή Διαχείρισης του γηπέδου, ενώ, με σειρά 
ενεργειών που έγιναν τους τελευταίους μήνες, το γήπεδο έλαβε άδεια διεξαγωγής 

αγώνων (δεν είχε), απέκτησε υποδομές που έλειπαν και κυρίως ιατρείο σε isobox, 
δωρεά του Δημάρχου.
Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων, οι οποίες ανήκουν 
αποκλειστικά στα σχολεία, η δημοτική αρχή έχει επικοινωνήσει προσωπικά με τα 
παιδιά και τους ενήλικες που τις χρησιμοποιούσαν και τους έχει προτείνει να 
φτιάξουν μια ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων και να ορίσουν υπευθύνους 
για να τους δοθούν κλειδιά να εισέρχονται στο γήπεδο μπάσκετ του Λυκείου από 
την πόρτα, αντί να πηδούν τα κάγκελα. Πρόσφατα οι λίστες αυτές καταρτίστηκαν 
και ορίστηκαν τρεις υπεύθυνοι ανά ηλικιακή ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή χρήση του γηπέδου, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου και η αρτιό-
τητα των εξοπλισμών.
Η άποψή της νέας δημοτικής αρχής είναι ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι 
ανοιχτές και να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες του Πόρου. Οφείλουν όμως 
οι συμπολίτες μας να σέβονται τους χώρους και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς 
που διέπουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Πόρος έχει ίσως τη μοναδική πρωτιά στο Πανελλήνιο να γυμνάζονται 
συστηματικά πάνω από το 90% των παιδιών του νησιού. 
Συγκεκριμένα, από τα 486 εγγεγραμμένα παιδιά στα σχολεία του Πόρου, αν 
εξαιρέσουμε τα 44 του Παιδικού Σταθμού, από τα υπόλοιπα 442 τα 401 γυμνάζονται
συστηματικά στο ναυταθλητισμό, στον στίβο, στην ενόργανη γυμναστική, στο 
ποδόσφαιρο και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες δραστηρι-
ότητες γίνονται στο γήπεδο, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από 
τον Δήμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχολείων και των αθλητικών ομίλων.  
Το γήπεδο του Κ.Ε. Πόρος από τις 2 Ιουνίου 2015 έχει παραχωρηθεί με 
«Μνημόνιο» για 5 χρόνια στον Δήμο Πόρου, που είναι και υπεύθυνος για 
τη χρήση του γηπέδου.  
Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην είσοδο του γηπέδου (αν και πολλές φορές 
κάποιοι αναίτια το σχίζουν) και σε αυτό αναγράφονται οι ώρες χρήσης από τους 
συλλόγους και τα σχολεία, καθώς και οι ώρες χρήσης από τους δημότες Πόρου, 
οι οποίες ξεπερνούν καθημερινά τις πέντε ώρες (τρείς το πρωί και δύο το απόγευ-
μα). Επίσης, αναφέρονται και μερικές απαγορεύσεις όπως: οι ανήλικοι αθλούμενοι 
πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους, δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 
ζώα, δεν επιτρέπονται τα τροχοφόρα και ανακοινώσεις σχετικά με την καθαριότη-
τα στους χώρους του σταδίου.
Τώρα τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στο γήπεδο του Πόρου.
Οι δύο από τις τρεις εισόδους είναι μόνιμα ανοικτές, ενώ η δυτική είσοδος, την 
οποία χρησιμοποιούν οι σύλλογοι, παραμένει ενίοτε κλειστή για δύο λόγους: 
ο πρώτος είναι για περιορισθούν τα ποδήλατα που μπαίνουν στο γήπεδο και ο άλλος 
λόγος για να προστατευθούν τα αποδυτήρια τα οποία παραβιάσθηκαν και εκλάπη 
αθλητικό υλικό (όλα τα παραπάνω έχουν αναφερθεί στην Διοίκηση του Κ.Ε. 
Πόρος). Γεγονός είναι ότι, ειδικά το καλοκαίρι, δεκάδες άτομα ανεξέλεγκτα εισέρ-
χονται καθημερινά στο γήπεδο, όχι για να αθληθούν αλλά για να κάνουν ποδήλατο 
ή βόλτα. Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε Επιτροπή Διαχείρισης του γηπέδου,
 ενώ, με σειρά ενεργειών που έγιναν τους τελευταίους μήνες, το γήπεδο έλαβε 

άδεια διεξαγωγής αγώνων (δεν είχε), απέκτησε υποδομές που έλειπαν και κυρίως  
ιατρείο σε isobox, δωρεά του Δημάρχου.
Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων, οι οποίες ανήκουν 
αποκλειστικά στα σχολεία, η δημοτική αρχή έχει επικοινωνήσει προσωπικά με τα 
παιδιά και τους ενήλικες που τις χρησιμοποιούσαν και τους έχει προτείνει να 
φτιάξουν μια ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων και να ορίσουν υπευθύνους 
για να τους δοθούν κλειδιά να εισέρχονται στο γήπεδο μπάσκετ του Λυκείου από 
την πόρτα, αντί να πηδούν τα κάγκελα. Πρόσφατα οι λίστες αυτές καταρτίστηκαν 
και ορίστηκαν τρεις υπεύθυνοι ανά ηλικιακή ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή χρήση του γηπέδου, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου και η αρτιό-
τητα των εξοπλισμών.
Η άποψή της νέας δημοτικής αρχής είναι ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι 
ανοιχτές και να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες του Πόρου. Οφείλουν όμως 
οι συμπολίτες μας να σέβονται τους χώρους και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς 
που διέπουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στον Πόρο αθλούνται 
συστηματικά 401 παιδιά 
Άρθρο του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Κώστα Γκιών
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