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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε με 
επικεφαλής τον Νομάρχη Κορινθίας κ.Ταγαρά Νίκο. 

 

 

Στην συγκρότηση του προσωρινού Δ.Σ σε σώμα προχώρησαν οι μέτοχοι της 

υπό σύσταση εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. δίνοντας την πολιτική εντολή και 

εξουσιοδότηση στον κ.Ταγαρά Νίκο Νομάρχη Κορινθίας για την ολοκλήρωση 

διαδικασιών σύστασης της εταιρείας εκλέγοντας τον ομόφωνα Πρόεδρο του 

Δ.Σ. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας κ.Μπαρούτσας 

Γεώργιος Δήμαρχος Τρικολόνων και μέλος του προεδρείου ο κ. Τσιλογιάννης 

Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος του Πελοπόννησος και εκπρόσωπος των 

Αναπτυξιακών εταιρειών. Στην σημαντική αυτή συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στις 04/07/07 στα γραφεία  του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Αρκαδίας παραβρέθηκαν:  

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας και Πρόεδρος Ε.Ν.Α.Ε κ. Δράκος Δημήτρης  

Ο Νομάρχης Αρκαδίας κ. Κωνσταντόπουλος Δημήτρης  

Ο Νομάρχης Κορινθίας κ. Ταγαράς Νίκος  

Ο Αντινομάρχης Αργολίδος κ. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

Η Νομαρχιακή Σύμβουλος Λακωνίας κ. Δεντάκου Ελένη  

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας, Δήμαρχος Τρικολόνων κ. Μπαρούτσας 

Γεώργιος  

Ο Πρόεδρος   της ΤΕΔΚ Λακωνίας, Δήμαρχος Γερονθρών κ. Πήλιουρας 

Φίλλιπος  

Ο Πρόεδρος   της ΤΕΔΚ Κορινθίας, Δήμαρχος Βέλου κ. Λαμπρόπουλος 

Θεόδωρος 

 Ο Πρόεδρος   της ΤΕΔΚ Αργολίδας, Δήμαρχος Αργούς κ.Μπούρης Βασίλειος  

Ο Πρόεδρος του Πελοπόννησος, Δήμαρχος Κορυθίου κ.Καρλής Γεώργιος 

Ο Αντιπρόεδρος του Πελοπόννησος κ. Τσιλογιάννης Αλέξανδρος  

Αφού υποδέχθηκαν τους εκπροσώπους των μετόχων ο κ.Καρλής Γεώργιος 

Δήμαρχος Κορυθίου Πρόεδρος του Πελοπόννησος και ο Νομάρχης Αρκαδίας 

κ. Κωνσταντόπουλος τον λόγο έλαβε ο κ. Δράκος Δημήτρης Νομάρχης 
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Μεσσηνίας ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε: στην Πελοπόννησο είναι 

ώριμες οι συνθήκες και υψηλό το επίπεδο συνεννόησης των αιρετών οργάνων 

για την συγκρότηση ενός ισχυρού Περιφερειακού φορέα της Αυτοδιοίκησης. 

Είμαστε πολιτικά και επιχειρησιακά έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις πολιτικές 

αποφάσεις της Κυβέρνησης για την νέα διοικητική μεταρρύθμιση και την 

ενίσχυση των Περιφερειακών θεσμών. Μέσα από την κοινή δουλειά μας και τα 

αποτελέσματα της διαμορφώνουμε τη νέα Περιφερειακή Συνείδηση στην 

Πελοπόννησο. Η προηγούμενη εμπειρία, το νέο θεσμικό πλαίσιο, η πολιτική 

βούληση της Αυτοδιοίκησης είναι τα απαραίτητα στοιχεία και αυτά υπάρχουν 

στην σημερινή μας απόφαση. Έχουμε ανάγκη την καινούρια ευέλικτη 

υπηρεσιακή δομή μελετητικά και επιστημονικά εν όψει της 4ης 

Προγραμματικής Περιόδου. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, ο ανταγωνισμός 

επίσης, οι απαιτήσεις τεράστιες και δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια ημέρα. Ως 

Νομάρχης Μεσσηνίας και ως Πρόεδρος της Ε.Ν.Α.Ε στηρίζω με όλες μου τις 

δυνάμεις το εγχείρημα κατέληξε. 

Χαίρομαι για την σημερινή συνάντηση έξι χρόνια μετά την ίδρυση της 

εταιρείας Πελοπόννησος από τις ΤΕΔΚ και τις Αναπτυξιακές Εταιρείες εν όψει 

της 3ης Προγραμματικής Περιόδου ανέφερε ο Νομάρχης Κορινθίας κ. 
Ταγαράς Νίκος. Συνεχίζοντας ανέφερε: η ενότητα που πετυχαίνουμε σήμερα 

κάνει ακόμη πιο δυνατή την Πελοπόννησο. Η εταιρεία πέτυχε να αλλάξει τον 

τρόπο που δουλεύουμε και σκεφτόμαστε στην Πελοπόννησο με 

αποτελέσματα αναγνωρίσιμα από όλους. Η αναγκαιότητα έχει αναγνωριστεί, 

διαθέτουμε στελέχη με εμπειρίες και γνώση και αμέσως μετά την συνεδρίαση 

πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα θέτοντας στόχους και 

χρονοδιαγράμματα. Ενότητα, συλλογικό πνεύμα, γεωγραφική διάσταση θα 

αναδείξουν τον κεντρικό στόχο να γίνει η Πελοπόννησος πρωταγωνιστής. 

Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για την Περιφέρεια μας ανέφερε ο 

Νομάρχης Αρκαδίας κ. Κωνσταντόπουλος Δημήτρης και συνέχισε: με 

ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου η Αρκαδία στηρίζει το 

εγχείρημα διότι τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα δουλείας της εταιρείας 

είναι ορατά σε όλους. Χρειαζόμαστε τις γνώσεις των στελεχών και την 

δυναμική της νέας εταιρείας για την διεκδίκηση και υλοποίηση έργων και 

προγραμμάτων στην Πελοπόννησο.  Ως δυναμική κίνηση και απόφαση 

χαρακτήρισε την ίδρυση της εταιρείας η Νομαρχιακή Σύμβουλος Λακωνίας 
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κα Δεντάκου Ελένη η οποία μετέφερε την πολιτική βούληση και απόφαση 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας και του Νομάρχη κ. Φούρκα 

Κωνσταντίνου.  Έχω παρακολουθήσει όλες τις συσκέψεις για την νέα εταιρεία 

ανέφερε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Αργολίδας κ. Μιχαλόπουλος 
Κωνσταντίνος μεταφέροντας την πολιτική βούληση του Νομάρχη Αργολίδας 

κ. Σωτηρόπουλου Βασίλη και παρατήρησε: αφού σήμερα συμμετέχουν οι 

έντεκα μέτοχοι της νέας εταιρείας πρέπει να συγκροτηθεί το Δ.Σ. και να 

ξεκινήσει δουλειά. Στην συνέχεια το λόγο έλαβαν οι Πρόεδροι των ΤΕΔΚ  της 

Πελοποννήσου κ. Μπαρούτσας Γεώργιος, κ. Πήλιουρας Φίλιππος, κ. 
Μπούρης Βασίλειος, κ. Λαμπρόπουλος Θεόδωρος και η εκπρόσωπος 
της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας κα Αλειφέρη Ελένη οι οποίοι δήλωσαν την 

ικανοποίηση τους που μια πρωτοβουλία των ΤΕΔΚ πριν έξι χρόνια 

μετεξελίσσεται  στην νέα εταιρεία αφήνοντας πίσω τεράστιο έργο. Ταυτόχρονα 

έθεσαν το θέμα της ισότιμης συμμετοχής των ΤΕΔΚ και των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. οι ΤΕΔΚ στήριξαν 

μέχρι σήμερα πολιτικά και οικονομικά το εγχείρημα και διαπιστώνουν την 

ισχυρή πολιτική βούληση για τη νέα μορφή της εταιρείας. συνεχάρηκαν τις 

μέχρι σήμερα διοικήσεις και στελέχη του Πελοπόννησος για το έργο που 

γίνεται στην Περιφέρεια. Η νέα εταιρεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος 

στους Ο.Τ.Α  α΄βαθμού που οι ΤΕΔΚ εκπροσωπούν γιατί έχουν μεγαλύτερες 

ανάγκες. 

 

Στο Επιχειρησιακό σχέδιο  της νέας εταιρίας μεταξύ των άλλων 

συμπεριλαμβάνεται: 

• Η τεχνική στήριξη των εταίρων και η προώθηση της συνεργασίας στην 

προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό 

επίπεδο καθώς και ο συντονισμός των προγραμμάτων και η ένταξη 

τους σε μία συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου 

• Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου με 

προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ή 

άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες 



 

    4 

• Ο Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω 

τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού 

και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και 

ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης  στις περιοχές 

της Πελοποννήσου. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης 

• Ο σχεδιασμός διαχείρισης και υλοποίησης ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της 

υπαίθρου. 

Η Εταιρία αποτελεί σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Ν.3316/2005 

αναθέτουσα αρχή. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό και στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου 

μπορεί να εκπονεί μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες με το προσωπικό της. 

Επίσης μπορεί να αναλαμβάνει την διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης  την 

διοίκηση και επίβλεψη των μελετών και των υπηρεσιών για λογαριασμό άλλης 

αναθέτουσας αρχής. 

Η Εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει μέσω προγραμματικών συμβάσεων την 

προετοιμασία, την διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και την διοίκηση 

μελέτης και έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω νόμου 

(3316/2005). 

Η Εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει με απευθείας  ανάθεση την εκπόνηση 

μελετών την παροχή υπηρεσιών από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, από 

τα Νομαρχιακά Συμβούλια από ιδρύματα από νομικά πρόσωπα  δημοσίου 

δικαίου των ΟΤΑ, συνδέσμους αυτών κλπ, όταν στελεχωθεί με προσωπικό ή 

συνεργάτες αντίστοιχου τίτλου σπουδών και ειδικότητας σχετικής με την 

μελέτη ή υπηρεσία που αναλαμβάνει.  

. 

Η Εταιρία  θα πιστοποιηθεί ως τελικός δικαιούχος υλοποίησης έργων 
και ενεργειών στα πλαίσια της Δ΄ προγραμματικής περιόδου. 


