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Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε. σε Σώμα. 
 
Όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όλες οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και 

Κοινοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Πελοπόννησος Κ.Σ.Σ.Α που αποτελούν τους μετόχους της 

νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας των ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. προχώρησαν στη συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθύνοντα  Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Ταγαρά Νικόλαο, Νομάρχη Κορινθίας. και Αντιπρόεδρο τον κ. 

Μπούρη Βασίλειο, Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Αργολίδας και  Δήμαρχο Άργους στην συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στις 23/01/08 στο Συνεδριακό Χώρο του Ξενοδοχείου «Μαίναλον» η οποία είχε και 

πανηγυρικό χαρακτήρα αφού έγινε για πρώτη φορά και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της νέας 

εταιρείας. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι τα εξής:  

 Ο Νομάρχης Αρκαδίας κ. Κωνσταντόπουλος Δημήτρης  

 Ο Νομάρχης Κορινθίας κ. Ταγαράς Νικόλαος  

 Ο Αντινομάρχης Αργολίδος κ. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

 Ο Αντινομάρχης Μεσσηνίας κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος 

 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 Αργολίδας, Δήμαρχος Άργους κ.Μπούρης Βασίλειος 

 Ο Αντιπρόεδρος του Πελοπόννησος Κ.Σ.Σ.Α. κ. Τσιλογιάννης Αλέξανδρος  

 Η Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας κα. Αλειφέρη Ελένη Δήμαρχος Μελιγαλά. 

Επίσης παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Πελοπόννησος, Κ.Σ.Σ.Α Δήμαρχος Κορυθίου 

κ.Καρλής Γεώργιος και ο Διευθυντής του Πελοπόννησος  Κ.Σ.Σ.Α. κ. Μπερέτσος Μαρίνος. 

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε συνέντευξη τύπου 

στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου έκανε και πλήρη αναφορά για το Επιχειρησιακό σχέδιο  της 

νέας εταιρίας το οποίο συμπεριλαμβάνει : 
• Την τεχνική στήριξη των εταίρων και την 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. 
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• Τον σχεδιασμό, 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. 

• Τον Προγραμματισμό, σχεδιασμό 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. 

• Την  προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Τον σχεδιασμό 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. 

 

               
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Ταγαράς Νικόλαος 
Νομάρχης Κορινθίας 


