
  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Με κεγάιε ζπκκεηνρή κειώλ ηνπ Aλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Γνξηπλίαο -

Μεγαιόπνιεο - Σξίπνιεο αιιά θαη αξθεηώλ λέσλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην απόγεπκα ηνπ αββάηνπ, 26/11/2016 ζηελ αίζνπζα ηνπ 

εζηηαηνξίνπ Ζιία Σαινύκε, ζην Διιεληθό Γνξηπλίαο, ε πξώηε Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε Αξραηξεζηώλ ηνπ πιιόγνπ.  

Σελ ζπλέιεπζε ραηξέηεζαλ εθπξόζσπνη ησλ ηξηώλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Γήκσλ, ήηνη από ηνλ Γήκν Γνξηπλίαο ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Σξηθνιώλσλ θ. Κ. 

Καλειιόπνπινο, από ηνλ Γήκν Μεγαιόπνιεο ηξηκειήο αληηπξνζσπεία 

απνηεινύκελε από ηνλ πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Β. Χίλε, ηνλ 

Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Γόξηπλνο θ. Γ. Γηώηε θαη ηνλ πξώελ δήκαξρν Φαιαηζίαο 

θαη λελ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Η. Φνπζέθε θαη από ηνλ Γήκν Σξίπνιεο ν 

Αληηδήκαξρνο θ. . Παπαδεκεηξίνπ. Καη νη ηξείο εθπξόζσπνη ησλ Γήκσλ 

θαηά ηελ νκηιία ηνπο εμήξαλ ηελ ζεκαζία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΣΑΠΣΟΚ ζηελ πεξηνρή θαζώο θαη ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

Σε Γ.. παξαθνινύζεζαλ επίζεο ε θ. Παπαειηνύ θαη ε θ. Σνπξινύθε σο 

εθπξόζσπνη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ θαζώο θαη ν 

θ. Γ. Παπιάθεο, Γ/λσλ ύκβνπινο ηεο  εηαηξίαο Οκαο ΑΔ θαη ζύκβνπινο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ην ΠΔΠ.  

Αξρηθά ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ θ. Σζνπθηάο ελεκέξσζε αλαιπηηθά ηα 

κέιε γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. από ηελ πξνεγνύκελε Γ 

όπνπ απνθαζίζηεθε ε κεηαηξνπή ηεο άηππεο Σνπηθήο Οκάδαο Γξάζεο ζε 

ύιινγν θαζώο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο 

Αλαπηπμηαθήο εηαηξίαο ΑΡΚΑΓΗΑ 2020 θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ, κε 

δπν εθπξνζώπνπο, ζηελ Δπηηξνπή ρεδηαζκνύ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο. Αθνινύζεζε ελεκέξσζε από ηνλ θ. Παπιάθε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑΠΣΟΚ, όπσο απηέο 

πξνζδηνξίζηεθαλ κέζα από ηελ απόθαζε ηεο 2εο επηηξνπήο 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΔΠ Πεινπνλλήζνπ (Οδεγόο εθαξκνγήο). 

Αθνινύζεζαλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο από  ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο θαη ζπδήηεζε πςεινύ επηπέδνπ θαη νπζίαο πνπ 

αληαλαθινύζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην αλαπηπμηαθό κέιινλ ηεο πεξηνρήο.  

Δλ ζπλερεία μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ησλ αξραηξεζηώλ γηα ην Γηνηθεηηθά 

πκβνύιην, όπνπ εηέζεζαλ 11 ππνςεθηόηεηεο θαη ηελ Δμειεγθηηθή επηηξνπή 

ηνπ πιιόγνπ, όπνπ εηέζεζαλ 4 ππνςεθηόηεηεο. Δμειέγεζαλ θαηά ζεηξά 

ςήθσλ νη :  

Για το Δ: Μ. Σζνπθηάο, Γ. Γθηνπκέο, Γ. Λπθνγηάλλεο, Φ. Μαληάηε, Κ. 

Φίιαλδξνο, Γ. Λαγόο.  

Γηα ηελ 7 ε ζέζε, κεηαμύ ησλ ηζνςεθεζάλησλ Μ. Καληέιε θαη . 

Σαγθαιάθε έγηλε θιήξσζε θαη εμειέγε ε Μ. Καληέιε.  

Αλαπιεξσκαηηθνί εμειέγεζαλ νη : . Σαγθαιάθε θαη Χ. Φίιαλδξνο.  

Για την εξελεγκτική επιτποπή: Α. εκαηνθόξνο, Φ. Εώεο, Γ. 

Μπνπληξνύγθαο, ελώ ν Γ. ππξαθόπνπινο εμειέγε αλαπιεξσκαηηθόο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ Αξραηξεζηώλ θαη ηελ αλαθνίλσζε από ηελ 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ εθιεγκέλσλ, έιεμε ε 1ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ Αλαπηπμηαθνύ πιιόγνπ Γνξηπλίαο – Μεγαιόπνιεο - Σξίπνιεο.  

Σελ Κπξηαθή 04/12/2016 ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ην λενεθιεγέλ Γ.. ηνπ 

πιιόγνπ σο εμήο: 

Πξόεδξνο: Μ. Σζνπθηάο, Αληηπξόεδξνο: Γ. Λπθνγηάλλεο, Γ. Γξακκαηέαο: Φ. 

Μαληάηε, Σακίαο: Η. Γθηνπκέο, ππεύζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ: Κ. Φίιαλδξνο, 

κέιε : Μ. Καληέιε θαη Η. Λαγόο. 

Σν λέν Γ.. επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Ο ππόεδπορ τος Δ. . 

Μιχάλης Τσουκιάς  


