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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 
Η Αποτελεσµατικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Δηµόσιος 
Διάλογος  εν όψει της  Μεταρρύθµισης, αποτέλεσε το αντικείµενο της 
εκδήλωσης που πραγµατοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήµων  Δυτικής  
Ελλάδας (Π.Ε.Δ. ΔΕ) στην Πάτρα την Κυριακή 13 Νοεµβρίου 2016 στο 
ξενοδοχείο Αστήρ. 
Η εκδήλωση  ήταν  ενταγµένη  στο πρόγραµµα  των εργασιών του ετήσιου  
Forum Ανάπτυξης, το όποιο εξελίχτηκε σε βήµα διαλόγου και 
προβληµατισµού για όλο το πλέγµα των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 
καθώς και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
       
Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε., ήταν ο Πρόεδρος της 
και Δήµαρχος Αγρινίου κος Γ. Παπαναστασίου, ενώ στην συνέχεια 
παρενέβησαν µε τοποθετήσεις,  ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ  
της Π.Ε.Δ. ΔΕ και  Δήµαρχος Ερυµάνθου κος Θ.Καρπής, η κα  Κ. 
Γεροπαναγιώτη – Πρόεδρος  του  Δηµ. Συµβουλίου του Δήµου Πατρέων και 
µέλος του Δ.Σ της ΠΕΔ. ΔΕ εκ µέρους της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση και 
η κα Ουρ. Μπίρµπα – Δηµ. Σύµβουλος Δ. Πατρέων και µέλος του Δ.Σ της 
ΠΕΔ. ΔΕ, εκ µέρους της παράταξης Αριστερή Ριζοσπαστική  Συνεργασία Δ. 
Ελλάδος. 
       
Οι παραπάνω οµιλητές ανέπτυξαν τις θέσεις τους, όπως αυτές εκφράζονται 
από την παράταξη τους στο Δ.Σ της ΠΕΔ.ΔΕ µέσα από αντίστοιχες 
εισηγήσεις, οι οποίες είναι ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα : www.pedde.gr. 
 
Ακολούθησε διάλογος µεταξύ των παρευρισκοµένων, ενώ την εκδήλωση 
έκλεισε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ.ΔΕ και Δήµαρχος Αγρινίου κος Γ. 
Παπαναστασίου,   ο οποίος αφού συνόψισε τους κεντρικούς άξονες των 
οµιλητών,  συµφώνησε στην διοργάνωση µιας κοινής εκδήλωσης µε την 
Περιφέρεια Δ. Ελλάδος προκειµένου να εγκαινιαστεί µια νέα περίοδος 
σύµπνοιας και συνεργασίας για το καλό των πολιτών και του τόπου. 
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Να σηµειωθεί ότι την εκδήλωση παρακολούθησε µεγάλος αριθµός αιρετών 
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης της  Περιφέρειας Δ. 
Ελλάδος, ο Περιφερειάρχης κος Α. Κατσιφαρας, καθώς και εκπρόσωποι 
κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.  
 

    

 


