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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 270 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/21625/24-3- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Τροποποίηση εταιρικού καταστατικού  της 
Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. , αρ.πρωτ. 2/22697/2017.  
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ε.Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αριθ. Πρωτ. 2/22697/2017 εισήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ρόδου 
Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία «Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.» η οποία έχει ως εξής:   
 



3 

 

 Ι. Με την υπ’ αριθ. 1054/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου παραχωρήθηκε στην εταιρεία μας από τον Δήμο 

Ρόδου το δημοτικό ακίνητο (αναψυκτήριο) που βρίσκεται εντός του 

Δημοτικού Πάρκου της Πλατείας Χριστοφόρου Πατριάρχου 

Αλεξανδρείας. 

 

 ΙΙ. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 164/13-3-2017 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου καθορίστηκε ο αριθμός και η 

ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τακτικών και 

αναπληρωματικών, τα οποία θα διοικήσουν την εταιρεία μας τα 

επόμενα δυόμιση έτη. Στην εν λόγω απόφαση ο αριθμός των μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που αποτελούν συνάμα και μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας καθορίστηκε σε 

τέσσερα. 

 

 ΙΙΙ. Τέλος παρίσταται ανάγκη προσαρμογής του χρόνου 

θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από δύο σε 

δυόμιση έτη λόγω της αύξησης της θητείας του Δημοτικού 

Συμβουλίου από τέσσερα σε πέντε έτη συνεπεία των τροποποιήσεων 

που επέφερε ο ν. 3852/2010, οι οποίες εφαρμόζονται εν προκειμένω 

για πρώτη φορά κατά την παρούσα θητεία του. 

 

 IV. Συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση και 

αναδιατύπωση των παρακάτω αναφερομένων άρθρων του 

καταστατικού της εταιρείας μας ως ακολούθως: 

 

 Α. Τροποποίηση άρθρου 3: 

  

Παλαιό άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  
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1) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η 

εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του δήμου. 

2) Η αξιοποίηση των κτιριακών μνημείων του πολιτιστικού 

μνημείου των Πηγών Καλλιθέας, η προώθηση των πολιτιστικών, 

αρχαιολογικών και φυσικών στοιχείων που συνδέονται με την 

περιοχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, η 

οργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, 

καλλιτεχνικών και λοιπών εκδηλώσεων και η ανάληψη 

επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν 

στην απόκτηση κεφαλαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που 

εξυπηρετούν τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς. 

3) Η εκπόνηση μελετών επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας ή 

τρίτων, η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και η υλοποίηση 

επιδοτούμενων δράσεων. 

4) Η εκμετάλλευση Ιαματικών Πηγών. 

5) Η οργάνωση συνεδρίων και εκπλήρωση εκπαιδευτικών 

στόχων. 

6) Η εκμετάλλευση του δασικού αλσυλλίου των Πηγών 

Καλλιθέας καθώς και η διαχείριση και συντήρησή του. 

7) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η 

εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων, των καταστημάτων πάσης 

φύσεως, των καντινών, των πάρκων, των αλσυλλίων, των 

παραλιών, πλην αυτών, για τις οποίες έχουν προτιμησιακό δικαίωμα 

από το Δήμο Ρόδου οι όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και 

κάθε άλλου ακινήτου του Δήμου Ρόδου που θα παραχωρηθεί 

μελλοντικά στην εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία. 

8) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Ακταίον και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. 

9) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Όασις και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. 

10) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Ροδίνι και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του 

ομώνυμου πάρκου. 
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11) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του Αγίου Σουλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος 

χώρου. 

12) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των 

καταστημάτων της Κοιλάδας των Πεταλούδων και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος χώρου. 

13) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Συσσίτιο. 

14) Η αξιοποίηση και λειτουργία των κυλικείων του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου και του δημοτικού νεκροταφείου. 

15) Η εν γένει προώθηση πολιτιστικών, επιστημονικών, 

τουριστικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών δράσεων, είτε 

αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 

λοιπούς συναρμόδιους φορείς του Δήμου Ρόδου, η οργάνωση 

πολιτιστικών, επιστημονικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, 

καλλιτεχνικών και λοιπών εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε πολιτιστικά, 

επιστημονικά, τουριστικά, ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά 

προγράμματα και η ανάληψη επιχειρηματικών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην απόκτηση κεφαλαίων για την 

εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω 

σκοπούς. 

 

Νέο άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  

1) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η 

εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του δήμου. 

2) Η αξιοποίηση των κτιριακών μνημείων του πολιτιστικού 

μνημείου των Πηγών Καλλιθέας, η προώθηση των πολιτιστικών, 

αρχαιολογικών και φυσικών στοιχείων που συνδέονται με την 

περιοχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, η 

οργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, 

καλλιτεχνικών και λοιπών εκδηλώσεων και η ανάληψη 
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επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν 

στην απόκτηση κεφαλαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που 

εξυπηρετούν τους παραπάνω παρεμφερείς σκοπούς. 

3) Η εκπόνηση μελετών επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας ή 

τρίτων, η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και η υλοποίηση 

επιδοτούμενων δράσεων. 

4) Η εκμετάλλευση Ιαματικών Πηγών. 

5) Η οργάνωση συνεδρίων και εκπλήρωση εκπαιδευτικών 

στόχων. 

6) Η εκμετάλλευση του δασικού αλσυλλίου των Πηγών 

Καλλιθέας καθώς και η διαχείριση και συντήρησή του. 

7) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η 

εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων, των καταστημάτων πάσης 

φύσεως, των καντινών, των πάρκων, των αλσυλλίων, των 

παραλιών, πλην αυτών, για τις οποίες έχουν προτιμησιακό δικαίωμα 

από το Δήμο Ρόδου οι όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και 

κάθε άλλου ακινήτου του Δήμου Ρόδου που θα παραχωρηθεί 

μελλοντικά στην εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία. 

8) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Ακταίον και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. 

9) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Όασις και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. 

10) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Ροδίνι και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του 

ομώνυμου πάρκου. 

11) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του Αγίου Σουλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος 

χώρου. 

12) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των 

καταστημάτων της Κοιλάδας των Πεταλούδων και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος χώρου. 

13) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία του 

καταστήματος Συσσίτιο. 
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14) Η αξιοποίηση και λειτουργία των κυλικείων του 

Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου και του δημοτικού νεκροταφείου. 

15) Η συντήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία 

του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται εντός 

του Δημοτικού Πάρκου της Πλατείας Χριστοφόρου 

Πατριάρχου Αλεξανδρείας 

16) Η εν γένει προώθηση πολιτιστικών, επιστημονικών, 

τουριστικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών δράσεων, είτε 

αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 

λοιπούς συναρμόδιους φορείς του Δήμου Ρόδου, η οργάνωση 

πολιτιστικών, επιστημονικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, 

καλλιτεχνικών και λοιπών εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε πολιτιστικά, 

επιστημονικά, τουριστικά, ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά 

προγράμματα και η ανάληψη επιχειρηματικών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην απόκτηση κεφαλαίων για την 

εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρετούν τους παραπάνω 

σκοπούς. 

 

 Β. Τροποποίηση άρθρου 7: 

 

Παλαιό άρθρο 7 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. H εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 

αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 266 του ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε 

φορά. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 

διετής (2 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
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δημοτικού συμβουλίου του δήμου, με εξαίρεση τη θητεία του 

πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κατωτέρω ορίζεται, και τη 

θητεία του αμέσως επόμενου, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος της 

θητείας του υπάρχοντος δημοτικού συμβουλίου.  

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε 

επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, πάντα με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 266 του ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε 

φορά. 

 

Νέο άρθρο 7 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. H εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 

αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 266 του ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε 

φορά. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 

δυόμιση (2 ½ έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 

δημοτικού συμβουλίου του δήμου.  

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε 

επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, πάντα με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 266 του ν. 3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε 

φορά. 

V. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως: 

(α) Τροποποιήσετε την υπ’ αριθ. 164/13-3-2017 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου δια του διορισμού ενός ακόμη (12ου) 
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τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας μας  

(β) Μεριμνήσετε για τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ρόδου εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να παρασταθεί 

και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου σε αυτόκλητη έκτακτη γενική 

συνέλευση της εταιρείας μας, η οποία θα διενεργηθεί με σκοπό τη 

λήψη απόφασης επί των κατωτέρω μόνων θεμάτων ημερησίας 

διατάξεως: 

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση άρθρου 7 του εταιρικού καταστατικού 

Θέμα 3ο: Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Σύμφωνα με τον νομικό της 
ΔΕΡΜΑΕ προέκυψε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή των 
αιρετών στο Διοικητικό Συμβούλιο που έπρεπε να είναι το ένα τρίτο.  

Το εν τρίτο όμως των 11 μας δίνει λίγο παραπάνω οπότε θα 
έπρεπε να αφαιρέσουμε κάποια από τα αιρετά μέλη και πήρανε την 
απόφαση αντί να αφαιρέσουμε να προσθέσουμε ένα μέλος να είναι 
12 ούτως ώστε το 1/3 να είναι τα 4 άτομα που είναι αιρετά. 

 
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Σωστό. Εντάξει. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να κάνω μια διευκρίνιση Πρόεδρε και ο Στράτος 

θα συμφωνήσει κατά πάγια τακτική και υπάρχει η ερμηνεία μάλλον 
όταν το εν τρίτον είναι άνω του μισού βγαίνει λοιπόν ότι στα 11 το 
εν τρίτον ήταν 3,6 άρα μπορούσαμε να έχουμε 4 συναδέλφους 
στρογγυλοποιούμενο προς τα πάνω Δημοτικούς Συμβούλους.  

Ειπώθηκε αυτό, εγώ δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση 
συνάδελφος που ορίστηκε εδώ και μάλιστα με απόφαση όλων μας να 
πούμε τώρα ποιος θα βγει ή να γίνει αναπληρωματικός ή οτιδήποτε 
και επειδή υπήρξε μία μόνο σκέψη μην τυχόν προσβληθεί σε κάποια 
ένσταση διαγωνιστικής διαδικασίας μιας προμήθειας ή οτιδήποτε 
επειδή τώρα πολλές φορές συμβαίνουν αυτά μέσα στη φτώχεια και 
γκρίνιες και ενστάσεις κλπ είπα αν δεν έχετε αντίρρηση να αυξηθεί 
να περάσει. 

Μετά από αυτό βέβαια εξουσιοδοτούμαι να κάνω την 
τροποποίηση συμβολαιογραφικά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το 
θέμα και ο ορισμός. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμφωνεί το σώμα και οι παρατάξεις; 

Συμφωνούμε. Ομόφωνα δεκτό. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, ο 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Περδίκης , ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

κ. Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης και 

Μ.Δράκος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 

 
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθ.164/13-3-2017 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον 
ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.) , 
αυξάνοντας τον αριθμό των τακτικών μελών από 11 σε 12 
τροποποιώντας το άρθρο 7 του εταιρικού καταστατικού της 
εταιρείας.  

 
  

3. Ορίζει  τον κ. ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΔΗ ως τακτικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.) .  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως 
εξής:  

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 
2.ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΚΟΥΖΗΣ 3.ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΗΣ 
4.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 4.ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
5.ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗΣ-Διευθύνων 
Σύμβουλος  

5.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΣ 

6.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 6.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Ηλία 
7.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 7.ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΤΣΑΣ  
8.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΓΟΣ 8.ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 
9.ΜΕΧΜΕΤ ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 9.ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
10.ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΪΒΑΖΗΣ 10.ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ 
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11.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 11.ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 
12.ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ   

 
 
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο να 

εκπροσωπήσει το Δήμο  σε αυτόκλητη έκτακτη γενική 
συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα διενεργηθεί με σκοπό 
τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω  θεμάτων Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρου 3 του εταιρικού 
καταστατικού 
Θέμα 2Ο: Τροποποίηση άρθρου 7 του εταιρικού 
καταστατικού 
Θέμα 3ο : Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Παρέχει σε αυτόν της εξουσία να λάβει απόφαση επί όλων 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σκοπό την επίτευξη 
των αιτούμενων τροποποιήσεων του καταστατικού της 
εταιρείας , τον διορισμό νέου μέλους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και τον επανακαθορισμό της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  

 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 


