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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  26/4/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 12/26-4-2017    Αριθ. Απόφασης: 313/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη   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. 2/28844/21-4- 
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,  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 29. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

34.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

35.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 37. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος  
5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
2. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

6.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  7. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  
4. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντπρόεδρος   8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   

 

  

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Ισιδώρου κ.Στέλιος Βονάκης 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
εννέα (39),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με  α/α 4.5 και 9.1 προτάχθηκαν και συζητήθηκαν 
μετά το θέμα της Ενημέρωσης. 
 
Θ Ε Μ Α 3o : Ανανέωση θητείας μελών της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ρόδου.  
 
 

Ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/29872/2017 
εισήγηση η οποία έχει ως εξής:  
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής 
Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου (Απόφαση αρ. 64/2011 Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου) η θητεία των μελών της Επιτροπής έχει λήξει και θα 
πρέπει να ανανεωθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως προβείτε,  στη 
διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των 10 σε αριθμό δημοτών μελών 
της Επιτροπής από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους 
καθώς και όσων είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους (άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής 
Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου (Απόφαση αρ.64/2011 Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου). 

 

Κατόπιν θέτει υπόψη του Σώματος τα παρακάτω: 

1) Στις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι  «Στους δήμους με πληθυσμό 
μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών 
από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της 
θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση 
έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε 
μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.». 

Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει τη συγκροτημένη και ανοικτή 
συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων των διαφόρων εκπροσώπων της 
τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου η 
δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των 
φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων 
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών 
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών 
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και 
ι) δημότες (θα προκύψουν μετά από κλήρωση) 
 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής 
διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 
είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον 
μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος 
ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφαση του.  

 



4 

 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών 
αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

 

2) Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 
δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των  
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα 
με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 

 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν 
αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω 
διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται 
και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και 
παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 
κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

 

3) Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 
πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από 
τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για 
άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται 
στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την 
ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση 
επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 
θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή 
υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις 
υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην 
εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

 

Μετά τα παραπάνω το σώμα καλείται να εγκρίνει : 

 

Την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, με εκπροσώπους των 
κάτωθι φορέων, όπως θα οριστούν από τα όργανα διοίκησης τους. 
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1. Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος – Πρόεδρος  

2. Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

4. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδ/σου, εκπρόσωπος κ. 
…………………..,  

5. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

6. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

7. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

8. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

9. Σύλλογος ΑΜΕΑ, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

10. Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων Δωδ/σου, 
εκπρόσωπος κ. ……., 

11. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

12. Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

13. Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

14. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

15. Επιστ/κή Ένωση Τεχν/κής Εκπ/σης Μηχ/κων, εκπρόσωπος κ. 
………………..,  

16. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

17. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

18. Σύλλογος Γονέων και Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων,  
εκπρόσωπος κ. ….., 

19. Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………….., 

20. Εκπρόσωπος νέων από Σύλλογο Φοιτητών Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, εκπρόσωπος κ. ………………………….. 

 

Οι παρακάτω δέκα (10) κληρωθέντες δημότες : 

21. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Ροδίων 

22. ………………………...., Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 

23. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αφάντου 

24. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου 

25. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Λινδίων 

26. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου 

27. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 
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28. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών 

29. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Καμείρου 

30. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αταβύρου 

 

Με τη λήψη των ορισμών των εκπροσώπων των προαναφερόμενων 
φορέων, θα εκδοθεί σχετική απόφαση Δημάρχου για τον ονομαστικό 
προσδιορισμό των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

κ.Χ.Χατζηευθυμίου, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.Α.Γιαννικουρής  και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Α.Παπουράς , Στ.Δράκος , Ε. 

Παναή και Π.Τοκούζης απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 76 και 65 του Ν.3852/2010, 
καθώς 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  

 

Την ανανέωση της θητείας των μελών της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου με εκπροσώπους των κάτωθι 
φορέων, όπως θα οριστούν από τα όργανα διοίκησής τους 

 

1. Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος – Πρόεδρος  

2. Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

4. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδ/σου, εκπρόσωπος κ. 
…………………..,  

5. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

6. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

7. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

8. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

9. Σύλλογος ΑΜΕΑ, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 
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10. Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων Δωδ/σου, 
εκπρόσωπος κ. ……., 

11. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

12. Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

13. Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

14. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, εκπρόσωπος κ. ………………………….., 

15. Επιστ/κή Ένωση Τεχν/κής Εκπ/σης Μηχ/κων, εκπρόσωπος κ. 
………………..,  

16. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

17. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου, εκπρόσωπος κ. 
………………………….., 

18. Σύλλογος Γονέων και Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων,  
εκπρόσωπος κ. ….., 

19. Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, εκπρόσωπος κ. 
………………….., 

20. Εκπρόσωπος νέων από Σύλλογο Φοιτητών Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, εκπρόσωπος κ. ………………………….. 

 

Οι παρακάτω δέκα (10) κληρωθέντες δημότες : 

21. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Ροδίων 

22. ………………………...., Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 

23. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αφάντου 

24. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου 

25. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Λινδίων 

26. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου 

27. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 

28. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών 

29. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Καμείρου 

30. ………………………….., Δημοτική Ενότητα Αταβύρου 

 

Με τη λήψη των ορισμών των εκπροσώπων των προαναφερόμενων 
φορέων, θα εκδοθεί σχετική απόφαση Δημάρχου για τον ονομαστικό 
προσδιορισμό των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


