
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 276/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία
στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
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ΑΞΙΩΝ»
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ
18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ  Ε  Μ  Α  33ο:  Αντικατάσταση  αναπληρωματικού  μέλους  στην  Οικονομική
Επιτροπή,  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Νότιας
Δωδεκανήσου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου (ΡΟΔΑ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μιχαήλ Σοκορέλος θέτει  υπόψη του
Σώματος εισήγηση της Ειδικής Νομικής Συνεργάτιδας της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ρόδου κας Μαριέττας Χατζηγιώργη, που αφορά την αντικατάσταση του αποβιώσαντος
Δημοτικού Συμβούλου Γ.Σαρικά από τις θέσεις που κατείχε, η οποία έχει ως εξής:

Επί  του  υπ’  αριθ.  30  θέματος   της  ημερήσιας  διάταξης  που   φέρεται  προς

συζήτηση  κατά τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Ρόδου που
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θα λάβει  χώρα την 23-09-2020  με θέμα «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους

στην Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Νότιας

Δωδεκανήσου» η  νομική υπηρεσία εισηγείται τα κάτωθι:

 Αναφορικά  με  την  αντικατάσταση  του  εκλιπόντα  Γεωργίου Σαρικά    στην

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου:

 Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις  των άρθρων 74 Ν.3852/2010,  71 Ν.4555/2018 , 2

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019) και  τη με αριθ. 760/2019 απόφαση  της

ειδικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ρόδου  (αριθ.  πρακτικού  16/08-09-

2019)

 Η   Οικονομική Επιτροπή αποτελείται  από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει

ορίσει ή θα ορίσει  ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο , από δύο (2) Αντιδημάρχους οι οποίοι

ορίζονται ή θα ορισθούν ως μέλη από το Δήμαρχο και από οκτώ (8) μέλη  τα οποία

εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,  ενώ οι λοιποί  υποψήφιοι  ανά  παράταξη θα

αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Από  τα  εκλεγόμενα  μέλη  τουλάχιστον  τρία  (3)  προέρχονται  υποχρεωτικά  από  την

παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  1,3,4  και  6  του  άρθρου  74  του

Ν.3852/2010  όπως  ισχύει  μετά  την  αντικατάσταση  του  από  το  άρθρο  2  του

Ν.,4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή :

 Η  παράταξη  «ΜΕ  ΔΥΝΑΜΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΡΟΔΟ»  (σύμπραξη)  δικαιούται  πέντε  (5)

εκλεγόμενα μέλη.

 Η παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» δικαιούται δύο  (2) εκλεγόμενα μέλη

και

 Η παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος.

Ως εκ τούτου και συνεπεία του θανάτου του δημοτικού συμβούλου της παρατάξεως της

αντιπολίτευσης   «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  Γεωργίου  Σαρικά  ο  οποίος  είχε  εκλεγεί  ως

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου   ,   η παράταξη

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  πρέπει να  προβεί στην εκλογή  με μυστική ψηφοφορία μέλους που θα

αντικαταστήσει τον εκλιπόντα στην Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ,  σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων  74 Ν.3852/2010,  71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και

εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019 και για το χρονικό διάστημα  έως την  06/11/2021

 Αναφορικά με την αντικατάσταση  του εκλιπόντα Γεωργίου Σαρικά   στην  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου:

Έχοντας υπόψιν  τις  διατάξεις  των άρθρων  74 Ν.3852/2010,   71 Ν.4555/2018 ,  2

Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019 και  τη με αριθ. 761/2019 απόφαση  της
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ειδικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ρόδου  (αριθ.  πρακτικού  16/08-09-

2019)

Η   Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αποτελείται  από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει

ορίσει ή θα ορίσει  ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο , από δύο (2) Αντιδημάρχους οι οποίοι

ορίζονται ή θα ορισθούν ως μέλη από το Δήμαρχο και από οκτώ (8) μέλη  τα οποία

εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,  ενώ οι λοιποί  υποψήφιοι  ανά  παράταξη θα

αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Από  τα  εκλεγόμενα  μέλη  τουλάχιστον  τρία  (3)  προέρχονται  υποχρεωτικά  από  την

παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  1,3,4  και  6  του  άρθρου  74  του

Ν.3852/2010  όπως  ισχύει  μετά  την  αντικατάσταση  του  από  το  άρθρο  2  του

Ν.,4623/2019 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

 Η  παράταξη  «ΜΕ  ΔΥΝΑΜΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΡΟΔΟ»  (σύμπραξη)  δικαιούται  πέντε  (5)

εκλεγόμενα μέλη.

Η παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη  και η

παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος.

 Ως εκ τούτου και συνεπεία του θανάτου του δημοτικού συμβούλου της Παρατάξεως της

αντιπολίτευσης   «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  Γεωργίου  Σαρικά  ο  οποίος  είχε  εκλεγεί  ως

αναπληρωματικό  μέλος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ρόδου    ,    η

παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  πρέπει να  προβεί στην εκλογή  με μυστική ψηφοφορία

μέλους  που  θα  αντικαταστήσει  τον  εκλιπόντα  στην  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του

Δήμου  Ρόδου,   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  Ν.3852/2010,   71

Ν.4555/2018,  2  Ν.4623/2019  και  εγκύκλιο  ΥΠΕΣ  αρ.90/2019  και  για  το  χρονικό

διάστημα  έως την  06/11/2021

Αναφορικά με την αντικατάσταση  του εκλιπόντα Γεωργίου Σαρικά ως μέλους

ττου  Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου

Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» 

   Έχοντας υπόψη:

 τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 

 τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ 1α του Ν. 3852/2010

 τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019

 τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς επιχείρησης (ΦΕΚ Β’ 992/26.5.2011)

 Τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  102/13.9.2019  του  Υπουργείου

Εσωτερικών  με  θέμα:  «Συγκρότηση  των  διοικητικών  συμβουλίων Ν.

3852/2010 των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» και 
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  Τη με αριθ. 771/2019 απόφαση  της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ρόδου (αριθ. πρακτικού 17/27-09-2019):

Ι) Η   Κοινωφελής  Δημοτική  Επιχείρηση Συγκοινωνιών  Ρόδου «ΔΕΣ  ΡΟΔΑ»

δημιουργήθηκε στη σημερινή μορφή, μετά την συγχώνευση σε αυτήν οκτώ  (8)

κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων ( Συστατική Πράξη: Αποφ. 154Α/2011 Δημ.

Συμβουλίου Αποφ  865/2011 ΓΓΑΔΑ ΑΔΑ 4ΑΓΨΟΡ1Ι-5 ΦΕΚ 992 Β 2011.) 

        Σύμφωνα με τη παραπάνω συστατική πράξη το Δ.Σ. της ΔΕΣ

ΡΟΔΑ είναι 11μελές οριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

Τρεις  (3)  Δημοτικοί  Σύμβουλοι (από   τους  οποίους  οι   δύο  (2)

τουλάχιστον  από  τη  μειοψηφία),  ένας(1)  εκπρόσωπος  εργαζομένων

όταν  απασχολεί  περισσότερους  από  είκοσι  εργαζόμενους  ένας  (  1)

εκπρόσωπος  κοινωνικού  φορέα. Τα  λοιπά  έξι  (6)  μέλη   εί  ναι

δημότες ή κάτοικοι  με σχετικες με τo  ο αντικείμενο της επιχείρησης

πείρα και  γνώσεις

Ο   Πρόεδρος   και  ο  Αντιπρόεδρος  ορίζονται   από  το  Δημοτικό

Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 4 ΔΚΚ)

ΙΙ. Ως  προς  τον  τρόπο  ορισμού  των  μελών  διοίκησης  των  νομικών

προσώπων,  που  ανήκουν  σε  οργανισμούς  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  στις

οποίες συγκαταλέγονται και οι κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις,

ορίζει το σήμερα ισχύον άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 ότι, όπου

στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών

πράξεων,  προβλέπεται  ο  ορισμός  μελών  στη  διοίκηση  των  νομικών

προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων

τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία,  τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών,

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου,

με  τους  αναπληρωτές  τους,  υποδεικνύονται  δεσμευτικά από  τον

δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα,  και τα δύο πέμπτα (2/5)

από τις λοιπές παρατάξεις.

       Ενισχυτικά  στην Εγκύκλιο 102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρεται

ειδικά για τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ότι: «Η κοινωφελής

επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7)

έως έντεκα (11) μέλη η σύνθεση του οποίου ορίζεται  ειδικότερα με τις

διατάξεις του άρ.255 παρ.1 κ.ε. ΚΔΚ. Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης

(αρ.  6  παρ.  1  ν.  4623/2019),  κατά  τη  συγκρότηση  του  ΔΣ  της

επιχείρησης  από  το  δημοτικό  συμβούλιο  τα  αιρετά  μέλη  και  οι
5
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δημότες υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον δήμαρχο κατά τα 3/5

και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5, ενώ δεν υπολογίζονται

στην ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι κατά

το άρ. 255 παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο

αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας

αναλογίας. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 63900/13-9-2019 και με

αρ.  102  Εγκύκλιο  του  Τμήματος  Νομικών  Προσώπων  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Αποκέντρωσης  και  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του

Υπουργείου  Εσωτερικών  ορίζεται  ότι  για  τον  υπολογισμό  της

ποσοστιαίας  αναλογίας των 3/5,  εφόσον δεν προκύψει  ακέραιος

αριθμός η  στρογγυλοποίηση  θα  γίνεται  στην  αμέσως  επόμενη

ακέραια μονάδα.  Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη ορίζεται,  μεταξύ

άλλων, ότι στις περιπτώσεις διορισμού από τους Ο.Τ.Α. μελών διοικητικών

συμβουλίων Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων προσώπων κάθε φύλου

ανέρχεται σε ποσοστό  ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται είναι

πάνω  από  ένα  (1).  Τυχόν  δεκαδικός  αριθμός  στρογγυλοποιείται  στην

επόμενη ακέραιη  μονάδα,  εφόσον το κλάσμα είναι  ίσο με μισό της

μονάδας και άνω. Στο τέλος δε της εν λόγω περίπτωσης προστέθηκε νέο

εδάφιο με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4604/2019, με το οποίο ορίζεται ότι η

συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων χωρίς την τήρηση των

προϋποθέσεων της ποσόστωσης δεν είναι νόμιμη, εκτός και αν προέρχονται

από εκλογή. 

IV. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι

στην  περίπτωση  της  «Δ.Ε.Σ.  ΡΟΔΑ»»,  η  οποία  τυγχάνει  Κοινωφελής

Δημοτική  Επιχείρηση  του  άρθρου  254  επομ.  του  ν.  3463/2006,  που

διοικείται από έντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα 3/5 του συμβουλίου

αυτού,  συμπεριλαμβανομένου  του  προέδρου  του  οργάνου,

υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο Ρόδου, ήτοι τα επτά

(7) μέλη του συμβουλίου (11*3/5=6,6 και κατά στρογγυλοποίηση 7)  από

δε υπόλοιπα τέσσερα (4)  για τη συμπλήρωση του 11 μελούς Συμβουλίου:
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 -Μια  (1)  θέση  μέλους  καταλαμβάνεται  ex officio  από  τον

εκπρόσωπο των εργαζομένων με  τον  αναπληρωτή  του (δεν  υπάρχει

υποχρέωση τήρηης ποσόστωσης φύλλου).

 -  Μια  (1)  θέση  μέλους  καταλαμβάνεται  ex officiο  από  τον

εκπρόσωπο  του  κοινωνικού  φορέα  που  θα  προτείνει  στο  Δημοτικό

Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος.   

  - Δύο (2) μέλη που απομένουν ορίζονται από την μειοψηφία μετά

των αναπληρωτών τους (όλες τις παρατάξεις). Ειδικότερα η αναλογία

των  2/5  επί  του  11μελούς  συμβουλίου  δίνει  δεκαδικό  αριθμό  4,4.  Το

δεκαδικό  ψηφίο  δεν  υπολογίζεται  καθώς  με  την  στρογγυλοποίηση  του

δεκαδικού αριθμού των 3/5 για την πλειοψηφία σε 7 απομένουν 4 θέσεις

για τους λοιπούς ορισμούς. Επίσης αφαιρούνται δύο θέσεις λόγω των ex

officio μελών. 

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα ορίσει

τα  μέλη  της,  άρα  υπόκειται  στη  διακριτική  της  ευχέρεια  ο  τρόπος  που

συναινετικά ή κατά πλειοψηφία, με εσωτερικές διαδικασίες όπως εκλογές

μεταξύ όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, θα το κάνει. Σε περίπτωση

όμως που υπάρχει αδυναμία υπόδειξης και ορισμού από την μειοψηφία ,

τότε  θα  ορισθούν  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο προερχόμενοι    όμως

αποκλειστικά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας δύο αιρετοί .

.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι από τα επτά (7) μέλη, που θα ορίσει ο

Δήμαρχος  Ρόδου,  μπορούν να είναι  αιρετοί  δημοτικοί  σύμβουλοι

μόνον ο ένας, από δε τα δύο (2) μέλη που θα ορίσουν οι υπόλοιπες

παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι αιρετοί και

δημοτικοί  σύμβουλοι  και  οι  δύο,  καθόσον ο συνολικός  αριθμός  των

αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα τρία

(3) αιρετά μέλη σύμφωνα με τη συστατική πράξη .

Ειδικότερα για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ.

1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής

αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο

(1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και

επί  του (1/3)  για  τα λοιπά προτεινόμενα  προς  το  συμβούλιο,  πλην της

αιτιολογημένης  ανεπάρκειας  ικανού  αριθμού  εκπροσώπων  του  έτερου

φύλου  και  εξαιρουμένων  των  ex  officio  μελών  (του  κλάσματος
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στογγυλοποιούμενου στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον είναι ίσο με το

μισό και άνω) 

 Από τα μέλη που προέρχονται υποδεικνυόμενα από την παράταξη του

Δήμαρχου  7  συνολικά,  τηρείται  υποχρεωτικά  η ποσόστωση 1/3 των

φύλων (ήτοι 2 γυναίκες  και 5 άνδρες, ή 2 άνδρες και 5 γυναίκες ή 3

άνδρες  και  4  γυναίκες  ή  4  άνδρες  και  3  γυναίκες  )  εκτός  εάν

αιτιολογημένα  διαπιστώνεται  ανεπάρκεια  ικανού αριθμού εκπροσώπων

του ενός φύλου. 

 Για τα μέλη που προέρχονται από την μειοψηφία, 2 συνολικά, για τον

ορισμό  των  μελών  της  μειοψηφίας  υπάρχει  κατ΄αρχήν   υποχρέωση

τήρησης  ποσόστωσης  φύλου  καθώς  2  *1/3=0,6666  και  εφόσον  το

κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω, η αναλογία των φύλων

πρέπει  να  είναι  1  προς  1,  εκτός  εάν  αιτιολογημένα  διαπιστώνεται

ανεπάρκεια  ικανού αριθμού  εκπροσώπων  του ενός  φύλου,  όμως  στη

προκειμένη  περίπτωση  δεν  υπάρχει  υποχρέωση  τήρησης  ποσόστωσης

φύλου  για  την  μειοψηφία  διότι  οι  εκπρόσωποι  της  σύμφωνα  με  τη

συστατική  πράξη  πρέπει  ναι  αιναι  αιρετοί  και  αιρετές  γυναίκες  δεν

υπάρχουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

 Για  τον  έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  κοινωνικού  φορέα  (και  τον

αναπληρωτή  του)   δεν  συντρέχει  υποχρέωση  τήρησης  ποσόστωσης

φύλων

 Για  τον έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (και  τον αναπληρωτή

του) δεν συντρέχει επίσης υποχρεώση τήρησης ποσόστωσης φύλων

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού

συμβουλίου, καθώς στην πράξη σύστασης της επιχείρησης δεν προβλέπεται

μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις

(3)  μήνες  μετά  την  εγκατάσταση  του  νέου  δημοτικού  ή  κοινοτικού

συμβουλίου.

 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά

τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία

του  συνολικού  αριθμού  των  μελών  του.  Για  την  αντικατάσταση  του

εκπροσώπου των εργαζομένων  και  του  κοινωνικού φορέα της  περιοχής

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.
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Το δημοτικό  ή κοινοτικό  συμβούλιο  ορίζει  από τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. 

Κατόπιν τούτων και λόγω του θανάτου του δημοτικού συμβούλου της παρατάξεως της

αντιπολίτευσης  «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» Γεωργίου Σαρικά  η Μειοψηφία συνολικά καλείται

να ορίσει  ένα σύμβουλο (δυνητικά δημότη)  προς αντικατάσταση  του αποβιώσαντος

Γεωργίου  Σαρικά  που  είχε  ορισθεί  ως  αναπληρωματικό  μέλος  του  Διοικητικού

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου με την επωνυμία

«Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» 

Αναφορικά με την αντικατάσταση  του εκλιπόντα Γεωργίου Σαρικά ως μέλους

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Νότιας

Δωδεκανήσου . 

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 244 του Ν. 3463/2006

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019

 Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 21/7950/17-2-2011 ΥΠΕΣΑΗΔ

 Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 102/13.9.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού»

 Τις  διατάξεις  του  ΠΔ.  128/2001  (ΦΕΚ  113  Α’)  με  τα  οποίο  ιδρύθηκε  το

διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το από 24.9/2019 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του ΝΠΔΔ 

Τη  με  αριθ.  772/2019  απόφαση   της  ειδικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Ρόδου (αριθ. πρακτικού 17/27-09-2019):

Σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

«1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') λειτουργούν σύμφωνα

με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.

2. Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται

μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  κατά τις διατάξεις της  παραγράφου 1 του άρθρου

240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας

του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος

της  πλησιέστερης  προς  αυτήν  λιμενικής  αρχής.  3. Ειδικά  στην  περίπτωση  που  η

γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων

του  ενός  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.),  αυτό  αποκτά  διαδημοτικό

χαρακτήρα. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε εννέα (9)
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στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο Ο.Τ.Α., έντεκα

(11) στα όρια τριών Ο.Τ.Α. και μέχρι δεκαπέντε (15) στα όρια περισσοτέρων των τριών

Ο.Τ.Α.

Ο  αριθμός  των  αιρετών  εκπροσώπων  καθενός  από  τους  συμμετέχοντες  Ο.Τ.Α.

προσδιορίζεται  από  το  ακέραιο  πηλίκο  της  διαίρεσης  του  αριθμού  των  μελών  του

διοικητικού συμβουλίου, δια του αριθμού των μετεχόντων "ΟΤΑ" (Η εντός "" λέξη "ΟΤΑ"

στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17

του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008). Σε περίπτωση κατά την

οποία προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι αντίστοιχες

θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ανά μία στους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με

το  μεγαλύτερο  πληθυσμό.  Σε  περίπτωση,  κατά  την  οποία  προκύπτει  αριθμός

μεγαλύτερος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται

με  αφαίρεση  εκπροσώπων  των  πληθυσμιακά  μικρότερων  Ο.Τ.Α.  και  σε  περίπτωση

νησιών  με  αφαίρεση  κατά  πρώτον  των  εκπροσώπων  των  πληθυσμιακά  μικρότερων

Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

Ο πρόεδρος των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού

προσώπου. 

4. Όπου στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου,  αναφέρεται  δημοτικό  συμβούλιο  ή  δήμαρχος,  για  τα  νομικά  πρόσωπα  της

ανωτέρω  παραγράφου,  νοείται  το  συμβούλιο  και  ο  δήμαρχος  της  έδρας  του

νομικού προσώπου.

 5. Στα  νομικά  πρόσωπα  της  παραγράφου  3  είναι  δυνατόν  να  προβλέπεται  στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η λειτουργία αυτοτελών γραφείων εκτός της έδρας

του νομικού προσώπου. 6. Είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου

της παραγράφου 3 σε παραλιμένια περιοχή μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου

και απόφαση των συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.  Η μεταφορά της έδρας

γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ορίστηκε. 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει».

Κατά το άρθρο 240 του ίδιου Κώδικα, όπως το έκτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε

με την παρ. 16 άρθρου 20 Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/23-12-2008) «Διοίκηση νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου 1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται

από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία

μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη

του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή

κοινοτικοί  σύμβουλοι  και  δημότες  ή κάτοικοι  που είναι  χρήστες  των  υπηρεσιών  του
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νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές

γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των

εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα

(10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των

τακτικών  υπαλλήλων  εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τότε  που  θα

αποσταλεί  η  σχετική  πρόσκληση.  Ένα  τουλάχιστον  εκ  των  μελών  του  διοικητικού

συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον

από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. "Είναι

δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο

της δημότη ή κάτοικο, κατ` ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας

παραγράφου.  Σε  περίπτωση  που  η  μειοψηφία  δεν  ορίσει  συμβούλους,  δημότες  ή

κατοίκους,  ή  εκείνοι  που  έχουν  οριστεί  παραιτηθούν,  χωρίς  να  αντικατασταθούν,

μετέχουν   σύμβουλοι,  δημότες  ή  κάτοικοι  που ορίζονται  από την πλειοψηφία."  Στις

περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος

ένα  μέλος  προτείνεται  από  το  οικείο  συμβούλιο.  Μετά  τoν  ορισμό  των  μελών  το

δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή

κοινοτικό  συμβούλιο,  ο  δήμαρχος  ή ο  πρόεδρος  της  Κοινότητας,  αυτός  αυτοδικαίως

καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών

του  διοικητικού  συμβουλίου  του  νομικού  προσώπου  ορίζεται  με  την  απόφαση  του

δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου.  Λήγει  πάντοτε  με  την  εγκατάσταση  του  νέου

διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  μπορούν  να

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου

για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον πρόεδρο του

διοικητικού  συμβουλίου  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  αναπληρώνει  ο

αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια

αρχή  από  τον  πρόεδρο  του  διοικητικού  συμβουλίου  και  όταν  αυτός  κωλύεται  ή

απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234,

235  και  των  παραγράφων  1  και  3  του  άρθρου  236  εφαρμόζονται  και  στα  νομικά

πρόσωπα  αυτά.  Τα  θέματα,  τα  σχετικά  με  τη  λειτουργία  του  νομικού  προσώπου

ρυθμίζονται  με  κανονισμούς  που  εγκρίνουν  τα  δημοτικά  ή  κοινοτικά  συμβούλια.  Τα

νομικά  πρόσωπα,  αν  δεν  διαθέτουν  ταμειακή  υπηρεσία,  εξυπηρετούνται  από  την

ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Όπως ορίζει  η ιδρυτική πράξη του Διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό

Λιμενικό  Ταμείο  Νότιας  Δωδεκανήσου,   (Π.Δ.  128/2001,   ΦΚ Α΄  113)  και  μετά  τις
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συνενώσεις του Ν. 3852/2010, σήμερα συμμετέχουν σε αυτό επτά (7) συνολικά Δήμοι :

1)Ρόδου, 2) Καρπάθου, 3)Κάσου, 4)Μεγίστης, 5)Σύμης, 6)Τήλου και 7) Χάλκης, με τους

ακόλουθους  πληθυσμούς  κατά  την  Απογραφή  του  Μόνιμου  Πληθυσμού  2011  όπως

καταγράφεται  στην  Αριθμ.  ΓΠ−  191  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής  ΦΕΚ  Β’

698/20.3.2014: 

 Δήμος Ρόδου = 115.490

 Δήμος Καρπάθου = 6.226

 Δήμος Σύμης = 2.590

 Δήμος Κάσου = 1.084

 Δήμος Τήλου = 780

 Δήμος Μεγίστης = 492

 Δήμος Χάλκης = 478

Κατά  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Εγκύκλιο  21  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  (οικ.7959/17-2-2011)

διευκρινίζεται  πως:  «Ειδικότερα,  σε  ό,τι  αφορά  τα  διοικητικά  συμβούλια  των

διαδημοτικών λιμενικών  ταμείων,  σας  επισημαίνουμε  ότι  ο  αριθμός  των μελών  τους

καθορίζεται από τον αριθμό των νέων ΟΤΑ που συμμετέχουν στο διαδημοτικό λιμενικό

ταμείο,  μετά  τις  προβλεπόμενες  συνενώσεις  κατά  το  ν.  3852/2010.  Έτσι,  για

παράδειγμα, στην περίπτωση που οι πρώην ΟΤΑ που μετείχαν στο διαδημοτικό λιμενικό

ταμείο συνενώνονται, είτε μεταξύ τους είτε με άλλους ΟΤΑ, έτσι ώστε η γεωγραφική

περιοχή ευθύνης του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου να εκτείνεται στα όρια δύο (2)

δήμων, ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ορίζεται σε εννέα (9),

όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 244 του ΚΔΚ.»

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στο διαδημοτικό ΝΠΔΔ υπερβαίνουν τους δέκα (10) .

Κατά  τα  ανωτέρω  τα  μέλη  το  15μελούς  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  διαδημοτικού

λιμενικού ταμείου εκτιμώνται κατά Δήμο ως ακολούθως:

15/7= 2,14 με ακέραιο πηλίκο 2.

Κάθε Δήμος αρχικά δικαιούται από 2 μέλη (7*2=14).

Απομένει ένα μέλος προς συμπλήρωση της 15μελούς σύνθεσης το οποίο προστίθεται στο

Δήμο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, δηλ. το Δήμο Ρόδου. 

Από την υποχρεωτική συμμετοχή των ex officio μελών (λιμενάρχης και εκπρόσωπος των

εργαζομένων) πρέπει να αφαιρεθούν 2 θέσεις μελών από τους δήμους – νησιά με τον

χαμηλότερο πληθυσμό καθώς δεν υπάρχει  πλεόν του ετός ΟΤΑ στην επικράτεια  του

νησιού του Δήμου της έδρας. 

Συνεπώς τα μέλη ανά Δήμο διαμορφώνονται:
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 Δήμος Ρόδου – 3 μέλη (συγκαταλεγομένου του Δημάρχου εφόσον συμμετέχει ή

του οριζόμενου Προέδρου)

 Δήμος Καρπάθου = 2 μέλη

 Δήμος Σύμης = 2 μέλη

 Δήμος Κάσου = 2 μέλη

 Δήμος Τήλου = 2 μέλη

 Δήμος Μεγίστης = 1 μέλος

 Δήμος Χάλκης = 1 μέλος

Ex officio ορίζονται μέλη:

 ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου

δεν  υπάρχει  τέτοια  αρχή,  στην  έδρα,  ο  προϊστάμενος  της  πλησιέστερης  προς

αυτήν λιμενικής αρχής.

ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των

τακτικών υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε

(15) ημερών από τότε που θα σταλεί η σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 240

παρ. 1 ν. 3463/2006.

Περαιτέρω προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, η Εγκύκλιος

102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρει ειδικώς για τα λιμενικά ταμεία:

« ΝΠΔΔ βάσει των άρ.239-240 του ΚΔΚ – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

Σύμφωνα  με  το  αρ.240  παρ.1  εδ.  α’  του  ΚΔΚ,  το  διοικητικό  συμβούλιο  (ΔΣ)  του

δημοτικού νομικού προσώπου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που

ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και μπορούν να είναι ο

δήμαρχος, αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού

προσώπου που απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, και δημότες ή

κάτοικοι. Αντιστοίχως, στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ειδικότερα, βάσει του άρ. 244 του

ΚΔΚ σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  των  άρ.  239  κ.ε.  ΚΔΚ  και  του  άρ.  28  του  ν.

2738/1999 όπως ισχύουν, μεταξύ των μελών του ΔΣ ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος ο

προϊστάμενος  της  λιμενικής  αρχής  της  έδρας  του  νομικού  προσώπου και,  όπου δεν

υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής

αρχής. 

Σύμφωνα με  τη  νέα  διάταξη (αρ.  6  παρ.  1  ν.  4623/2019),  το  δημοτικό  συμβούλιο

συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του

(αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά

τα  2/5.  Στην  ποσοστιαία  αυτή  αναλογία  δεν  περιλαμβάνεται  ο  εκπρόσωπος  των

εργαζομένων  και  ο  ex  officio  οριζόμενος  στα  δημοτικά  λιμενικά  ταμεία  ως
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προαναφέρθηκε,  οι  οποίοι  ωστόσο  συμπεριλαμβάνονται  στο  αριθμητικό  σύνολο  των

μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. 

Σημειώνεται κι εδώ ότι, όπως αναφέραμε και στην 52/10-10-2014 εγκύκλιό μας, στην

περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι από δέκα,

στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της

σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο

ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.»

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο

συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του

(αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά

τα  2/5.  Στην  ποσοστιαία  αυτή αναλογία  δεν  περιλαμβάνεται  ο  εκπρόσωπος  των

εργαζομένων  και  ο  ex officio οριζόμενος  στα  δημοτικά λιμενικά ταμεία  ως

προαναφέρθηκε,  οι  οποίοι  ωστόσο  συμπεριλαμβάνονται  στο  αριθμητικό σύνολο  των

μελών  για  τον  υπολογισμό της  ποσοστιαίας  αναλογίας.  Στην  περίπτωση  που  οι

εργαζόμενοι  στο  δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι  λιγότεροι  από δέκα,  στη  θέση  του

εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του

διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη

δημοτικός σύμβουλος.

Από τη  διάταξη του  άρθρου 240 του Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων δεν προκύπτει

υποχρεωτική συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων των Δήμων

μη αιρετών  και ο τυχόν ορισμός μη αιρετών μελών (δημοτών) δεν μπορεί να φαλκιδεύει

το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου των λοιπών

μετεχόντων Δήμων. 

Σε περίπτωση που η αναλογία των 3/5 των υποδεικνυόμενων από το Δήμαρχο μελών

δίνει  δεκαδικό  αριθμό,  αυτός  στρογγυλοποιείται  σε  κάθε  περίπτωση  στον  αμέσως

επόμενο ακέραιο. Κατ΄ εφαρμογή της διάταξης αυτής εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο

(2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι  1,2 και  στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως

επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).

 Επομένως όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο,

με ένα ή δύο μέλη υποδεικνύονται από το δήμαρχο και προέρχονται από την παράταξη

της πλειοψηφίας, όπως επίσης η υποδεικνύονται από το δήμαρχο και προέρχονται από

την παράταξη της πλειοψηφίας ο  πρόεδρος και ένα μέλος  του Δήμου Ρόδου (Δήμαρχος

ή άλλο μέλος), ενώ το τρίτο μέλος-εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου προέρχεται από τις

παρατάξεις της μειοψηφίας.
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Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν.

2839/2000,  όπως  ισχύει,  περί της  υποχρεωτικής  αναλογικής  εκπροσώπησης  κάθε

φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για

τα  υποδεικνυόμενα  μέλη)  και  επί του  (1/3)  για  τα  λοιπά προτεινόμενα  προς  το

συμβούλιο,  πλην  της  αιτιολογημένης  ανεπάρκειας  ικανού αριθμού εκπροσώπων  του

έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών. Η ποσόστωση φύλου ισχύει για τα

υποδεικνυόμενα μέλη όταν αυτά είναι άνω του ενός ανά πηγή προέλευσης. 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση

του νέου διοικητικού συμβουλίου.  Τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου  μπορούν να

αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου

για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  λόγω  του  θανάτου  του   δημοτικού  Συμβούλου  της

Παρατάξεως της αντιπολίτευσης  «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» Γεωργίου Σαρικά,    η μειοψηφία

συνολικά καλείται  να ορίσει  ένα σύμβουλο (δυνητικά δημότη)  προς αντικατάσταση

του αποβιώσαντος Γεωργίου Σαρικά που είχε  ορισθεί  ως αναπληρωματικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Νότιας Δωδεκανήσου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να προχωρήσει
στην διαδικασία εκλογής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πλήρωση  της
κενωθείσας  θέσης  ως  αναπληρωματικού  μέλους  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  με
επικεφαλής  τον  κ.Δημήτριο  Κρητικό   τόσο  στην  Οικονομική  όσο  και  στην  Επιτροπή
Ποιότητας  Ζωής.  Κατόπιν  της  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  την  θέση  του
αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
καταλαμβάνει η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Μπιλλιά.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Σώμα  να   εγκρίνει  τον  ορισμό  της  Δημοτικής

Συμβούλου  ως  αναπληρωματικού  μέλους  από  την  παράταξη  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  με

επικεφαλής  τον  κ.Δημήτριο  Κρητικό,  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου  «ΔΕΣ ΡΟΔΑ» καθώς και στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδεκανήσου.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μιχαήλ
Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
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 Την  αρ.1947/2020  Απόφαση  Δημάρχου  περί  αναπλήρωσης  του  αποβιώσαντα
Δημοτικού Συμβούλου Γ.ΣΑΡΙΚΑ

 Το  από  04/09/2020  Πρακτικό  Ορκωμοσίας  της  Δημοτικής  Συμβούλου  κας
Αικατερίνης Μπιλιά, μέλους της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»

 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006, 

 Τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 90/2019 &102/13.9.2019, τα  άρθρα: 74 Ν.3852/2010,  71
Ν.4555/2018 , 2 Ν.4623/2019, 240, 244 και 254 του Ν. 3463/2006, άρθρο 6 του
Ν. 4623/2019 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών και δέκα  (10) απόντων των
Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα
Δ.Καραντζιά, Σ. Καλαθενού , Ι.Γιαννά, Ι.Αφεντούλη , Μ.Καφετζή  και Γ.Πόκκια και
του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσου  ψήφισαν
«Υπέρ»  και οι τριάντα οκτώ (38).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την  εκλογή  της  Δημοτικής  Συμβούλου  κας  Αικατερίνης  Μπιλλιάς,  από  την
παράταξη  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  με  επικεφαλής  τον  κ.Δημήτριο  Κρητικό,  ως
αναπληρωματικού  μέλους  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  στην  Επιτροπή  Ποιότητας
Ζωής. Η θητεία ορίζεται έως την 06/11/2021

Β. Τον ορισμό της Δημοτικής Συμβούλου κας Αικατερίνης Μπιλλιά, από την παράταξη
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ.Δημήτριο Κρητικό ως αναπληρωματικό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου
«ΔΕΣ ΡΟΔΑ». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Γ. Τον   ορισμό  της  Δημοτικής  Συμβούλου  κας  Αικατερίνης  Μπιλλιά,  από  την
παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ.Δημήτριο Κρητικό, ως εκπροσώπου του
Δήμου  Ρόδου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου
Ν.Δωδεκανήσου, ως αναπληρωματικό μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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