
 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

 
Της από  28/09/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 22/28-09-2021    Αριθ. Απόφασης: 191 / 2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17.30 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.4682/2020, Ν.4683/20, Ν.4684/2020, Ν.4690/2020 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν , τα διαλαμβανόμενα στην 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» και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 
643/2021 (Α.Π:69472/24.09.2021-Α.Δ.Α:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), παρουσία του 

Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/49588/23.09.2021  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 -

Αντιδήμαρχος 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
 Αντιδήμαρχος    

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

– Αντιδήμαρχος 
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος 
12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  

παράταξης«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 28. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

12.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 13.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

14.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

4.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 16.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

6.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

7.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 18.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

8.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 19.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

9.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

10.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

11.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι είκοσι οκτώ (28), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Θ Ε Μ Α 17ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

«Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου» ΔΟΠ.  
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Τριάντος  εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος 
την αρ.πρωτ.1816/2021 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση του Δημοτικού Οργανισμού 
Πρόνοιας, που αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
        Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 
 

Σας παρακαλούμε να εντάξετε ,σε ένα από τα προσεχή Δημοτικά Συμβούλια  , ως 
θέμα την: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος  με την επωνυμία 
¨Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου ¨ . 

Έχοντας υπόψη:  
 τις διατάξεις του άρθρο 227 του Ν. 3463/2006   

 τις διατάξεις  άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν. 
4625/2019   
 τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 84 (ΦΕΚ 129 Α’/ 5-6-2014) το οποίο 

αποτελεί και την ισχύουσα συστατική πράξη του Ιδρύματος καθώς   
 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»  
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Όπως προβλέπει η ισχύουσα συστατική πράξη του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιό 
του είναι 11μελές.   

  
Συγκεκριμένα απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο 

που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος και από 10 ακόμη μέλη.   
  
Επειδή στο Ίδρυμα υπηρετούν περισσότεροι των 10 υπαλλήλων, μία θέση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.  
 

Επίσης, ένα μέλος του ΔΣ προέρχεται από τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Ρόδου. Καθώς το τοπικό συμβούλιο αποτελεί ξεχωριστό όργανο το οποίο 
έχει αναδειχθεί και από διακριτή εκλογική διαδικασία θα ορίσει σε δική του συνεδρίαση 

το μέλος του και αναπληρωτή που θα συμμετάσχει στο συλλογικό όργανο του ΔΟΠ.   
   

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου θα ορίσει συνολικά 8 από τα 11 μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.  
  

Από τα 8 αυτά μέλη τα δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να έχουν την ιδιότητα του 
δημοτικού συμβούλου και το ένα (1) εξ αυτών να προέρχεται από τη μειοψηφία. Εάν η 

μειοψηφία δεν υποδείξει μέλος της τότε τον υποδεικνύει η πλειοψηφούσα παράταξη.  
  

Όσοι ορίζονται μέλη του ΔΣ χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, 
πρέπει να  διαθέτουν σχετική  επαγγελματική ή κοινωνική δράση, ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με το σκοπό του Ιδρύματος ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος.  

  
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  
Σύμφωνα με τις διάταξεις της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: «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 από τον δήμαρχο ή τον 

περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.»  
  

 Αναλυτικότερα (Εγκύκλιος 102/13.9.2019 ΥΠΕΣ):   
  

 όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των 

δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο   
  

 η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού 
συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες 
αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).   

  
 η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο   

  
 για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να 
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η 

διάταξη δεν θέτει περιορισμούς   
  

 ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από τον ίδιο Πρόεδρος (σύμβουλος ή δημότης) 
συμπεριλαμβάνεται στην αναλογία των 3/5.  
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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.   
   
Ειδικότερα για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων, η Εγκύκλιος 102 του ΥΠΕΣ 

αναφέρει:   
«Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση 

του ΔΣ του οικείου ιδρύματος από το δημοτικό συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι 
δημότες υποδεικνύονται δεσμευτικά 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, καθώς και ο μετέχων στο ΔΣ κατά το άρθρο 228 ΚΔΚ 
σε περίπτωση πρόβλεψης της συμμετοχής του στο οικείο προεδρικό 

διάταγμα σύστασης, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό 
σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.»  
  

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση απορρέει από την  από την αιτιολογική έκθεση της 
διάταξης άρ.6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019), κατά την 

οποία σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η 
πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος, 

ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις που 
απηχούν τη λαϊκή εντολή.  
  

Κατά τα ανωτέρω:  
 Ο Δήμαρχος δεσμευτικά υποδεικνύει 11 * 3/5 = 6,6 ήτοι με στρογγυλοποίηση 7 

μέλη1 στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένου του ιδίου ως Προέδρου ή του 
οριζόμενου από τον ίδιο Προέδρου (σύμβουλος ή ιδιώτης). Ένα (1) εκ των έξι (6) 
λοιπών υποδεικνυόμενων μελών  τουλάχιστον πρέπει να είναι δημοτικός σύμβουλος.  

Οπότε ο Δήμαρχος προτείνει δεσμευτικώς για το σώμα, έξι τακτικά μέλη και έξι 
αναπληρωματικά.  Από τα προτεινόμενα μέλη της πλειοψηφίας η αναλογία ενός 

φύλου πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 αυτών, ήτοι 2 γυναίκες και 4 άνδρες ή 3 
γυναίκες και 3 άνδρες ή 4 γυναίκες και 2 άνδρες.   

  

Από τα υπόλοιπα 4 μέλη που απομένουν για τη συμπλήρωση του 11μελούς διοικητικού 
Συμβουλίου:  

  
2. Μία (1) θέση μέλους καταλαμβάνεται ex officio από τον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων με τον αναπληρωτή του (δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ποσόστωσης 

φύλου)  
  

3. Μία (1) θέση μέλους καταλαμβάνεται ex officio από μέλος του Συμβουλίου 
Τοπικής Κοινότητας Ρόδου με τον αναπληρωτή του (δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης 
ποσόστωσης φύλου)  

  
4. Δύο (2) μέλη ορίζονται από την μειοψηφία μετά των αναπληρωτών τους  (όλες 

τις παρατάξεις).  Η αναλογία των 2/5 επί του 11μελούς συμβουλίου δίνει δεκαδικό 
αριθμό 4,4 που κατά την εγκύκλιο στρογγυλοποιείται στο 5. Όμως με την 
στρογγυλοποίηση του δεκαδικού αριθμού των 3/5 για την πλειοψηφία, αφαιρείται μία 

θέση. Επίσης αφαιρούνται δύο θέσεις λόγω των ex officio μελών. (δεν υπάρχει 
υποχρέωση τήρησης ποσόστωσης φύλου για την μειοψηφία καθώς υποδεικνύει 2 

μέλη).  
Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα υποδείξει τα μέλη   
της, άρα υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που θα το κάνει. Σε περίπτωση 
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που υπάρχει αδυναμία ανάδειξης από την μειοψηφία αυτή θα γίνει από το σύνολο του 
Δ.Σ.  
Σημειώνεται ότι η εκλογή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από το 

ίδιο το διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 
 

Μόνη παράταξη της μειοψηφίας που παρίστατο στη συνεδρίαση κατόπιν της σύννομης 
από αρ.πρωτ. 2/49588/23.09.2021  πρόσκλησης ήταν η παράταξη της «ΛΑΪΚΗΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» . Οι παρατάξεις ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» δια 

των μελών τους ήταν απούσες από τη συνεδρίαση, κατόπιν και της Δήλωσης αποχής με 
απ. 2/50264/28.09.2021  που είχαν αποστείλει στον Πρόεδρο. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος δηλώνει ότι τα 
μέλη της παράταξης δεν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠ και δεν 
υποδεικνύει κανένα μέλος ούτε ως δημοτικό σύμβουλο ούτε ως δημότη. 

 
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ.Αντώνης Β. Καμπουράκης, απευθυνόμενος στη γραμματεία του 

δημοτικού συμβουλίου και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου ζήτησε να διατυπωθεί τι 
προβλέπεται για τις περιπτώσεις που από τις παρατάξεις της μειοψηφίας δεν ορίζονται 
τα μέλη που της αντιστοιχούν. 

 
Η Γενική Γραμματέας στην ανωτέρω παρατιθέμενη νομοθεσία και στην πρόσκληση για 

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει σταλεί στις τασσόμενες από το 
νόμο προθεσμίες, επεσήμανε ότι ρητώς ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι εφόσον η 

μειοψηφία δεν ορίσει τα μέλη που της αντιστοιχούν, αυτά ορίζονται από την 
πλειοψηφία.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Ρόδου κ.Αντώνης Β.Καμπουράκης προτείνει στο 
Σώμα τον ορισμό των παρακάτω μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ορισμός με Απόφαση Δημάρχου) 

2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιδήμαρχος  

3. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δημότης 

4. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος 

5. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ – Δημότης 

6. ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δημότης 

7. ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Δημότης 

8. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δημότης 

9. ΧΑΤΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Δημότης 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ.πρωτ.1816/2021 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση του Δημοτικού  

Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (ΔΟΠ), 
 Την αρ.πρωτ.2/50264/28.09.2021 Δήλωση αποχής από το Δημοτικό Συμβούλιο  

των μελών των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετού  

Πότσου για τη μη συμμετοχή των μελών της παράταξης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, που περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

 Την πρόταση του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη, για τον ορισμό  
μελών από την πλειοψηφία, 

 Το αρ.πρωτ.1895/2021 έγγραφο του ΔΟΠ για τον ορισμό του υπαλλήλου  

κ.Παυλίδη Ματθαίου, ΠΕ Λογοθεραπευτών, ως εκπροσώπου των εργαζομένων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, 

 Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη  
και των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο 
απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 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), των άρθρων 82 και 83 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί είκοσι οκτώ  

(28) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν: 
«ΥΠΕΡ»  είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας  

«ΠΑΡΩΝ» δύο (2), ο κ.Καλετός Πότσος, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και ο κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης, μέλος αυτής , 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» Δ.Ο.Π, ως ακολούθως: 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός  Σύμβουλος 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ- Δημότης  

3. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ- Δημότης 

4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ– Δημότης 

5. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΦΛΕΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ– Δημότης   

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ-Δημοτική Σύμβουλος 

7. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ- Δημοτική Σύμβουλος 
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Η εκλογή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από το ίδιο το  

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

 

                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Σ. ΙΩΣΗΦ                                   ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ορισμός με Απόφαση Δημάρχου) 

2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιδήμαρχος  

3. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δημότης 

4. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός Σύμβουλος 

5. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ – Δημότης 

6. ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δημότης 

7. ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Δημότης 

8. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δημότης 

9. ΧΑΤΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Δημότης 

10. ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ-Πρόεδρος Κοινότητας Ρόδου 

11. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Δημοτικός  Σύμβουλος 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ- Δημότης  

3. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ- Δημότης 

4. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ– Δημότης 

5. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΦΛΕΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ– Δημότης   

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ-Δημοτικός Σύμβουλος 

7. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-Δημοτική Σύμβουλος 

8. ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Σύμβουλος Κοινότητας Ρόδου 
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