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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  08/09/2019  Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 16/08-09-2019    Αριθ. Απόφασης: 759/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 8η Σεπτεμβρίου του  2019  ημέρα  Κυριακή       
και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/45873/29.08.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος 
Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους,  σύμφωνα με την 
αριθμό 32/2019  Απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου             
κ. Τηλέμαχου Καμπούρη , η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα 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 του 
άρθρου 5  του Ν.4623/2019. 
   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
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. COLIADIS ALEXANDER-BASILE  
(ΑΛΕΞΗΣ) 

39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ   
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

47.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (δικ/νος)  

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα  (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα οκτώ (48), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 

Θ Ε Μ Α : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα 

Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 71 Ν.4555/2018 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ 

αρ.87/2019). 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: κ.Δήμαρχε, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να προεδρεύω ως  

πλειοψηφών Σύμβουλος του συνδυασμού του  εκλεγέντα Δημάρχου 

σύμφωνα με  την αρ. 32/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, στην πρώτη Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  της νέας Δημοτικής περιόδου, με Δήμαρχο τον Αντώνη 

Καμπουράκη,  για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σας καλωσορίζω και εύχομαι να έχουμε μια καλή, γόνιμη και δημιουργική 
θητεία για το καλό του Δήμου και του νησιού μας, σκοπό εξ άλλου στον 

οποίο όλοι αποσκοπούμε. 

Με βάση τα προαναφερθέντα αναθέτω κατ’αρχήν καθήκοντα Ειδικού 

Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην υπάλληλο του 
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Δήμου κα Μαρία Μανωλίτση και επειδή διαπιστώνεται  η απαιτούμενη εκ 

του νόμου απαρτία, καθότι παρευρίσκονται  σαράντα οκτώ (48) από τα 

σαράντα εννέα (49) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσω την έναρξη 

των διαδικασιών. 

Η σημερινή διαδικασία γίνεται με βάση το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και 
την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 87/2019 και το Συμβούλιο μας  σήμερα καλείται να 
εκλέξει, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 
 
Ο Πρόεδρος  προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου. 
Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που εκλέχθηκε δεύτερη και  
Ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. 
 
Ειδικότερα σας γνωστοποιώ ότι με το πρακτικό σύμπραξης που μου 
κατατέθηκε και αμέσως επικυρώθηκε, οι δύο παρατάξεις «Με Δύναμη για 
τη Ρόδο» και «Νέα Μέρα Ροδίων Όραμα» λογίζονται πλέον ως μια 
παράταξη με συνολική δύναμη πλέον 28 μελών και με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 
  
Για τις προτάσεις από κάθε παράταξη διενεργείται ενδοπαραταξιακή 
ψηφοφορία. 
Εάν όμως κάθε παράταξη από τις τρείς πρώτες προτείνει έναν υποψήφιο 
και δεν υπάρχει άλλη πρόταση, τότε δεν απαιτείται ενδοπαραταξιακή 
ψηφοφορία. 
 
Η εκλογή των προτεινόμενων υποψηφίων για κάθε αξίωμα επκυρώνεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν 
καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη 
μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς 
υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα 
(2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Επομένως καλώ τους Συμβούλους της σύμπραξης των παρατάξεων «Με 
Δύναμη για τη Ρόδο» να αποσυρθούν και να εκλέξουν με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης, τον υποψήφιο για το 
αξίωμα του Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία να μου ανακοινωθεί το όνομα του μοναδικού υποψήφιου ή αν 
υπάρξει  άλλη υποψηφιότητα. 
 
Επίσης καλώ, τους Συμβούλους της παράταξης «Ρόδος Δύναμη 
Πολιτών»  να  αποσυρθούν και να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών της παράταξης, τον υποψήφιο για το αξίωμα του 
Αντιπροέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τους Συμβούλους της 
παράταξης  «Ρόδος Αξιών» να αποσυρθούν και να εκλέξουν με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης, τον υποψήφιο για το 
αξίωμα του Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου  και  να μου ανακοινωθούν 
τα ονόματα των μοναδικών  υποψηφίων ή αν υπάρχουν άλλες 
υποψηφιότητες. 
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Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Α΄σταδίου για την εκλογή των 
προτεινόμενων υποψηφίων για κάθε ένα από τα αξιώματα του Προεδρείου, 
οι υποψήφιοι που προτείνονται είναι οι εξής : 
1. Για το αξίωμα του Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου από τη σύμπραξη 

δύο παρατάξεων «Με Δύναμη για τη Ρόδο» αναδείχθηκε η μοναδική 
υποψηφιότητα του κ.ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ. 

2. Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου από την 
παράταξη «Ρόδος Δύναμη Πολιτών» αναδείχθηκε η μοναδική 
υποψηφιότητα του  κ.ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. 

3. Για το αξίωμα του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη  
« Ρόδος  Αξιών »  αναδείχθηκε  η  μοναδική  υποψηφιότητα   του    
κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ. 

 
 
Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε στην επικύρωση εκλογής από το 
Δημοτικό Συμβούλιο των ανωτέρω υποψηφιοτήτων (Β΄στάδιο). 
 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΛΕΤΟΣ: Εμείς σαν παράταξη λόγω της μη συμμετοχής μας 
από την στιγμή που ορίζει ο νόμος το πώς θα πρέπει να απαρτιστεί το 
Προεδρείο, θα απέχουμε από την ψηφοφορία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
έχει να κάνει σε σχέση με το πρόσωπο . 
 
 
1. Με την προβλεπόμενη από το Νόμο και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 

ψηφοφορία  εκλέγεται  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, με  ψήφους 
σαράντα έξι (46) ο κ.ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ. 

2. Με την προβλεπόμενη από το Νόμο και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
ψηφοφορία  εκλέγεται Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, με 
ψήφους σαράντα έξι (46) , ο κ.ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. 

3. Με την προβλεπόμενη από το Νόμο και την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
ψηφοφορία  εκλέγεται Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, με ψήφους 
σαράντα έξι (46) , ο κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ. 

 
 
Ύστερα από την διεξαχθείσα  παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του 
Ν.4555/2018 και του άρθρου 5  του Ν.4623/2019 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
 
Α) Εκλέγει Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ρόδου τον    
     κ.ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟ για την   πρώτη   θητεία   (08/09/2019-  
     06/11/2021). 
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Β) Εκλέγει Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ρόδου τον    
    κ.ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ για την πρώτη  θητεία   (08/09/2019- 
    06/11/2021). 
 
 
Γ) Εκλέγει Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ρόδου τον    
    κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΣΗΦ για την πρώτη θητεία (08/09/2019- 

06/11/2021). 
 
 
 

 
 
 
     Η Ειδική Γραμματέας       Ο Προεδρεύων  
 
 
 
 
     Μαρία   Μανωλίτση        Τηλέμαχος Ι.Καμπούρης  


