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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  27/09/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 17/27-09-2019    Αριθ. Απόφασης: 767 /2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/50705/23.09.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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 

26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Αντιδήμαρχος 

30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

   34. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

35. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 41. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 42. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ. 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 
Δ.Σ. 

44. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

45. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 46.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
21.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

 

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  (δικ/νος) 2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

 
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου  κ.Θεόδωρος Παπαγεωργίου 
3. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαγγέλου κ. Ν.Διμέλης 
4. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μαριτσών κ. Γ.Παπαδημήτρης 
5. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αφάντου  κ. Γ.Μπακίρης 
6. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχίπολης κ.Α.Καραγιάννης 
7. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ασκληπιείου κ. Ν.Κουγκράς 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα  (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  έξι  (46), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 4ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου 
Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης για το οποίο είμαι 
εξαιρετικά υπερήφανος για την ύπαρξη του, δεν συμμερίζομαι το πόσο 
υπερήφανοι πρέπει να είμαστε για την απόδοση του, θα ήθελα να 
παρακαλέσω όλη τη θετική δυνατότητα που έχει καθένας μας και το 
σύνολο μας, να το βοηθήσουμε να γίνει το Δημοτικό Μουσείο Νεοελληνικής 
Τέχνης με τα 1800 εκθέματα με τα 4 ή 5 κτίρια.  
Η πρόταση μας να είναι η κυρία Σουμέλα Καραχάλιου 
Καμπουροπούλου ως Πρόεδρος και σας παρακαλώ να της δώσουμε την 
δυνατότητα να εισηγηθεί το θέμα.  
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: (προεδρεύων) κ. Δήμαρχε δεν μπορεί να 
εισηγηθεί, είναι το τυπικό,  αν θέλετε μπορεί να τοποθετηθεί μετά την 
εκλογή της. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τυπικό, το ηθικό και το νόμιμο, είναι πολύ έτσι έντονες οι 
μνήμες που το έχω από το παρελθόν, όταν το καταδίκασε ο Ελληνικός 
λαός, εγώ παρακαλώ την κυρία Σουμέλα Καραχάλιου να κάνει την 
εισήγηση. Συγγνώμη κ.Αντιπρόεδρε, αλλά ας την κάνει η Πρόεδρος που 
προτείνω.  
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: (προεδρεύων ) Στα πρακτικά θα πρέπει να 
γραφεί ότι ο Δήμαρχος εισηγήθηκε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δίνω τον λόγο.  
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Προεδρεύων): Εντάξει κ.Δήμαρχε, 
κατανοητό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταλαβαίνω, εάν κάποιος δεν θέλει να την ακούσει, να 
ψηφίσει να μην την ακούσει , εγώ θα ήθελα να την ακούσω .  
ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, δεν ήμουν προετοιμασμένη 
γι’ αυτό, είναι αλήθεια, λοιπόν αυτά που έχω να εισηγηθώ σήμερα είναι τα 
εξής:  
 
Έχοντας υπόψη  

• τις διατάξεις του άρθρο 240 του Ν. 3463/2006  
• τις διατάξεις  άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 
που κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες έναντι άλλων ρυθμίσεων 
• Τις διατάξεις της συστατική πράξης του ΝΠΔΔ «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης» 
(ΦΕΚ 2245/τ.Β/2-8-2012) 
• 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» 
• Το με α.π. 718/20.9.2019 έγγραφο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Μουσείου με 
το οποίο γνωστοποιείται ότι οι εργαζόμενοι του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, 
Δήμου Ρόδου είναι λιγότεροι από δέκα.  
 
 
Σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων του άρθρου 240 του Ν. 
3463/2010, το Υπουργείο Εσωτερικών στην Εγκ. 102/2019 αναφέρει:  
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«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.  
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.  
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 την συστατική πράξη του Μουσείου (ΦΕΚ 2245/τ.Β/2-8-2012) το  
Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, τα οποία μαζί με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Ο Δήμαρχος και ένας (1) δημοτικός σύμβουλος ή αν 
δεν ορισθεί ο Δήμαρχος δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι (Κατά το άρθρο 240 ΚΔΚ και 
σύμφωνα με την αναλογία των 3/5 καθ’υπόδειξη του Δημάρχου, εάν ο Δήμαρχος ως 
Πρόεδρος δεν συμμετέχει προτείνει τον σύμβουλο που συμμετέχει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο). Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι ή (2) δημότες ή κάτοικοι που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό 
του νομικού προσώπου, που ορίζονται από την μειοψηφία. Σε περίπτωση που η 
μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί 
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι 
που ορίζονται από την πλειοψηφία. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Εικαστικών 
και δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ρόδου που έχουν ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου. 
 
Αναλυτικότερα (Εγκύκλιος 102/13.9.2019 ΥΠΕΣ):  
 

• όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των 
δήμων, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο  

 
• για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5  δύναται να υποδειχθούν 

από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες 
παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. 

 
• 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).  
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• η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο  
 

• ο Δήμαρχος ή ο σύμβουλος Πρόεδρος συμπεριλαμβάνεται στην αναλογία των 
3/5. 

 

Κατά τα ανωτέρω: 
Ι. από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 3/5, ήτοι τα 5 εξ’αυτών 

προέρχονται δεσμευτικά από την υπόδειξη του Δημάρχου 
συμπεριλαμβανομένου του ιδίου. (7*3/5=4,2 και με στρογγυλοποίηση 5).  

ΙΙ. ένα (1) μέλος ex officio εκπρόσωπος ορίζεται από το Σύλλογο Εικαστικών κατά τις 
δικές του ειδικότερες διαδικασίες 

ΙΙΙ. ένα μέλος απομένει να οριστεί από τη μειοψηφία παρά τη διαφορετική πρόβλεψη 
της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ που προβλέπει δύο (2) μέλη να ορίζονται από 
την μειοψηφία, καθώς κατισχύει η διάταξη άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 έναντι 
διαφορετικών προγενέστερων ρυθμίσεων και η δεσμευτική αναλογία είναι ρητώς 
αυτή των 3/5 για την παράταξη της πλειοψηφίας και όχι αυτήν των 2/5 για τις 
παρατάξεις τις μειοψηφίας 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δήμαρχος ή 
δημοτικός 
σύμβουλος 

Δημοτικός 
Σύμβουλος  

Ο Δήμαρχος ή άλλος 
σύμβουλος  

Υποδεικνύεται ο 
σύμβουλος από τον 
Δήμαρχο εάν ο 
Δήμαρχος δεν 
συμμετέχει 

2 Αιρετό Μέλος   Αιρετό Μέλος  Δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης του 
επιτυχόντος συνδυασμού 

Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

3 Αιρετό Μέλος 
ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 
Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος ή 
δημότης 

Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

4 Αιρετό Μέλος 
ή Δημότης 

Αιρετό Μέλος ή 
Δημότης  

Δημοτικός σύμβουλος της 
μειοψηφίας ή δημότης 

Υποδεικνύεται από τη 
μειοψηφία* 

5 Δημότης ή 
κάτοικος 

Δημότης ή 
κάτοικος 

Με ανάλογη 
επαγγελματική ή 
κοινωνική δράση 

Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

6 Δημότης ή 
κάτοικος 

Δημότης ή 
κάτοικος 

Με ανάλογη 
επαγγελματική ή 
κοινωνική δράση 

Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

7 Εκπρόσωπος  
Συλλόγου 
Εικαστικών 

Εκπρόσωπος 
Συλλόγου 
εικαστικών 

Μέλος του συλλόγου 
Εικαστικών 

Υποδεικνύεται από το 
Σύλλογο κατόπιν 
πρόσκλησης  
 

 
Μετά τον 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. 
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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 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 (άρθρο 240 ΔΚΚ για τα δημοτικά ΝΠΔΔ, αναφέρει όπως το 227 για τα 
δημοτικά ιδρύματα). 
 
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.  
 
Συνεπώς από τα 5 μέλη του ΔΣ που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο τα δύο εξ 
αυτών πρέπει να είναι του ιδίου φύλου δηλ. 2 γυναίκες και 3 άνδρες ή 2 άνδρες και 3 
γυναίκες συνολικά. 
Για το 1 μέλος που υποδεικνύεται  από τη μειοψηφία (αιρετός ή ιδιώτης) δεν 
συντρέχει υποχρέωση ποσόστωσης 
Για το 1 μέλος ex officio από το Σύλλογο Εικαστικών δεν συντρέχει υποχρέωση 
ποσόστωσης 
 
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. 
Στη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ ορίζεται η θητεία στα 2 έτη.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω  
 

� Καλείται ο Δήμαρχος να υποδείξει (δεσμευτικά για το σώμα) έναν τουλάχιστον 
δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, δύο (2) ιδιώτες με τους 
αναπληρωτές τους και έναν (1) σύμβουλο ή 3 ιδιώτες, και σε περίπτωση που 
δεν συμμετέχει ο ίδιος στο ΔΣ να υποδείξει έναν σύμβουλο για τη 
συμπλήρωση του αριθμού των 5 μελών (3/5). 

 
� Καλείται η μειοψηφία να υποδείξει ένα μέλος (συμβούλους ή ιδιώτες) με τον 

αναπληρωτή του  
 

� Καλείται το σώμα να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
ανάμεσα στα ανωτέρω 7 μέλη εάν ο Δήμαρχος δεν συμμετέχει1  
 

                                                 
1 Άρθρο 240 ΚΔΚ: Στην περίπτωση που ο Δήμαρχος δεν έχει ορισθεί μέλος του ΔΣ, ...«Μετά τον 
ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου.» 
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� Καλείται σώμα να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
ανάμεσα στα ανωτέρω 7 μέλη είτε συμμετέχει ο Δήμαρχος είτε όχι.  

 
 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Προεδρεύων): Πρέπει να εξασφαλίζεται το 
30%   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κα. Σουμέλα εγώ θέλω να κάνω την εξής 
δεύτερη τοποθέτηση: 
Διαβάζοντας το τι λέει ο Νόμος,  βλέπω 2 αιρετούς και 3 δημότες, στο 
προηγούμενο συμβούλιο δεν ήταν έτσι, στο προηγούμενο ήταν όλοι 
δημότες. Λοιπόν Σουμέλα Καραχάλιου για Πρόεδρος , Αιβάζης Σέργιος για 
Αντιπρόεδρος με εκλογή από το  Δημοτικό Συμβούλιο, Σεϊτης Μιχαήλ, 
Δράκος Στέφανος και Μαντζόν Μαρία. Αυτοί είναι οι 5 τους οποίους ο 
Δήμαρχος προτείνει και οι αναπληρωματικοί είναι : Η Φώκιαλη Ισμήνη , η 
Δεληγιάννη Σμαράγδα, ο Σοκορέλος Μιχάλης, ο  Στάμος Αθανάσιος και η 
Αλευρά Ρέα. 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ: Προτείνω κ. Δήμαρχε εκ μέρους της μειοψηφίας 
τακτικό μέλος την κυρία Χατζηπέτρου Ελένη και αναπληρωματικό μέλος 
τον κ. Καϋμενάκη Βασίλη .  
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Προεδρεύων): Θα πρέπει κ. Δήμαρχε να 
προχωρήσει το Δ.Σ στην εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
Οπότε  εκλέγει Ομόφωνα την κα. Σουμέλα Καραχάλιου ως Πρόεδρο  και 
τον κ. Σέργιο Αϊβάζη ως Αντιπρόεδρο.  
  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Καφετζής, Γ.Πόκκιας, Ι.Αφεντούλης, 
Δ.Καρατζιάς και Μ .Χριστοδούλου,  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 

• Την ανωτέρω εισήγηση , 
• Τις διατάξεις του άρθρο 240 του Ν. 3463/2006  
• Τις διατάξεις  άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν. 

4625/2019 που κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες έναντι άλλων 
ρυθμίσεων 

• Τις διατάξεις της συστατική πράξης του ΝΠΔΔ «Μουσείο Νεοελληνικής 
Τέχνης» (ΦΕΚ 2245/τ.Β/2-8-2012) 

• 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» 

• Το με α.π. 718/20.9.2019 έγγραφο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Μουσείου 
με το οποίο γνωστοποιείται ότι οι εργαζόμενοι του Μουσείου Νεοελληνικής 
Τέχνης, Δήμου Ρόδου είναι λιγότεροι από δέκα. 
Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 
 

1. Την εκλογή της κας ΣΟΥΜΕΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ως Προέδρου  και   του κ. ΣΕΡΓΙΟΥ 
ΑΪΒΑΖΗ  ως  Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ . 

 
2. Τον ορισμό των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  με 

την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ  ως ακολούθως:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ-ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ - Πρόεδρος 
2.   ΑΪΒΑΖΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ - Αντιπρόεδρος 
3. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Δημοτικός Σύμβουλος 
4. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
5. ΜΑΝΤΖΟΝ ΜΑΡΙΑ - Δημότης  
6. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ – Δημότης  

7. 
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
(Αρ.Πρ.51/27-09-2019 έγγραφο του ΣΕΔ). 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΦΩΚΙΑΛΗ ΙΣΜΗΝΗ - Δημότης 
2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ – Δημότης 
3. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ –  Πρόεδρος Δ.Σ. 
4. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Εντεταλμένος Δ.Σ. 
5. ΑΛΕΥΡΑ ΡΕΑ –Δημότης  
6. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Δημότης  

7. 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΟΥ ΕΦΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
(Αρ.Πρ.51/27-09-2019 έγγραφο του ΣΕΔ). 

 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.  ΙΩΣΗΦ                                             ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ  
 
 

 


