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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: 768/2019 
 
 

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 
12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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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 «ΛΑΙΚΗ 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 5ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου «ΔΕΥΑΡ». 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η ΔΕΥΑΡ για εμάς είναι ένα μείζον θέμα το οποίο 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, νομιμότητα βέβαια, 
αποτελεσματικότητα και  γρήγορα. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό το 
οποίο πρέπει πέραν όλων των άλλων και για αυτό έχουμε και Αντιδήμαρχο 
Οικολογίας και είδαμε πόσο πολύ και στην σημερινή επίσκεψη των παιδιών 
εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τίθεται πλέον εξαιρετικά σημαντικό το θέμα 
στην καθημερινότητα και στη ζωή μας.  

Η ΔΕΥΑΡ θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με βήματα γοργά για 
να κερδίσει και χαμένο έδαφος αλλά και για να πάει εκεί που πρέπει να 
πάει.  

Το νερό της ΔΕΥΑΡ δεν θα πρέπει να γίνει μονάχα επαρκές και 
ποιοτικό αλλά θα πρέπει να γίνει και πιστοποιημένα κόσμημα στις 
επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. 

Είναι ένα μεγάλο θέμα στο νησί αλλά τα μεγάλα θέματα είναι και 
μεγάλες οι προκλήσεις και οι μεγάλες προκλήσεις επιτάσσουν αλλαγή 
νοοτροπίας.  

Εκτός από τη ΔΕΥΑΡ υπάρχει ο Βιολογικός και εκτός από αυτά 
υπάρχουν και οι νέες δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ασχοληθεί η 
ΔΕΥΑΡ  

κ. Πρόεδρε σας παρακαλώ να πάρει το λόγο ο κ. Μανέττας ο 
οποίος είναι η πρότασή μας για Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ να εξηγήσει τη 
διαδικασία εκλογής και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. 

 
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε 

όλους τους συναδέλφους αιρετούς και υπηρεσιακούς να έχουμε μια γόνιμη 
και δημιουργική δημοτική περίοδο, να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για 
την εξαιρετική τιμή που μου κάνει αναθέτοντάς μου την προεδρία μια τόσο 
σημαντικής επιχείρησης και προχωράω στην εισήγηση , η οποία έχει ως 
ακολούθως: 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις των παραρ. 2 και 3  του άρθρου 6 του ν.4623/2019 και της 
παραγρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4625/2019 οι οποίες ως νεότερες και 
ειδικότερες κατισχύουν  έναντι άλλων ρυθμίσεων. 

• Τη με εφαρμογή των  άρθρων 107 και 109 του Ν. 3852/10 , κατά 
συγχώνευση έξι (6) υφισταμένων στο νησί της Ρόδου ΔΕΥΑ συστατική 
πράξη της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου με την αρ. 82/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που κρίθηκε νόμιμη με την αρ. 745/18-03-
2011 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 
Β' 786/2011),  καθώς και την  την με αρ. 1037/2017 Απόφαση του  
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Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που επεκτείνει την χωρική επικράτεια της 
επιχείρησης σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου. 

• 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» 

 
 
    Σύμφωνα με τις στο προοίμιο και το κεφάλιαιο Α «Γενικά» της 
Εγκυκλίου 102/13.9.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» που ισχύει για τα διοκητικά συμβούλια κάθε 
μορφής νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.,  δηλαδή και για τις Δ.Ε.Υ.Α , ως 
προς τη συνδρομή της υποχρεωτικής αναλογίας των 3/5 των μελών με υπόδειξη 
του Δημάρχου κατά  το άρθρο 6 του ν.4623/2019  όπως προκύπτει  από την  
από την αιτιολογική έκθεση 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 , ώστε με 
γνώμωνα τη βασική αυτή αιτιολογική σκέψη «σε κάθε περίπτωση , η 
πλειοψηφία των μελών προέρχεται από τοσυνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο 
δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης».   
 
   Επιπλέον σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες της ενότητας ΙΙΙ της ανωτέρω 
Εγκυκλίου 102/2019 του ΥΠΕΣ «III. Ειδικές ρυθμίσεις ορισμού διοικητικών 
συμβουλίων» για τις ΔΕΥΑ που συνίστανται από έναν Δήμο, αναφέρεται 
Όσον αφορά τη συγκρότηση του ΔΣ των ΔΕΥΑ, με βάση τις διατάξεις των παρ. 2 
και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν. 
4625/2019, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) 
ισχύουν ως εξής:  
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές 
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους 
αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν 
σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ 
των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.  
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους 
αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 
οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το 
σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα 
(1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της 
επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.  
Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του 
προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.» 
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Κατόπιν των νεώτερων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη σύσταση των μελών των 
ΔΕΥΑ και σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/1980 τεύχος Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (επισυνάπτεται), το ΔΣ της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), είναι ενδεκαμελές 
(11), ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκροτείται ως ακολούθως: 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πρόεδρος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

Ο Δήμαρχος ή ο 
οριζόμενος από αυτόν 
δημοτικός σύμβουλος 

Ο Πρόεδρος 
ορίζεται με 
Απόφαση 
Δημάρχου 

2 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης του 
επιτυχόντος 
συνδυασμού 

Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο 
προερχόμενος από 
την παράταξη του  

3 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης του 
επιτυχόντος 
συνδυασμού 

Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο 
προερχόμενος από 
την παράταξη του 

4 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης του 
επιτυχόντος 
συνδυασμού 

 Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο 
προερχόμενος από 
την παράταξη του 
από την παράταξη 
του 

5 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης του 
επιτυχόντος 
συνδυασμού 

Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο 
προερχόμενος  
από την παράταξη 
του 

6 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της μειοψηφίας 

Προτείνονται από 
την μειοψηφία* 

7 Αιρετό 
Μέλος 

Αιρετό Μέλος Δημοτικός σύμβουλος 
της μειοψηφίας 

Προτείνονται από 
την μειοψηφία* 

8 Μέλος Μέλος Εκπρόσωπος των 
Εργαζομένων στην 
Επιχείρηση 

Υποδεικνύονται 
από το Σωματείο 

9 Μέλος Μέλος Εκπρόσωπος 
Περιβαλλοντικού ή 
Κοινωνικού Φορέα της 
περιοχής, κάτοχος 
πτυχίουΑ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμου 
τίτλου της αλλοδαπής, 
με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις 
συναφείς με το 
αντικείμενο της 
επιχείρησης. 

Υποδεικνύεται από 
τον Φορέα που 
επιλέγεται από το 
Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η 
διαπίστωση της 
συνδρομής των 
προϋποθέσεων 
στο πρόσωπο του 
προτεινόμενου 
προσώπου γίνεται 
με απόφαση του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 

10 Μέλος** Μέλος Δημότης ή μόνιμος 
κάτοικος με 
αποδεδειγμένη εμπειρία 

Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο για 
τη συμπλήρωση 
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ή γνώσεις συναφείς με 
το αντικείμενο της 
επιχείρησης. 

της υποχρεωτικής 
αναλογίας των 3/5 
των μελών με 
υπόδειξη του 
Δημάρχου  

11 Μέλος** Μέλος Δημότης ή μόνιμος 
κάτοικος με 
αποδεδειγμένη εμπειρία 
ή γνώσεις συναφείς με 
το αντικείμενο της 
επιχείρησης. 

Προτείνεται  από 
τον Δήμαρχο για 
τη συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής 
αναλογίας των 3/5 
των μελών με 
υπόδειξη του 
Δημάρχου 

* Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα 
υποδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα μέλη της, άρα υπόκειται στη 
διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που η μειοψηφία συναινετικά ή κατά 
πλειοψηφία , με εσωτερικές διαδικασίες μεταξύ όλων των παρατάξεων της 
μειοψηφίας,   θα το κάνει. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει τελικά 
αδυναμία υπόδειξης και ορισμού από την μειοψηφία , τότε  θα ορισθούν 
με ανοικτή ψηφοφορία  από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου  με 
προτάσεις από κάθε πλευρά,  με τη δέσμευση όμως ότι οι προτεινόμενοι 
πρέπει να είναι αιρετοί σύμβουλοι  της μειοψηφίας.  
 
**Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, 
τηρουμένης όμως  της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 
4623/2019 (Α΄ 134) υποδεικνύονται και αυτά υποχρεωτικά από τον 
Δήμαρχο προκειμένου ο Πρόεδρος του ΔΣ μαζί με τα 4 αιρετά μέλη της 
πλειοψηφίας και τους 2 προτεινόμενους από το Δήμαρχο δημότες, να αριθμούν 
συνολικά 7 από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ άρα τα 3/5 του 
συνόλου (11 * 3/5 = 6,6 ήτοι 7 με την στρογγυλοποίηση).  
 
 
Σημείωση: Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
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.  
 

� Από τα μέλη που προέρχονται από την παράταξη του Δήμαρχου με την 
ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, 4 συνολικά, τηρείται υποχρεωτικά η 
ποσόστωση 1/3 των φύλων (ήτοι 1 γυναίκα και 3 άνδρες, ή 1 άνδρας και 3 
γυναίκες ή 2 άνδρες και 2 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 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. 
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� Ομοίως για τους δύο (2) οριζόμενους δημότες – μέλη του ΔΣ υπάρχει 
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. 

� Για τον έναν (1) εκπρόσωπο του Περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα (και 
τον αναπληρωτή του)  δεν συντρέχει υποχρεώση τήρησης ποσόστωσης 
φύλων 

� Για τον έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων (και τον αναπληρωτή του) 
δεν συντρέχει υποχρεώση τήρησης ποσόστωσης φύλων 

 
      Κατόπιν των ανωτέρω  εκτός  του Προέδρου της ΔΕΥΑΡ τον οποίο ήδη όρισε ο 
κ. Δήμαρχος και εκτός του εκπροσώπου των εργαζομένων στην επιχείρηση, που 
με τον αναπληρωτή του θα υποδειχθεί από το Σωματείο των εργαζομένων της 
ΔΕΥΑΡ ,  τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του θα 
συγκαλέσει σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, για τα λοιπά μέλη του 
Διοκητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. 
 

1) Καλείται ο Δήμαρχος εφόσον ήλθε ήδη σε διαβούλευση, να προτείνει 
έναν(1) κατάλληλο Περιβαλλοντικό ή Κοινωνικό Φορέα της 

περιοχής και τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή  του , με πτυχίο 
Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικειμενο της ΔΕΥΑΡ  .  

2) Καλείται ο Δήμαρχος για την υπόδειξη των έξι (6) μελών (4 αιρετών 

και 2 δημοτών) σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση 

3) Καλείται η Μειοψηφία για την υπόδειξη δύο (2) αιρετών μελών  
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση  

 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ 
τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με 
οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

 
Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/1980 τεύχος Α΄) «Περί κινήτρων δια 
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Άρθρον 3 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
1.Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές 
του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως 
Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι 
τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. 
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους 
αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 
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οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το 
σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα 
(1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, 
κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και 
δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις 
συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή 
κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής 
των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4625/2019 και ισχύει από 
31/8/2019 
2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, με 
τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) 
ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος 
συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό 
εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής 
επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από 
αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει 
εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της 
έδρας της επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό 
συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 
4623/2019 (Α΄ 134). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο 
Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, 
πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. 
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4625/2019 και ισχύει από 
31/8/2019 
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη 
συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
4. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του 
αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των 
εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε. Η αντικατάσταση 
των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοτών ή μόνιμων 
κατοίκων του οικείου δήμου, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού 
των μελών του. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως 
εισηγητής θεμάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
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6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της 
επιχείρησης, που ορίζεται από τον πρόεδρό του. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη 
εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε 
μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να 
καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση 
που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η 
αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%), του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του 
ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, 
μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε 
αυτόν και στον αναπληρωτή του. 
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019 
10. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται 
με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη 
του παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των 
τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης 
του προέδρου της επιχείρησης. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 
26/3/2019. 

 
 
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να προβεί 

στην ανακοίνωση των ονομάτων. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ολοκληρώνοντας την πρότασή μας θέλω να πω ότι 

η ΔΕΥΑΡ έχει προβεί μετά την ανάληψη της δικής μας δημοτικής αρχής σε 
μία ρύθμιση νομίζω 3.000.000 €, καλορίζικα κ. Πρόεδρε 2.212.000 € μια 
ρύθμιση στο ΙΚΑ, έχει προβεί επίσης σε ένα δάνειο από το Παρακαταθηκών 
και Δανείων όπως αυτό επιβάλει ο σχεδιασμός που έγινε μέχρι τώρα άρα το 
κάναμε και βεβαίως εκεί τηρούνται εις το ακέραιο σεβόμενοι τη σοβαρότητα 
που η ΔΕΥΑΡ υπηρετεί όλες οι συμβάσεις τις οποίες βρήκαμε χωρίς καμία 
από αυτές να αμφισβητήσουμε.  

Βέβαια πρέπει να πω και οφείλω να το επισημάνω ότι η γνώμη του 
Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ ήταν προσεκτικά ποιος θα πάει 
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Πρόεδρος στη ΔΕΥΑΡ γιατί το ΑΦΜ του κινδυνεύει οπότε καλορίζικος υπό 
αυτή την παραδοχή, για να μην χαρούν πολλοί που θα ακούσουν τα 
ονόματά τους μέσα στο Συμβούλιο. 

Μανέττας Βασίλειος για Πρόεδρος, Σπυρόπουλος Σπύρος για 
σύμβουλος και για Αντιπρόεδρος, Κεχαγιά- Μαγιόγλου Τσαμπίκα, Κολιάδης 
Αλέξανδρος, Πάττα Ευδοκία, Στάγκας Στέργος και Μαρκουλής Θεοδόσης 
από λαϊκά μέλη.  

Αναπληρωματικοί Καμπούρης Τηλέμαχος, Χριστοδούλου Σάββας, 
δεν είναι σιδερένιος είναι πέτρινος ο κ. Στάμου επειδή λείπει, Στάμος 
Αθανάσιος, Καραταπάνης Σάββας, περαστικά στον γιατρό και στον 
Αντιδήμαρχο Πατσάης Γεώργιος, Συρτσάκος Κωνσταντίνος, και 
Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου Βασιλική.  

Αυτή είναι η πρότασή μας.   
Ο κοινωνικός φορέας προτείνεται να είναι από την Ένωση 

Ξενοδόχων Ρόδου ο Παναγιώτης ο Ιωαννίδης, αυτόν έχει ορίσει η Ένωση 
Ξενοδόχων με αναπληρωτή τον Κώστα Καλιουδάκη. Ο Κώστας 
Καλιουδάκης ήταν τα τελευταία 5 χρόνια μέσα στη ΔΕΥΑΡ και από ότι 
έμαθα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κοινωνικός φορέας τον οποίο 
προτείνουμε.  

 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : Εκ μέρους της μειοψηφίας  θα προτείνω 

τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους που προβλέπει η νομοθεσία, θα 
παρακαλούσα τη Νομική Υπηρεσία Δήμαρχε δέστε το ξανά λίγο επειδή είναι 
ειδικού σκοπού ανώνυμη εταιρία εκεί δεν προβλέπονται θέσεις 
αναπληρωματικών. Είναι μόνο αυτό καθ’ εαυτό το Διοικητικό Συμβούλιο 
που έχει η εταιρία, δεν έχει αναπληρωματικά μέλη και αυτό έχει εύλογες 
συνέπειες.  

Λοιπόν σε συνεννόηση με τις  παρατάξεις της μειοψηφίας, 
προτείνονται οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, ο 
Αγαπητός Πάλλας και  ο Δημήτρης Ζανεττούλης.  

 
ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ : Να γραφτεί στα πρακτικά για τη δική μας τη 

θέση, εμείς σαν παράταξη από την αρχή τότε και των Καποδιστριακών 
δήμων αλλά και μετέπειτα «Καλλικράτη» δεν ψηφίζουμε διότι θεωρούμε ότι 
δεν πρέπει να υπάρχουν ανώνυμες εταιρίες σε Α’ και Β’ βαθμό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα τα 
οποία έχουν προταθεί.  
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μ. Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Αφεντούλης , Δ.Καρατζιάς και Μ.Καφετζής   
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  , 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 , του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 , του 
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άρθρου 6 του Ν.4623/2019 , του άρθρου 10 του Ν.4625/2019, της 

εγκυκλίου 102/2019 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του 

Σώματος, 

 
    Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος   δηλώνει 

σύμφωνα με την τοποθέτηση του,  ότι «απέχει» της ψηφοφορίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου «ΔΕΥΑΡ»  ως 
ακολούθως: 
    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ορισμός με Απόφαση 

Δημάρχου) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος  

4. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

5. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ- Δημοτική Σύμβουλος 

6. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ– Δημότης 

7. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ– Δημότης  

8. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ- Δημοτικός Σύμβουλος  

9. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, εκπρόσωπος της  ΕΝΩΣΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ (κοινωνικού φορέα της περιοχής), ο οποίος 

διαπιστώθηκε από το Σώμα ότι τηρεί τις προϋποθέσεις 

11. Εκπρόσωπος Εργαζομένων (Υποδεικνύεται από το Σωματείο). 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- Αντιδήμαρχος 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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4. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ- Εντεταλμένος Σύμβουλος 

5. ΠΑΤΣΑΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

6. ΣΥΡΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ– Δημότης   

7. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ– Δημότης  

8. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, εκπρόσωπος της  ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

ΡΟΔΟΥ (κοινωνικού φορέα της περιοχής), ο οποίος διαπιστώθηκε 

από το Σώμα ότι τηρεί τις προϋποθέσεις 

9. Εκπρόσωπος Εργαζομένων (Υποδεικύεται από το Σωματείο). 

  

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας , υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 Η  θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις 

(3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


