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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: 769/2019 
 
 

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 
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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 «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  6ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ρόδου» (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε). 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ΔΕΡΜΑΕ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου μας, 
θεωρώ ότι είναι η αιχμή του δόρατος της Ρόδου. Είχα πει πριν λίγο καιρό 
ότι είναι το φαρδύτερο χαμόγελο η Ρόδος στον Ελληνικό τουρισμό, εγώ θα 
πω ότι η ΔΕΡΜΑΕ διαχειρίζεται αυτό το χαμόγελο. 
κ. Πρόεδρε, γιατί η πρόταση μας είναι να είναι Πρόεδρος ο κ. Ιατρίδης, 
εξέφρασε την αντίρρησή του, την επιφύλαξη του,,την έγνοια του σε 
3,4,5,6 θέματα ένα από αυτά είναι τα μεγάλα χρέη από πλευράς 
υποχρεώσεων, χρειάζεται μια διάρθρωση έχω εμπιστοσύνη σε όλες τις 
δημοτικές παρατάξεις και κυρίως σε όλους από εσάς που είστε μέσα στο 
Δ.Σ ότι εν καιρώ με τεκμηριωμένες σοβαρές προτάσεις γραπτές, θα 
προχωρήσουμε να βοηθήσουμε την ΔΕΡΜΑΕ να βρει τον δρόμο της, γιατί 
πραγματικά διαχειρίζεται όλο το παραγωγικό τουριστικό αναπτυξιακό πως 
θέλετε να το πείτε μέλλον της Ρόδου . Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις Γιάννη 
μου, εγώ αυτό που θέλω να σε παρακαλέσω είναι να βοηθήσει όλο το 
διοικητικό συμβούλιο όλη η επιχείρηση την αξιοποίηση όλων των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ρόδου μας, να προσπαθήσουμε να τις 
αξιοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε να δουλέψουν για το 
καλό της Ρόδου και των Ροδιτών.  
Το μόνο ,πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω από το μικρόφωνο είναι ότι 
προσωπική μου επιθυμία είναι το κυλικείο του Δήμου μας να μην ανήκει 
στην ΔΕΡΜΑΕ, να το μελετήσουμε σε λίγο χρόνο ανήκει στην ΔΕΡΜΑΕ θα 
το μελετήσουμε , να το συζητήσουμε ήδη έχουμε μιλήσει με το νομικό μας 
τμήμα με τις οικονομικές υπηρεσίες και τον Αντιδήμαρχο κλπ να μην το 
δουλεύει η ΔΕΡΜΑΕ από της 7.00 το πρωί μέχρι της 10.00 το πρωί και 
ετήσιο τζίρο 7.700 ευρώ δηλ. 29 ευρώ επί 5νθημέρου ή ξέρω εγώ 38 ευρώ 
επί 7ημέρου κάτι τέτοιο, αλλά να δοθεί,  να μπορεί να υπάρχει ποιοτικό 
προϊόν καλόν είναι όπως σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να τις 
επισκέπτονται σχολεία να τις επισκέπτονται τουρίστες, επισκέπτες, Ροδίτες 
και να μπορούν να πάνε να πάρουν οτιδήποτε, οπότε αυτό σας παρακαλώ 
κρατήστε το για το διοικητικό συμβούλιο μήπως και μπορούμε να το 
αξιοποιήσουμε στον Δήμο για τον Δήμο και κυρίως για  τους εργαζόμενους 
με ειδικές τιμές κλπ να το αξιοποιήσει ο Δήμος βεβαίως με νόμιμες 
διαδικασίες . 
 
Ακολούθως ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Ιατρίδης θέτει υπόψη του Σώματος 
εισήγηση για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
• τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006  
• τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 
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• 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 από 20/9 εισηγητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου της 
ΔΕΡΜΑΕ  

 
Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 

ορίζεται ότι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται 
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή 
της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Ο 
δε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

 
 ΙΙ. Ως προς τον τρόπο ορισμού των μελών διοίκησης των νομικών 
προσώπων, που ανήκουν σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι μονομετοχικές 
ανώνυμες εταιρείες, 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 
Εκγύκλιο 102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρεται ειδικά για τα Δημοτικές 
Μονομετοχικές: Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές)  «Σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρ.266 παρ.2 του ΚΔΚ οι εταιρείες αυτές διοικούνται 
από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση 
(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. Επισημαίνεται δε, ότι η διάταξη του άρθρου 6 του 
ν. 4623/2019, ως νεότερη και ειδικότερη από τις γενικές διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατισχύει έναντι άλλων ρυθμίσεων.» 
 
 ΙΙΙ. 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 
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στρογγυλοποίηση θα γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραια 
μονάδα, ενώ τέλος με την ίδια ως άνω εγκύκλιο θα πρέπει να τηρείται και 
η ποσόστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1β΄ του άρθρου 6 του ν. 
2839/2000. 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.Ρ. Μ.Α.Ε.», η οποία τυγχάνει 
μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ρόδου του άρθρου 266 του ν. 
3463/2006, που διοικείται από δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα 3/5 
του συμβουλίου αυτού, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του 
οργάνου, υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο Ρόδου, ήτοι τα 
οκτώ (8) μέλη του συμβουλίου, τα δε υπόλοιπα 2/5, ήτοι τα 
εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη, ορίζονται από τις υπόλοιπες παρατάξεις 
που έχουν εκλέξει δημοτικούς συμβούλους 
 
 Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι από τα οκτώ (8) μέλη, που θα ορίσει ο 
Δήμαρχος Ρόδου, μπορούν να είναι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι μόνον τα 
τρία (3) μέλη, από δε τα τέσσερα (4) μέλη που θα εκλέξουν οι υπόλοιπες 
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να είναι αιρετό μόνον ένα 
(1) μέλος, καθόσον ο συνολικός αριθμός των αιρετών εκπροσώπων του 
Δήμου Ρόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού αριθμού των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι τα τέσσερα (4) 
αιρετά μέλη. 
 Περαιτέρω, από τα οκτώ (8) μέλη, που υποδεικνύονται από τον 
Δήμαρχο Ρόδου, δεν επιτρέπεται τα μέλη που ανήκουν σε ένα φύλο να 
υπερβαίνουν τα πέντε (5) μέλη και ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύσει η 
ποσόστωση πέντε (5) έναντι τριών (3) ή 4 και 4. 
  
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 στη θέση τους σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ.(άρθρο 227 παρ.3 ) θα 
εκλεγούν  από το Δημοτικό Συμβούλιο,  προερχόμενοι   όμως αποκλειστικά 
από τις παρατάξεις της μειοψηφίας (ένας αιρετός και τρεις μη αιρετοί). 
Καθώς η μειοψηφία συνολικά για όλες τις παρατάξεις υποδεικνύει 4 μέλη 
(έως 1 δημοτικό σύμβουλο και τα άλλα ιδιώτες) ισχύει η τήρηση της 
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ποσόστωσης και πρέπει η αναλογία φύλων να είναι είτε 1 έναντι 3, είτε 2 
και 2. 
 
 V.  Εφόσος η ΔΕΡΜΑΕ έχει έναν και μόνο μέτοχο, το Δήμο 
Ρόδου, το Δημοτικό Συμοβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Ως προς την ακολουθητέα διαδικασία για την τοποθέτηση των μελών στο 
διοικητικό συμβούλιο της «Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε.» ως όλον θα πρέπει με βάση τα 
ανωτέρω αναφερόμενα να εκδοθεί απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου, η οποία θα ενσωματώνει υποχρεωτικά την υπόδειξη του Δημάρχου 
Ρόδου για τα υποδεικνυόμενα από αυτόν οκτώ (8) μέλη με τους 
αναπληρωτές τους . Στην απόφαση αυτή τελικά μαζί με τους 
προερχόμενους από τη μειοψηφία, θα ορίζονται συνολικά δώδεκα (12) 
μέλη – με τους αναπληρωτές τους – . 
 
     Επίσης με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να 
γίνει  και ο ορισμός δημοτικού συμβούλου, που κατά εξουσιοδότηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου  θα εκπροσωπήσει τον μόνο μέτοχο της εταιρείας 
Δήμο Ρόδου σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του 
Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τον 
διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για τα 
επόμενα δύο (2) έτη και έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη 
λήξη της θητείας τους, όπως ορίζεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του 
καταστατικού της εταιρείας. Στη συνεδρίαση αυτή θα μετουσιωθεί σε 
απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου για τον διορισμό των μελών της διοίκησης αυτής. Η εν 
λόγω διαδικασία είναι απαραίτητο να τηρηθεί αφού η Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας δεν υποκαθίσταται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 από αποφάσεις 
άλλων οργάνων της δημόσιας διοίκησης, είτε είναι αυτά μονομελή, όπως ο 
Δήμαρχος Ρόδου, είτε συλλογικά, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνονται τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 
Ιατρίδης Ιωάννης για Πρόεδρος, Κωνσταντίνου Δώρος για Αντιπρόεδρος , 
Καρίκης Κωνσταντίνος για Σύμβουλος , Καμπουροπούλου Καραχάλιου 
Σούμελα Λαϊκό μέλος, Νικολάου Παναγιώτα , Στάγκα Στεφανία,  Μάχλης 
Μιχαήλ και Πάγκαλης Γεώργιος. 
Αναπληρωματικοί: Κολιάδης Αλέξανδρος, Καμπούρης Γιάννης, 
Καραταπάνης Σάββας, Χατζηδιάκου Δέσποινα, Φωτεινή Καράμπελα , 
Πότσου Ευαγγελία, Κατσαρά Σπυροπούλου Πόπη  και Αργυρού Ελευθέριος. 
 
Επίσης παρακαλώ Πρόεδρε, το βάρος σου άμεσα στις  Πεταλούδες στην 
Κοιλάδα των Πεταλούδων υπάρχουν θέματα τα συζητήσαμε και χθες, 
πρέπει δυστυχώς να σπεύσουμε για να προλάβουμε καταστάσεις τις  οποίες 
μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, εγώ  να καταλάβεις έφτασα στο σημείο να 
ρωτήσω στο Υ/Εργασίας αν κάποιοι εργαζόμενοι μπορούσαν να 
απασχοληθούν στην ΔΕΡΜΑΕ ή για τα ένσημα που δεν επιτρέπει το ΙΚΑ για 
αυτασφάλιση, δεν το επιτρέπει το υπουργείο να δούμε πως θα μπορούσαμε 
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να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος, έχω εμπιστοσύνη σε όλο το προτεινόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο και σε εσένα προσωπικά καλορίζικα . 
 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ: Εμείς προτείνουμε τον κ. Σταυρή Μιχάλη με 
αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Αφεντούλη και από τα 
Λαϊκά μέλη πλέον τακτικό μέλος ο Ψυλλάκης ο Βασίλης με αναπληρωτή 
τον Μανωλάκη τον Αλέξανδρο , Τακτικό μέλος η Μαρίζα η Χατζηλαζάρου 
και θα σας δώσω και ένα αναπληρωματικό τον Μπελιγράδη τον Γιώργο . 
 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Και η πρόταση η δική μας είναι τακτικό μέλος  
η κυρία Βαρυτίμου η Όλγα με Αναπληρωματικό την κυρία Σαρικά Φωτεινή.  
 
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 
διοίκησης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα τα 
οποία έχουν προταθεί. Η θέση μας αυτή ισχύει και για τη ΔΕΡΜΑΕ που είναι 
ανώνυμη εταιρία. 
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπονοείται ότι ο κ. Ιατρίδης θα είναι και ο 
εκπρόσωπος του ΔΣ παγίως στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας  με 
αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνου . 

 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μ. Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Αφεντούλης , Δ.Καρατζιάς, 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 , των άρθρων 93 & 266  του Ν.3463/2006 , 

του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, 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 

 

Α) Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιατρίδη Ιωάννη για να 
εκπροσωπεί το Δήμο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε ζητήματα 
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ορισμού ή αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των αμοιβών 
αυτών καθώς και σε κάθε συναφές ζήτημα, με αναπληρωτή τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο. 
 
Β) Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.) ως εξής: 
 
    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ-Δημότης 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- Δημότης 

6. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΑΦΑΝΙΑ- Δημότης 

7. ΜΑΧΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Δημότης  

8. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - Δημότης 

9. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Δημοτικός Σύμβουλος 

10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Δημότης 

11. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΖΑ- Δημότης 

12. ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΟΛΓΑ- Δημότης 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

1. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Δημοτικός Σύμβουλος 

2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος  

3. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ- Εντεταλμένος Σύμβουλος 

4. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ– Δημότης 

5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ– Δημότης 

6. ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ– Δημότης 

7. ΚΑΤΣΑΡΑ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ– Δημότης 

8. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ– Δημότης  
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9. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

10. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-Δημότης 

11. ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Δημότης 

12. ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ- Δημότης  

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

 

 


