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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: 771 /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 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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 8ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ»  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνουμε ως Πρόεδρο τον κ.Δημήτρη τον Τσίκκη και ως 
Αντιπρόεδρο τον κ. Ηλία Πετρίδη. Ως μέλη προτείνουμε  τους κ.κ.  Γιώργο 
Πάγκαλη, Παπανικόλα Μαρία, Δουκέλλη Ραχήλ, Μαντικού Ειρήνη, 
Νικολάου Νικόλαος – Δημότες. Αναπληρωματικούς τους  κ.κ. Σάββα 
Καραταπάνη, Σείτη Μιχάλη, Τριπολίτη Νίκο, Μωραίτη Νεκταρία, 
Τσαμπικάκη Άννα, Μαντικού Ευανθία και Χατζηπέτρο Ιωάννη. 
Αυτό που θέλω να παρακαλέσω Πρόεδρε κ.Τσίκκη, είναι να φροντίσουμε 
ώστε οι Δημοτικές Συγκοινωνίες να αναβαθμιστούν, να εξυπηρετήσουν το  
πρόβλημα της Ρόδου σε πάρκινγκ και σε κυκλοφοριακό. Όσο πιο πολύ 
βοηθάμε τις αστικές συγκοινωνίες και όσο πιο πολύ πείθουμε τους δημότες 
να χρησιμοποιήσουν αστικές συγκοινωνίες και όσο πιο πολύ ενώσουμε 
χώρους πάρκινγκ με το κέντρο της πόλης και εκτός και όσο πιο πολύ 
δώσουμε λύσεις στην ανάγκη μετακίνησης των δημοτών, με σωστά όμορφα 
ευπαρουσίαστα του 2020 μέσα μαζικής συγκοινωνίας,  τόσο πιο πολύ 
περιορίζουμε το πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Εκ μέρους μας 
καλορίζικοι,  καλά κουράγια και καλά αποτελέσματα. 
Θα σας παρακαλέσω στο άμεσο πρόγραμμά σας, να είναι η μεταφορά της 
ΡΟΔΑ από εκεί που είναι σήμερα, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν με 
συνθήκες του 1950, που βάφουν και αναπνέουν τα χρώματα, που γενικά οι 
υπηρεσίες συντήρησης αυτές που εγώ επισκέφθηκα είναι λες και ζούμε 50 
χρόνια πριν. Έχω την εντύπωση ότι 50 χρόνια πριν, μπορεί να ήταν 
καλύτερες οι συνθήκες. Παρακαλώ να πείσουμε τον Ροδίτη να σέβεται τις 
αστικές δημοτικές συγκοινωνίες και να πείσουμε τον επισκέπτη να βλέπει 
τη ΡΟΔΑ σαν ένα ποιοτικό τρόπο μετακίνησης εντός και εκτός της πόλης.  
Καλορίζικοι εκ μέρους μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίζεται Πρόεδρος στη ΡΟΔΑ ο κ. Τσίκκης Δημήτρης και 
Αντιπρόεδρος ο κ. Πετρίδης Ηλίας. 
 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ: Να δώσω τα ονόματα των δύο μελών μας που 
υποχρεωτικά πρέπει  να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν έχουμε δικαίωμα 
να προτείνουμε δημότη,  οπότε τη μειοψηφία θα εκπροσωπούν ως τακτικά 
μέλη οι συνάδελφοι κ.κ. Καφετζης Μιχάλης και Αφεντούλης Γιάννης. 
Αναπληρωματικά  μέλη ο κ. Μανώλης  Καζούλλης και από την πλευρά του 
κ. Κρητικού ο κ.Σαρικάς  Γιώργος . 

 
Στη συνέχεια ο κ. Δ.Τσίκκης  θέτει υπόψη του Σώματος την παρακάτω εισήγηση: 
 

Έχοντας υπόψη: 
• τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006  
• τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ 1α του Ν. 3852/2010 
• τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 
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• τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς επιχείρησης (ΦΕΚ Β’ 
992/26.5.2011) 

• τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 102/13.9.2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων Ν. 
3852/2010 των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» 

 
Ι) Η  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου «ΔΕΣ 
ΡΟΔΑ»   δημιουργήθηκε στη σημερινή μορφή, μετά την συγχώνευση 
σε αυτήν οκτώ  (8) κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων ( 
Συστατική Πράξη: Αποφ. 154Α/2011 Δημ. Συμβουλίου Αποφ  
865/2011 ΓΓΑΔΑ ΑΔΑ 4ΑΓΨΟΡ1Ι-5 ΦΕΚ 992 Β 2011.)  

        Σύμφωνα με τη παραπάνω συστατική πράξη το Δ.Σ. της 
ΔΕΣ ΡΟΔΑ είναι 11μελές οριζόμενο από το Δημοτικό 
Συμβούλιο ως εξής:  

Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι (από  τους οποίους οι  δύο (2)  
τουλάχιστον από τη μειοψηφία), ένας(1) εκπρόσωπος 
εργαζομένων όταν απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
εργαζόμενους ένας ( 1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. Τα 
λοιπά έξι (6) μέλη  εί ναι δημότες ή κάτοικοι  με σχετικες με τo  
ο αντικείμενο της επιχείρησης  πείρα και  γνώσεις 

Ο  Πρόεδρος  και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται  από το Δημοτικό 
Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 4 ΔΚΚ) 

 ΙΙ. Ως προς τον τρόπο ορισμού των μελών διοίκησης των νομικών 
προσώπων, που ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κοινωφελείς δημοτικές 
επιχειρήσεις, 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 Εγκύκλιο 102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρεται 
ειδικά για τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ότι: «Η 
κοινωφελής επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 
αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη η σύνθεση του 
οποίου ορίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του άρ.255 παρ.1 κ.ε. 
ΚΔΚ. Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), 
κατά τη συγκρότηση του ΔΣ της επιχείρησης 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, ενώ δεν υπολογίζονται στην 
ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι κατά 
το άρ. 255 παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται 
στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της 
ποσοστιαίας αναλογίας. Εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση, όπως 
σημειώνουμε παρακάτω, οι διαδημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 
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των ΟΤΑ που προβλέπονται για τους συνιστώμενους δήμους κατά το 
ν. 4600/2019. .» 

 
 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 στρογγυλοποίηση θα γίνεται στην αμέσως 
επόμενη ακέραια μονάδα. 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.Σ. ΡΟΔΑ»», η οποία 
τυγχάνει Κοινωφελής   Δημοτική Επιχείρηση του άρθρου 254 
επομ. του ν. 3463/2006, που διοικείται από έντεκαμελές διοικητικό 
συμβούλιο, τα 3/5 του συμβουλίου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του οργάνου, 
υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο Ρόδου, ήτοι τα 
επτά  (7) μέλη του συμβουλίου (11*3/5=6,6 και κατά 
στρογγυλοποίηση 7)  από  δε υπόλοιπα τέσσερα (4)  για τη 
συμπλήρωση του 11 μελούς Συμβουλίου: 
 -Μια (1) θέση μέλους καταλαμβάνεται ex officio  από τον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του (δεν 
υπάρχει υποχρέωση τήρηης ποσόστωσης φύλλου). 
 - Μια (1) θέση μέλους καταλαμβάνεται ex officiο από τον 
εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα που θα προτείνει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος.    
  - Δύο (2) μέλη που απομένουν ορίζονται από την μειοψηφία 
μετά των αναπληρωτών τους (όλες τις παρατάξεις). Ειδικότερα 
η αναλογία των 2/5 επί του 11μελούς συμβουλίου δίνει δεκαδικό 
αριθμό 4,4. Το δεκαδικό ψηφίο δεν υπολογίζεται καθώς με την 
στρογγυλοποίηση του δεκαδικού αριθμού των 3/5 για την 
πλειοψηφία σε 7 απομένουν 4 θέσεις για τους λοιπούς ορισμούς. 
Επίσης αφαιρούνται δύο θέσεις λόγω των ex officio μελών.  
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 τωνπαρατάξεων της 
μειοψηφίας, θα το κάνει. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει αδυναμία 
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υπόδειξης και ορισμού από την μειοψηφία , τότε θα ορισθούν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο προερχόμενοι   όμως αποκλειστικά από τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας δύο αιρετοί . 

. 
 Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι από τα επτά (7) μέλη, που θα 
ορίσει ο Δήμαρχος Ρόδου, μπορούν να είναι αιρετοί δημοτικοί 
σύμβουλοι μόνον ο ένας, από δε τα δύο (2) μέλη που θα 
ορίσουν οι υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου 
πρέπει να είναι αιρετοί και δημοτικοί σύμβουλοι και οι δύο, 
καθόσον ο συνολικός αριθμός των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου 
Ρόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα τρία  (3) αιρετά μέλη σύμφωνα 
με τη συστατική πράξη . 
 
Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ-

ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Αιρετό Μέλος Αιρετό Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος Υποδεικνύεται από τον 
Δήμαρχο  

2 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

3 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

4 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

5 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

6 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

7 Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή 
κάτοικος 

Δημότης  ή κάτοικος Υποδεικνύεται από το 
Δήμαρχο 

8 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος  Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από τη 
μειοψηφία 

9 Αιρετό Μέλος  Αιρετό Μέλος  Δημοτικός σύμβουλος  Υποδεικνύεται από τη 
μειοψηφία 

10 Εκπρόσωπος 
Φορέα 

Εκπρόσωπος 
Φορεά 

Μέλος φορέα Υποδεικνύεται από το 
φορέα 

11 Εκπρόσωπος  
Εργαζομένων 

Εκπρόσωπος 
Εργαζομένων 

Υπάλληλος της 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης 

Υποδεικνύεται από το 
Σύλλογο/εργαζόμενους  
κατόπιν πρόσκλησης  
 

 
 

V) Ειδικότερα 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 (του κλάσματος 
στογγυλοποιούμενου στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον είναι ίσο 
με το μισό και άνω)  
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� Από τα μέλη που προέρχονται υποδεικνυόμενα από την παράταξη 
του Δήμαρχου  7 συνολικά, τηρείται υποχρεωτικά η ποσόστωση 
1/3 των φύλων (ήτοι 2 γυναίκες  και 5 άνδρες, ή 2 άνδρες και 5 
γυναίκες ή 3 άνδρες και 4 γυναίκες ή 4 άνδρες και 3 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 κατ΄αρχήν  
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, όμως στη προκειμένη περίπτωση 
δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ποσόστωσης φύλου για την 
μειοψηφία διότι οι εκπρόσωποι της σύμφωνα με τη συστατική 
πράξη πρέπει ναι αιναι αιρετοί και αιρετές γυναίκες δεν υπάρχουν 
στις παρατάξεις της μειοψηφίας. 

� Για τον έναν (1) εκπρόσωπο του 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 επίσης υποχρεώση τήρησης 
ποσόστωσης φύλων 

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
δημοτικού συμβουλίου, καθώς στην πράξη σύστασης της επιχείρησης 
δεν προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του 
λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου 
των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε. 

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό 
του.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

� Καλείται ο Δήμαρχος ο Δήμαρχος να υποδείξει (δεσμευτικά για 
το σώμα) έναν (1) συμβούλο με τον αναπληρωτή του και έξι (6) 
δημότε/κατοίκους με τους αναπληρωτές τους  

� Καλείται η μειοψηφία να υποδείξει δύο (2) συμβούλους με τους 
αναπληρωτές τους 
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� Καλείται το σώμα να ορίσει έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα 
με τον αναπληρωτή του 

� Καλείται το σώμα να ορίσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης μετά τον ορισμό των μελών. 

    
 
 
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, Π.Προυσάλογλου, Α.Πάλλας, Δ.Ζαννεττούλης, 
Μ.Παλαιολόγου,   απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 
θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 

• Την ανωτέρω εισήγηση , 
• Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 255 παρ.4 του Ν.3463/2006 
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/2019  
• Τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης  επιχείρησης (ΦΕΚ 

Β’ 992/26.5.2011) 
• Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 102/13.9.2019 του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων Ν. 
3852/2010 των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» 
Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
Τον ορισμό των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «ΔΕΣ ΡΟΔΑ»  ως 
ακολούθως: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Πρόεδρος 
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ –  Αντιπρόεδρος 
3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δημότης 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ – Δημότης 
5. ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΡΑΧΗΛ - Δημότης 
6. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - Δημότης 
7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Δημότης 
8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ –Δημοτικός Σύμβουλος 
9. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 
10. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ (Υποδεικνύεται από το φορέα) 

11. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Υποδεικνύεται από το 
Σύλλογο/Εργαζόμενους κατόπιν πρόσκλησης) 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-Δημοτικός Σύμβουλος 
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2. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Δημοτικός Σύμβουλος  
3. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  – Δημότης 
4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – Δημότης 
5. ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ - Δημότης 
6. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - Δημότης 
7. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Δημότης 
8. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Δημοτικός Σύμβουλος 
9. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δημοτικός Σύμβουλος  
10. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ  (Υποδεικνύεται από το φορέα) 

11. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υποδεικνύεται από το 
Σύλλογο/Εργαζόμενους κατόπιν πρόσκλησης) 

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού 
συμβουλίου, καθώς στην πράξη σύστασης της επιχείρησης δεν προβλέπεται 
μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις 
(3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

 


