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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: 772 /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 9ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου .  
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ο κ. Παπαοικονόμου είναι ο εισηγητής. Κύριε 
Δήμαρχε έχετε το λόγο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου 

έτυχε να μπει στο κέντρο της προεκλογικής συζήτησης ενωρίς φέτος το 
2019. Οφείλω κύριοι συνάδελφοι, κ. Χριστοδούλου και κύριε επικεφαλής 
της μείζονος μειοψηφίας να ξεκαθαρίσω τις θέσεις μου. 

Στο θέμα θάλασσα, αιγιαλός, περιβάλλον, η ελληνική νομοθεσία 
έχει πολύ κλειστές πόρτες και πολύ ανοικτά παράθυρα ή εν πάση 
περιπτώσει ανοικτά παράθυρα.  

Η πρόθεσή μου από την αρχή αγαπητέ κ.Χριστοδούλου δεν ήταν 
να μειώσω κανέναν στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις αν 
έχω να το πω θα το κάνω. Δεν ήταν να μειώσω κανέναν απλώς ένιωθα ότι 
όταν ο μέσος εφοπλιστής στα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» ξοδεύει 700 με 1.500.000 
στο πάρτι το βράδυ που κάνει για να υποδεχτεί τους εφοπλιστές , το να 
έχουμε εμείς έναν κωδικό 3.500 – 5.000 € για να εκπροσωπήσουμε το νησί 
της Ρόδου, ήταν λιγάκι ακαταλαβίστικο στο δικό μου μυαλό.  

Πάντως τόσο ήταν περίπου, έφτασε και 1.500.000 € ενός 
εφοπλιστή το πάρτι πρόπερσι στα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» κι εγώ αυτό που είπα 
είναι, ότι εντάξει δεν μπορεί να ισχυριστεί ένας Δήμος της Ρόδου ότι κάνει 
πολιτική για το λιμάνι το εμπορικό, το τουριστικό και βεβαίως εγώ 44 ξέρω 
τα λιμάνια στη Ρόδο εν πάση περιπτώσει με τα καταφύγια όλα αυτά κι έχω 
και πολλά πράγματα στο μυαλό μου - δεν θα τα πω σήμερα γιατί θα με 
κατηγορούσε κάποιος ότι είναι ερριμμένα χωρίς σύστημα - αλλά όταν για 
παράδειγμα η περιοχή σου κ. Δήμαρχε αγαπητέ Δημήτρη Κρητικέ της 
Καμείρου Σκάλας θα μπορούσε να είχε ένα λιμάνι που να βοηθήσει το 
συγκοινωνιακό και το κυκλοφοριακό στην πόλη, να το απαλλάξει από το να 
έρχονται του πρωτογενούς τομέα τα προϊόντα στην πόλη.  

Μη μιλήσω για τα σκουπίδια ότι δεν υπάρχει λόγος να έρχονται όλα 
στο Βόρειο τρίγωνο. Μπορούσαμε να κάνουμε και τέτοιες συνθέσεις, τέλος 
πάντων ας μείνω σε αυτό, το λιμάνι της Καμείρου θα μπορούσε να είναι μια 
εναλλακτική εκφορτωτική βάση για να μπορέσει να εξυπηρετήσει νησιά 
δορυφόρους και να διώξει εμπορεύματα και να δώσει και μια δύναμη στην 
εκεί παραγωγή. 

Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, δεν 
καταλαβαίνω, γιατί έχω πάρει μέρος σε 12 περίπου συσκέψεις με περίπου 4 
ή 5 Δημάρχους όπου εταιρείες ερχόντουσαν να επενδύσουν και να 
αναβαθμίσουν τις τουριστικές εγκαταστάσεις του λιμένα. Σέβομαι τη 
δύσκολη μετακίνηση ιδεών και μυαλών στις υπηρεσίες, νομίζω 13 εφορίες, 
πρέπει να χρειάζεται ένα έργο για να γίνει στο λιμάνι, αλλά αυτή ήταν η 
πρόθεσή μου. 

Πάντως το λιμάνι της Ρόδου από το «10 Ρόδιοι 10 νήες»  και  αυτό 
ήταν το συμπέρασμα αυτό που είχα κάνει άσχετα αν είχα πάει με πολυτελή 
αυτοκίνητα ή είχα πάει με φλορέτες, ζούνταπ, δεν ξέρω πως τις έλεγαν τις 
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μηχανές αυτές το 1960, από σύμβολο δύναμης και δόξας του νησιού, γιατί 
η Ρόδος με το Δίκαιο της Θάλασσας έχει να υπερηφανευτεί με τον Ναυτικό 
Κώδικα, έχει να  υπερηφανευτεί για τη δύναμή της και το στόλο της, 
έφτασε να έχει ένα λιμάνι το οποίο λιποθυμούν άνθρωποι κλπ.  

Πάντως πρόθεση δεν ήταν να αμφισβητήσω τις ικανότητες ή την 
καλή πρόθεση αυτών που απαρτίζουν το Λιμενικό Ταμείο.  

Αυτούς που απάρτιζαν το Λιμενικό Ταμείο που προϊσταντο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου του οποίου μέλη είναι οι 
Δήμαρχοι των 7 νησιών και ο Λιμενάρχης . Το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 
λοιπόν λέει ότι στην έδρα του νησιού το οποίο εδρεύει το Λιμενικό Ταμείο 
βγάζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.  

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κατ’ εμάς θα 
πρέπει να είναι ο Βασίλειος Παπαοικονόμου σαν Πρόεδρος και η θέση μας 
είναι ότι το λιμάνι πέραν των υποδομών, πέραν της λειτουργίας, πέραν της 
νομιμότητας, πέραν των ανοδομών,  περιλαμβάνει και το πρόσωπο της 
Ρόδου στον επισκέπτη του νησιού, στον τουριστικό ή στον εμπορικό. 

Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει η εμπορική ματιά, το 
αποτύπωμα του λιμανιού στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Για 
εμάς ο Σύλλογος Εμπόρων Ρόδου ή ο Πρόεδρος του ο Νίκος ο Μπόνης 
πρέπει να είναι ο εκπρόσωπός μας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας 
Δωδεκανήσου. Αυτή είναι η πρότασή μας με αναπληρωτές τη Σπυριδούλα 
Πάσσαρη και τον Θεοδόση Μαρκουλή.  

Υπάρχουν κάποια θέματα,  έχω φροντίσει να μεταδοθούν στα αυτιά 
που παίρνουν αποφάσεις και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να 
βοηθήσουμε τα μικρά νησιά, να επενδύσουν και να διευκολυνθούν στα 
αναγκαία έργα που χρειάζονται, αλλά το νησί της Ρόδου έχει πολλά μικρά 
και μεγάλα λιμενικά έργα που πρέπει να γίνουν αλλά κυρίως το λιμάνι της 
Ρόδου.  Πρέπει σύντομα κ. Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου,  να επανέλθει  
στο  το κύρος και η ανωτερότητα που χρειάζεται η Ρόδος όσον αφορά στο   
στο λιμάνι της Ρόδου.  

Είτε είναι το λιμάνι της Καμείρου, είτε είναι το λιμάνι στη Νότια 
Ρόδο, είτε είναι άλλα λιμάνια, είτε το κεντρικό τουριστικό – εμπορικό 
λιμάνι.  

Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα, με 
αποφασιστικότητα, εκεί είναι να πιέσουμε την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία, 
τον Πρωθυπουργό, την Ευρώπη, δεν ξέρω τι άλλο και πρέπει να 
προχωρήσουμε μπροστά διότι τα καράβια πια δεν είναι των 120 μέτρων, 
ούτε των 100, είναι των 360 και των 380.  

Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα καράβι που έχει 12.000 επισκέπτες και 
4.500 πλήρωμα, θα φτάσει δηλαδή 15.000 άτομα ένα καράβι και θα πρέπει 
τα νησιά τα δικά μας και κυρίως η Ρόδος, αλλά χωρίς να υποτιμώ Κάσο, 
Κάρπαθο, Σύμη, Χάλκη, Καστελόριζο- νομίζω και Τήλο- θα πρέπει τα νησιά 
αυτά να δημιουργήσουν μια Πολυνησία που να είναι απολύτως ελκτική στις 
ναυτιλιακές εταιρείες να επισκεφτούν για πολλές ώρες, 5-6 ώρες το νησί, 
γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα που δεν έχει η Σαντορίνη, έχουμε τη 
δυνατότητα που δεν έχουν άλλα νησιά να υποδεχτούν ένα μέγα σκάφος 
και να το κερδίσει ο Ροδίτης και ο ταξιτζής και ο ξεναγός και όλοι αυτοί που 
κερδίζουν από τους επισκέπτες του νησιού, από ένα κρουαζιερόπλοιο και 
από ένα εμπορικό καράβι. 
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Καλορίζικα, καλό κουράγιο και πολύ μεγάλη προσπάθεια να 
επιδείξετε σε αυτό. 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Νομικός Σύμβουλος) : Κύριε 

Πρόεδρε, πρέπει να διευκρινιστεί κάτι για τα πρακτικά και ίσως να 
προλάβουμε θέματα στην περαιτέρω συγκρότηση του διοικητικού 
συμβουλίου στις εσωτερικές διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου του 
Λιμενικού Ταμείου. Από χθες το βράδυ ενέκυψε ένα θέμα ανταλλαγής 
απόψεων με τον Νομικό Σύμβουλο του Λιμενικού Ταμείου τον κ. 
Καταβενάκη το Λιμενικό Ταμείο έχει ψηφίσει μόνο του ως διοικητικό 
συμβούλιο με την απόφαση 148/2014 μια διάταξη στον Κανονισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, σαν Κανονιστική Διάταξη που λέει στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 , ότι ο Αντιπρόεδρος, ορίζεται με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. 

Παράλληλα όμως ο κ. Καταβενάκης μου έστειλε και την απόφαση 
1/2011 του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου που ήταν 
αντίστοιχα η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του 2011 που 
εκεί πέρα ρητά αναγνώρισε το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου 
στην παράγραφο 14 της απόφασης 1/2011 ότι ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια απόφαση της έδρας του Λιμενικού 
Ταμείου από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφαση που ορίζεται ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. 

Το είδαμε και με τη Γενική Γραμματέα η οποία έχει μεγάλη εμπειρία 
και γνώσεις  και καταλήξαμε πως είναι φανερό ότι η Κανονιστική Διάταξη 
στο άρθρο αυτό το 3 που λέει ότι ο Αντιπρόεδρος ορίζεται στο διοικητικό 
συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, είναι άστοχη. Ισχύει όπως έχει 
αναγνωρίσει το ίδιο το Λιμενικό Ταμείο με την απόφαση 1/2011,  η διάταξη 
που κατά παραπομπή από το άρθρο 244 «περί λιμενικών ταμείων του 
Κώδικα» στο άρθρο 240,  ορίζει ότι επίσης ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : Να ευχηθώ κι εγώ καλορίζικοι, καλή 

δουλειά, να συγχαρώ όμως και τους απερχόμενους,  γιατί είναι σε εξέλιξη 
το έργο των 3.500.000 € για την ασφάλεια των λιμανιών, το έργο της 
πρώτης φάσης του ξυλοπεζόδρομου, περιμένουμε και το διαγωνισμό του 
καρνάγιου.  

Μετά το 1985 ο Γιάννης Παρασκευάς ξεκίνησε το καρνάγιο και 
χαίρομαι που επί των ημερών μας μεικτά – μεικτά θα βγει ο διαγωνισμός να 
αποκτήσουμε μια άλλη υποδομή, θα πρέπει να κυνηγήσουμε όμως κ. 
Δήμαρχε από κοινού μαζί με το Μαντράκι το ΤΑΙΠΕΔ. ‘Εχει δεσμεύσει και το 
λιμάνι και το μάστερ πλαν του λιμανιού  το 2006,  εκεί δεν μας έχει 
ποσοστό δόμησης ενώ είχαν μελέτη έτοιμη για πάρκινγκ διπλό, εκεί που 
είναι τα σαπιοκάραβα τώρα και όταν προχωρήσαμε στην έκδοση της άδειας 
δεν μπορούσαμε γιατί δεν έχει. 

Έχουμε λοιπόν δρόμο μπροστά μας,  να είναι δυνατοί να 
δουλέψουν.  Από την πλευρά της μειοψηφίας προτείνουμε ως τακτικό 
μέλος τον κ. Μανώλη  Καζούλλη που είναι μηχανικός και ως 
αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά του συναδέλφου του κ. Κρητικού 
τον  κ. Σαρικά  Γιώργο.  
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Ως προς τον Αντιπρόεδρο πράγματι δημιουργήθηκε θέμα θεωρώ ότι 
είναι αυτονόητο γιατί πρέπει να είναι στην έδρα του Οργανισμού, είχε 
ζητήσει ο συνάδελφος ο Δήμαρχος Καρπάθου να γίνει Αντιπρόεδρος  δεν 
μπορεί να είναι από την Κάρπαθο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου,  
συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα ορίζεται Πρόεδρος ο κ. Παπαοικονόμου ο 

Βασίλης και εκλέγεται Αντιπρόεδρος ο κ. Μπόνης Νικόλαος. 
 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : Εκ περισσού ας πάρει και απόφαση το 

διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου ότι επικυρώνει και αυτό.  
 

Στη συνέχεια, ο κ. Β.Παπαοικονόμου θέτει υπόψη του Σώματος την 
παρακάτω εισήγηση: 

 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 244 του Ν. 3463/2006 
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 
• Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 21/7950/17-2-2011 ΥΠΕΣΑΗΔ 
• 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» 

• Τις διατάξεις του ΠΔ. 128/2001 (ΦΕΚ 113 Α’) με τα οποίο ιδρύθηκε 
το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Το από 24.9/2019 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του 
ΝΠΔΔ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων) 
 
«1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180 Α') λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 
επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος. 2. Στη διοίκηση των 
ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της 
λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει 
τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν 
λιμενικής αρχής. 3. Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή 
ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αυτό αποκτά διαδημοτικό 
χαρακτήρα. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε 
εννέα (9) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα 
όρια δύο Ο.Τ.Α., έντεκα (11) στα όρια τριών Ο.Τ.Α. και μέχρι δεκαπέντε 
(15) στα όρια περισσοτέρων των τριών Ο.Τ.Α. 
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Ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες 
Ο.Τ.Α. προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δια του αριθμού των μετεχόντων 
"ΟΤΑ" (Η εντός "" λέξη "ΟΤΑ" στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 
3731/2008 ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008). Σε περίπτωση κατά την οποία 
προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι 
αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ανά μία στους 
συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Σε περίπτωση, κατά 
την οποία προκύπτει αριθμός μεγαλύτερος των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται με αφαίρεση εκπροσώπων 
των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση νησιών με 
αφαίρεση κατά πρώτον των εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων 
Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου.  
Ο πρόεδρος των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
της έδρας του νομικού προσώπου.  
4. Όπου στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, αναφέρεται δημοτικό συμβούλιο ή δήμαρχος, για τα 
νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου, νοείται το συμβούλιο και ο 
δήμαρχος της έδρας του νομικού προσώπου. 
 5. Στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 3 είναι δυνατόν να προβλέπεται 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η λειτουργία αυτοτελών γραφείων 
εκτός της έδρας του νομικού προσώπου. 6. Είναι δυνατή η μεταφορά της 
έδρας του νομικού προσώπου της παραγράφου 3 σε παραλιμένια περιοχή 
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των 
συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν. Η μεταφορά της έδρας γίνεται 
με τον ίδιο τρόπο που ορίστηκε. 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως κάθε 
φορά ισχύει». 
 
Κατά το άρθρο 240 του ίδιου Κώδικα, όπως το έκτο εδάφιο της παρ. 1 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 άρθρου 20 Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
263/23-12-2008) «Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 1. Τα 
δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό 
συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί 
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή 
κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος 
των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί 
περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 
προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική 
πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα 
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μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) 
τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου. "Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, 
κατ` ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. 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." Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί 
στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το 
οικείο συμβούλιο. Μετά τoν 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. 
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. Τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. 2. Οι διατάξεις των 
άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα 
σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με 
κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά 
πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την 
ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.» 
 
Όπως ορίζει η ιδρυτική πράξη του Διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου,  (Π.Δ. 
128/2001,  ΦΚ Α΄ 113) και μετά τις συνενώσεις του Ν. 3852/2010, 
σήμερα συμμετέχουν σε αυτό επτά (7) συνολικά Δήμοι : 1)Ρόδου, 2) 
Καρπάθου, 3)Κάσου, 4)Μεγίστης, 5)Σύμης, 6)Τήλου και 7) Χάλκης, με 
τους ακόλουθους πληθυσμούς κατά την Απογραφή του Μόνιμου 
Πληθυσμού 2011 όπως καταγράφεται στην Αριθμ. ΓΠ− 191 της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής ΦΕΚ Β’ 698/20.3.2014:  
 

� Δήμος Ρόδου = 115.490 
� Δήμος Καρπάθου = 6.226 
� Δήμος Σύμης = 2.590 
� Δήμος Κάσου = 1.084 
� Δήμος Τήλου = 780 
� Δήμος Μεγίστης = 492 
� Δήμος Χάλκης = 478 



9 

 

 
Κατά τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 21 του ΥΠΕΣΑΗΔ (οικ.7959/17-2-
2011) διευκρινίζεται πως: «Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά 
συμβούλια των διαδημοτικών λιμενικών ταμείων, σας επισημαίνουμε ότι ο 
αριθμός των μελών τους καθορίζεται από τον αριθμό των νέων ΟΤΑ που 
συμμετέχουν στο διαδημοτικό λιμενικό ταμείο, μετά τις προβλεπόμενες 
συνενώσεις κατά το ν. 3852/2010. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση 
που οι πρώην ΟΤΑ που μετείχαν στο διαδημοτικό λιμενικό ταμείο 
συνενώνονται, είτε μεταξύ τους είτε με άλλους ΟΤΑ, έτσι ώστε η 
γεωγραφική περιοχή ευθύνης του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου να 
εκτείνεται στα όρια δύο (2) δήμων, ο αριθμός των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του ορίζεται σε εννέα (9), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 244 του ΚΔΚ.» 
 
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στο διαδημοτικό ΝΠΔΔ υπερβαίνουν 
τους δέκα (10) . 
 
 
Κατά τα ανωτέρω τα μέλη το 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του 
διαδημοτικού λιμενικού ταμείου εκτιμώνται κατά Δήμο ως ακολούθως: 
 
15/7= 2,14 με ακέραιο πηλίκο 2. 
Κάθε Δήμος αρχικά δικαιούται από 2 μέλη (7*2=14). 
Απομένει ένα μέλος προς συμπλήρωση της 15μελούς σύνθεσης το οποίο 
προστίθεται στο Δήμο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, δηλ. το Δήμο Ρόδου.  
Από την υποχρεωτική συμμετοχή των ex officio μελών (λιμενάρχης και 
εκπρόσωπος των εργαζομένων) πρέπει να αφαιρεθούν 2 θέσεις μελών από 
τους δήμους – νησιά με τον χαμηλότερο πληθυσμό καθώς δεν υπάρχει 
πλεόν του ετός ΟΤΑ στην επικράτεια του νησιού του Δήμου της έδρας.  
 
Συνεπώς τα μέλη ανά Δήμο διαμορφώνονται: 

� Δήμος Ρόδου – 3 μέλη (συγκαταλεγομένου του Δημάρχου εφόσον 
συμμετέχει ή του οριζόμενου Προέδρου) 

� Δήμος Καρπάθου = 2 μέλη 
� Δήμος Σύμης = 2 μέλη 
� Δήμος Κάσου = 2 μέλη 
� Δήμος Τήλου = 2 μέλη 
� Δήμος Μεγίστης = 1 μέλος 
� Δήμος Χάλκης = 1 μέλος 

 
Ex officio ορίζονται μέλη: 

� ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού 
προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο 
προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής. 
 

ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος προτείνεται από τη Γενική 
Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα σταλεί η 
σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ. 1 ν. 3463/2006. 
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Τονίζεται ότι η  συγκρότηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ρυθμίζεται 
ειδικώς από τις διατάξεις αυτές και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των 
άρθρων 239 επόμενα του ίδιου Κώδικα. Επομένως για τη συγκρότηση του 
διοικητικού συμβουλίου πρώτα εξετάζουμε τι ορίζει το άρθρο 244 και 
συμπληρωματικά τι ορίζουν τα άρθρα 239 επόμενα. 
 
 
Προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, η 
Εγκύκλιος 102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρει ειδικώς για τα λιμενικά 
ταμεία: 
 
« ΝΠΔΔ βάσει των άρ.239-240 του ΚΔΚ – Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία  
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. Αντιστοίχως, στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ειδικότερα, βάσει του 
άρ. 244 του ΚΔΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ. 239 κ.ε. ΚΔΚ και 
του άρ. 28 του ν. 2738/1999 όπως ισχύουν, μεταξύ των μελών του ΔΣ 
ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της 
έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην 
έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.  
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 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 
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οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για 
τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. 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. 
Από τη διάταξη του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν 
προκύπτει υποχρεωτική συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των νομικών 
προσώπων των Δήμων μη αιρετών  και ο τυχόν ορισμός μη αιρετών μελών 
(δημοτών) δεν μπορεί να φαλκιδεύει το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου των λοιπών μετεχόντων Δήμων. Η 
διάταξη δε του άρθρου 244 ως ειδικότερη υπερισχύει της διάταξης του  
άρθρου 240 και για το λόγο αυτό υπερέχει της συμμετοχής μη αιρετών η 
συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των δήμων. Άλλωστε με την 
142/2007 Γν.ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 
εγκ.43/34504/15.06.2007 δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δημοτών 
στα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 
 
Σε περίπτωση που η αναλογία των 3/5 των υποδεικνυόμενων από το 
Δήμαρχο μελών δίνει δεκαδικό αριθμό, αυτός στρογγυλοποιείται σε κάθε 
περίπτωση στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 
αυτής εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 
είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, 
δίνει άθροισμα δύο (2). 
 Επομένως όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων που συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο,  με ένα ή δύο μέλη υποδεικνύονται από το δήμαρχο και 
προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, όπως επίσης η 
υποδεικνύονται από το δήμαρχο και προέρχονται από την παράταξη της 
πλειοψηφίας ο  πρόεδρος και ένα μέλος  του Δήμου Ρόδου (Δήμαρχος ή 
άλλο μέλος), ενώ το τρίτο μέλος-εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου προέρχεται 
από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. 
 
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. Η ποσόστωση φύλου ισχύει 
για τα υποδεικνυόμενα μέλη όταν αυτά είναι άνω του ενός ανά πηγή 
προέλευσης.  
 
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. 
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Κατόπιν των ανωτέρω: 
 

� Καλείται ο Δήμαρχος να υποδείξει έναν σύμβουλο με τον 
αναπληρωτή του ή στην περίπτωση που δεν συμμετέχει ο ίδιος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο (ως Πρόεδρος) να υποδείξει έναν ακόμη 
σύμβουλο με τον αναπληρωτή του 

 
� Καλείται η μειοψηφία συνολικά να ορίσει ένα σύμβουλο με τον 

αναπληρωτή του (δυνητικά δημότη) 
 

� Καλείται το σώμα να ορίσει τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου σε 
περίπτωση που σε αυτό δεν συμμετέχει ο Δήμαρχος  
 

Καλείται το σώμα να  εκλέξει και τον Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 244, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 εδάφιο ένατο του 
άρθρου 240 του ν. 3463/2006. 

      

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Καφετζής, Π.Προυσάλογλου, Ι.Αφεντούλης,  
Δ.Καρατζιάς, Α.Πάλλας, Δ.Ζανεττούλης, Μ.Παλαιολόγου  και Μ.Σταυρής, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 

• Την ανωτέρω εισήγηση , 
• Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 244 του Ν. 3463/2006 
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 
• Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 21/7950/17-2-2011 ΥΠΕΣΑΗΔ 
• 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» 

• Τις διατάξεις του ΠΔ. 128/2001 (ΦΕΚ 113 Α’) με τα οποίο ιδρύθηκε 
το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

• Το από 24.9/2019 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου 
του ΝΠΔΔ 
Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 

 
1. Ορίζει ως Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας 

Δωδεκανήσου,  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

2. Εκλέγει  ως Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας 
Δωδεκανήσου, τον  κ. ΜΠΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  

3. Ορίζει ως εκπροσώπους  του Δήμου Ρόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», τους παρακάτω: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Πρόεδρος 
2. ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  Αντιπρόεδρος 
3. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-Δημότης 
2. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ-Δημότης  
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

 

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. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

 


