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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: 773/2019 
 
 

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 10ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής 

Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης 

Δήμου Ρόδου (ΑΜΚΕ). 

 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για την ΑΜΚΕ η πρότασή μας είναι να είναι ο 

Αντιδήμαρχος Καμπούρης Ιωάννης, ο Σπυρόπουλος Σπύρος,   η Πάττα 
Αποστολίδη και αναπληρωματικοί ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο Καραμαρίτης ο 
Νίκος και η Κιαχαγιά  Τσαμπίκα. 

 
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : Από την πλευρά της μειοψηφίας τακτικό 

μέλος ο Αντιπρόεδρος και αναπληρωματικό ο Γραμματέας. 
 
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, η εισήγηση για τον 

ορισμό των μελών της ΑΜΚΕ έχει ως εξής: 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

- Την υπ’ αριθμ  /2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του 

Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής κου. Γεώργιου 

Ευθύμιου Τριάντου ως Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 

Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.). 

- Ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Α.Μ.Κ.Ε.  η εταιρία 

διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί 

συλλογικά. Οι εκπρόσωποι των φορέων – μελών της εταιρίας είναι αιρετά 

ή λαϊκά μέλη των Δ.Σ των φορέων τους. Επιπλέον ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π., ο Αντιπρόεδρος και 

Γραμματέας ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ταμίας 

ορίζεται εκ των μελών του Δ.Σ της εταιρίας. 

- Ότι σύμφωνα με την από 6/04/2011 τροποποιητική πράξη που έλαβε 

αριθμό καταχώρησης  194/2011 στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου 

Ρόδου εταίροι στην Α.Μ.Κ.Ε. είναι: 

 1) ο Δήμος Ρόδου κατά ποσοστό 61% και  

 2) ο Δ.Ο.Π. κατά ποσοστό 39%. 

Αντίστοιχα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων  οι τέσσερις (4) 

εκπρόσωποι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ρόδου και οι τρεις (3) εκπρόσωποι ορίζονται από τον  (Δ.Ο.Π.). 

- Ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Α.Μ.Κ.Ε. η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ορίζεται διετής (2). 

- Ότι η ΑΜΚΕ λειτουργεί μέχρι την λήξη των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων που διαχειρίζεται αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.1 του άρθρου 111 του Ν.3852/2010: «β. Οι αστικές εταιρίες μη 
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κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 267 του 3463/06 ΚΔΚ, 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3613/06 και την παρ. 16 

του άρθρου 5 του Ν. 4623/19, στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι 

δήμοι ή και άλλοι φορείς, κατ' εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 22 

παρ. 9 του ν. 3274/2004 συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, μέχρι τη 

λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’ 

εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα της παραγράφου αυτής, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη των 

προγραμμάτων αυτών» και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.» 

 
Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019 που εκδόθηκε περί «Συγκρότησης των 
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού», «για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα 
διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρ.6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 
4625/2019.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην νέα διάταξη της παρ.1 
του άρ.6 του ν.4623/2019  «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 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα 
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. 
Επιπλέον, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής σχετικά με τη 
συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων: 

- Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του 
αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα 
από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες 
κλπ).   

- Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο. 
- Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται 

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

- Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι 
φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της 
υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.   

- Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 
3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το 
αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, 

- 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 
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αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου 
φύλου και  εξαιρουμένων των ex officio μελών. 
 
- Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη 
που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον 
ορισμό του προέδρου, όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
- Αντιστοίχως, η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των 
εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση μετόχων των 
πολυμετοχικών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ. 
Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα 
διοικητικά συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις 
ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Συνεπώς εκ των 4 μελών του Δήμου Ρόδου, τα 3 υποδεικνύονται 

από το Δήμαρχο και 1 από τη μειοψηφία. 

 
Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα ορίσει 
το ένα μέλος της, άρα υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που 
συναινετικά ή κατά πλειοψηφία θα το κάνει. Σε περίπτωση που η 
μειοψηφία δεν ορίσει μέλος αυτό ορίζεται από την πλειοψηφία. 
 
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.  
 
Τονίζεται ότι, όπως προκύπτει από τη συστατική πράξη της ΑΜΚΕ 
και τις τροποποιητικές αυτής, που καθιστούν το Δήμο Ρόδου εταίρο 
της εταιρείας και όργανο ορισμού των 4 μελών του διοικητικού της 
συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, το οποίο απαρτίζεται 
μόνον από αιρετά μέλη, μπορούν να οριστούν μέλη μόνον 
δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους. Η διατύπωση της 
συστατικής πράξης της ΑΜΚΕ που αναφέρει ότι «οι εκπρόσωποι 
των φορέων μελών είναι αιρετά ή λαϊκά μέλη των ΔΣ των φορέων 
τους» δεν τυγχάνει εφαρμογής για το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου 
ως προς την ευχέρεια (λαϊκά μέλη) καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο 
μετέχουν μόνον αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Η αρχική αυτή 
πρόβλεψη αφορούσε σε ΔΣ φορέων (π.χ. ΚΑΠΗ) που είχαν μέλη 
τόσο αιρετά όσο και λαϊκά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

� Καλείται ο Δήμαρχος  να υποδείξει τρία μέλη – δημοτικούς 

συμβούλους με τους αναπληρωτές τους με αναλογία φύλων 1 

προς 2 

 

� Καλείται η μειοψηφία να υποδείξει ένα μέλος δημοτικό σύμβουλο 

με τον αναπληρωτή του (χωρίς ποσόστωση φύλου) 
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� Καλείται το σώμα να εκλέξει από τα 4 μέλη που ορίζει τον 

Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της ΑΜΚΕ. 

 

Η θητεία των μελών που θα οριστούν είναι διετής. 

 

 
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, 
Π.Προυσάλογλου, Α.Πάλλας, Δ.Ζανεττούλλης, Σ.Σπυρόπουλος, Γ.Σαρικάς, 
Μ. Σεϊτης, Μ.Σταυρής, Μ.Χριστοδούλου, Αθ.Κωνσταντίνου και 
Μ.Παλαιολόγου  και Δ.Τσίκκης   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 267 &  93   του 

Ν.3463/2006, της εγκυκλίου 102/2019  και με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων  μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής 

Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης 

Δήμου Ρόδου (ΑΜΚΕ), ως ακολούθως: 

 

    

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος  

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ- Δημοτική Σύμβουλος 

4. ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

1. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Δημοτικός Σύμβουλος 

2. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος  
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3. ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος  

4. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Γραμματέας Δ.Σ 

 

Β. Την εκλογή του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Καμπούρη ως Αντιπροέδρου και 

του Δημοτικού Συμβούλου κ.Σπυρόπουλου Σπυρίδωνα ως Γραμματέα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο κ. Καμπούρης Ιωάννης ως Αντιπρόεδρος και ο κ. Σπυρόπουλος 
σαν Γραμματέας.  
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ είναι ο εκάστοτε 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠ. 

 

  Η  θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται  διετής (2). 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


