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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 871/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 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. 2/56401/21.10.2019 
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  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Θ Ε Μ Α 78o: Έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2019 Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ που αφορά «Αποζημίωση 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιχείρησης Δ.Ε.Σ. 
ΡΟΔΑ», αρ. πρωτ. 2/54594/11-10-2019 

 
Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ κ. Δ.Τσίκκης εισηγούμενος το 
θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 63/2019 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, η οποία έχει ως εξής: 

 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΡΟΔΑ  με αριθ. 14 / 07 - 10 -2019 έκτακτης συνεδρίασης 
 

Σήμερα, 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της Δημοτικής 
Επιχείρησης στην Ρόδο, οδός Αγ. Ιωάννου 54,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ύστερα από πρόσκληση του 
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Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 1215/ΓΠ 572/04-10-2019, σύμφωνα 
με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ          
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Ε.Ε. 

3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

5. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

6. ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΡΑΧΗΛ             
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 

7. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 

9. ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                          
ΕΚΠΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΔΑ - 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
 

 

Παρέστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,  ο Διευθυντής  κ. Φώτης Καραμανώλης, ο οποίος 
τήρησε και τα πρακτικά της συνεδρίασης  και ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης κ. 
Σέργιος Αναστασιάδης. 

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Τσίκκης Ν. Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ. 1222/ΓΠ 579, αναφέρει ότι έχοντας υπόψη: 

Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο(δηλ. 
σε έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07) 



4 

 

του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, 
μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια 
διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για 
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της 
παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. 

Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω 
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ. 16/07) 

Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων. 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Χουλιαράκη–Σκουρλέτη που δημοσιεύθηκε 
την 20η Αυγούστου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 470) 
έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιουνίου 2018, εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ.3 του 
αρ.22 του ν.4354/2015 και αφορά τα Διοικητικά Συμβούλια των εξής 
αυτοδιοικητικών νομικών προσώπων: α) ιδρυμάτων, β) νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα: 
α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς 
δημοτικής επιχείρησης καταβάλλεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, η οποία ορίζεται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 
Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική 
κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Ως ανώτατο 
χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του 
προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου 
β)  Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, 
εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την ανωτέρω αποζημίωση της 
παρ. 3(α), καταβάλλεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις 
συνεδριάσεις το μήνα. 
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων 
αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου. 
Η οικονομική κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης είναι σε πολύ καλή κατάσταση το 
οποίο επιβεβαιώνεται από τους τελευταίους ισολογισμούς οι οποίοι έχουν κέρδη και 
συγκεκριμένα ο τελευταίος  Ισολογισμός του έτους 2018 ο οποίος έκλισε με κέρδη για την 
επιχείρηση στο ποσό των 388.112,19 €, οπότε μπορεί και να ανταπεξέλθει στο να 
καταβάλει τα έξοδα παράστασης προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.   
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 54698/05-10-2018 που 
δημοσιεύθηκε την 22η Οκτωβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 
4704/22.10.2018)  και αφορά τον Καθορισμό αποδοχών α) αιρετών οργάνων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις  εκατό (50%) της 
αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων 
λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής. 
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 72865/10-12-2018 που 
δημοσιεύθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 
5726/19.12.2018)  και αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 54698/05-10-2018(Β΄4704) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών α) 
αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων 
δήμων» και συγκεκριμένα  η αντιμισθία των Δημάρχων σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 
εκατό χιλιάδων(100.000) κατοίκων καθορίζεται σε 4.275,00 €.  
Με βάση τα ανωτέρω η αποζημίωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
μας ορίζεται σε 897,75 € μικτά, ποσό μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται 
η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης. 
Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνολικές αποδοχές μέχρι την οποία κατ’ ανώτατο 
όριο μπορεί να οριστεί η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της 
επιχείρησης είναι  897,75 € μικτά. 

Προτείνεται: 
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1. Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταβολή αποζημίωσης  στον πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης, τα οποία να ανέρχονται στο ύψος των 
εξόδων παράστασης του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι 897,75 € 
μικτά το μήνα.  

2. Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. 
της επιχείρησης εκτός από τον πρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση για 
κάθε συνεδρίαση – και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 1% των μηνιαίων 
αποδοχών του προέδρου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και  

- Την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06  
- Την παρ 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με 

τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου  
- Την Αρ. Πρωτ. 2/59298/0022/7-8-2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 

οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα 
- Το Ν. 4093/2012-άρθρο παρ. Γ περ. 4 & 5 
- Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 54698/20-08-2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 470) 
- Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 54698/05-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 

4704/22.10.2018) 
- Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 72865/10-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 

5726/19.12.2018) 
- Το γεγονός ότι η αποζημίωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

οικείου Δήμου ανέρχεται σε  897,75 €  (μικτά) 
- Την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης  

Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο  την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ  το 
ποσό των 897,75 € (μικτά) μηνιαίως και 

2. Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. 
της επιχείρησης εκτός από τον Πρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση, 
για κάθε συνεδρίαση – και έως τρεις το μήνα – ύψους 1% των μηνιαίων αποδοχών 
του προέδρου. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  63 /2019 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ιατρίδης, Α.Κωνσταντίνου, Ν.Γιαννάς,   

Δ.Καρατζιάς, Α.Πάλλας, Γ.Πόκκιας, Μ.Χριστοδούλου και Γ.Σαρικάς, ήτοι 
οκτώ (8) τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, 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 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος (σε σύνολο 39 

παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 39),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 63/2019 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, 

που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ, η οποία ορίζεται στο ποσό των 897,75 € (μικτά) μηνιαίως και 

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της 

επιχείρησης εκτός από τον Πρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω 

αποζημίωση, για κάθε συνεδρίαση – και έως τρεις το μήνα – ύψους 

1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


