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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  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 130/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 

περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 
συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 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 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

   
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 5o: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου» (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε). 
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 Ο Δήμαρχος Ρόδου κ.Αντώνης Καμπουράκης εισηγούμενος το θέμα, αναφέρεται 
στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου» (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε),  σύμφωνα 
και με  το έγγραφο με αρ.πρωτ.2/37876/30-07-2021 με το οποίο υποδεικνύει 
δεσμευτικά για το Δημοτικό Συμβούλιο τα 3/5 των μελών του 12μελούς Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε.  
 

Ακολούθως η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου κλήθηκε να 
παραθέσει στο Σώμα το πως ορίζονται  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου» 

(Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε), και πόσα μέλη αντιστοιχούν στις παρατάξεις σύμφωνα με την 
νομοθεσία.   

 
1. 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 (τυχόν δεκαδικός αριθμός 
προσμετράται ως μονάδα). Ενισχυτικά στην Εγκύκλιο 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.» 
2. 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, 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 
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τήρηση των προϋποθέσεων της ποσόστωσης δεν είναι νόμιμη, εκτός και αν 
προέρχονται από εκλογή.  

3. 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, 
τα τρία (3) προέρχονται από το σώμα του δημοτικού συμβουλίου το οποίο ως 
προς την πλειοψηφούσα παράταξη έχει μόλις δύο(2) γυναίκες μέλη από τα 27, 

και είναι αδύνατον να καλύπτουν τις απαιτήσεις ποσόστωσης σε όλα τα 
διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου. Η υπόδειξη δε του 

Δημάρχου τελεί πάντα υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας των υποδεικνυόμενων 
να ανταποκριθούν σε μία νέα θέση ως μέλη διοικητικών συμβουλίων. Σύμφωνα 
με τα με α.π. 37878/30.7.2021 και 37879/30.7.2021 έγγραφα δηλώνεται η 

αδυναμία ανταπόκρισης από τις μόλις δύο (2) γυναίκες εκ των 27 μελών της 
πλειοψηφίας. 

Καθώς τα υποδεικνυόμενα μέλη από το Δήμαρχο προέρχονται από δύο 
διαφορετικές πηγές προέλευσης, η ποσόστωση πρέπει να υπολογίζεται για κάθε 

πηγή προέλευσης διακριτά. Η αντικειμενική αδυναμία ορισμού μέλους 
συγκεκριμένου φύλου από μία πηγή δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά συμπλήρωση 
της συνθήκης από άλλη πηγή. Οπότε από τα πέντε (5) μέλη – ιδιώτες που 

υποδεικνύει ο Δήμαρχος αντιστοιχούν δύο(2) στο ίδιο φύλο. 
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 τρία (3) ιδιώτες) ισχύει η τήρηση της ποσόστωσης και 
πρέπει η αναλογία φύλων να είναι 1 προς 3 για κάθε πηγή προέλευσης. 

 
4. Εφόσον η ΔΕΡΜΑΕ έχει έναν και μόνο μέτοχο, το Δήμο Ρόδου, το 

Δημοτικό Συμβούλιο 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 διαπιστωτική 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 
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τη μειοψηφία, θα ορίζονται συνολικά δώδεκα (12) μέλη – με τους αναπληρωτές 
τους – . 

 
Ακολούθως ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β.Καμπουράκης προτείνει τα 

κάτωθι  τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 
ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Σπανός Αναστάσιος  Αιρετό μέλος-Πρόεδρος 

2. Καρίκης Κωνσταντίνος Αιρετό μέλος 

3. Πετρίδης Ηλίας  Αιρετό μέλος 

4. Συκόφυλλος Μιχαήλ Λαϊκό Μέλος 

5. Ασφαράς Αντώνιος Λαϊκό Μέλος 

6. Στάγκα Στεφανία Λαϊκό Μέλος 

7. Πάγκαλης Γεώργιος Λαϊκό Μέλος 

8. Κούρου Αικατερίνη Λαϊκό Μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

1. Κολιάδης Αλέξανδρος  Αιρετό Μέλος  

2. Σεϊτης Μιχαήλ Αιρετό Μέλος  

3. Καμπούρης Ιωάννης Αιρετό Μέλος  

4. Μάχλης Μιχαήλ Λαϊκό  Μέλος 

5. Καράμπελα Φωτεινή Λαϊκό  Μέλος 

6. Χατζηδιάκου Δέσποινα Λαϊκό  Μέλος 

7. Πότσου Ευαγγελία Λαϊκό  Μέλος 

8. Κατσαρά Πόπη Λαϊκό  Μέλος 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» προτείνει τα κάτωθι 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Σταυρής Μιχαήλ Αιρετός Μέλος  

2. Κρεμαστινού Λίτσα Λαϊκό    Μέλος 

3. Μπελιγράδης Γεώργιος Λαϊκό    Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Αφεντούλης Ιωάννης Αιρετός Μέλος  

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος  Λαϊκό    Μέλος 

3. Bολονάκη Θεοδοσία  Λαϊκό    Μέλος 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ.Δημήτριος Κρητικός προτείνει 

τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Βαρυτίμου Όλγα Λαϊκό    Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σαρικά Φωτεινή Λαϊκό    Μέλος 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπόδειξη του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη που περιγράφεται 
στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης και το με α.π. 

αρ.πρωτ.2/37876/30-07-2021 προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Τις διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ορισμού των μελών της ΔΕΡΜ Α.Ε,  της 

Γενικής Γραμματέως κας Κυριακής Νικολαϊδου, που περιγράφεται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης,  
 Την αρ.πρωτ.2/32727/2021 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΡΜ 

Α.Ε κ.Ιωάννη Ιατρίδη, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)του άρθρου ι 93 του 

Ν.3463/2006, και των εγκυκλίων του ΥΠΕΣ 102/13-09-2019 και 99/29-4-2020 , 
 Την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

κ.Φώτη Χατζηδιάκου ,ότι δηλώνουν  «παρών» στην ψηφοφορία. 
 Την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ.Δημητρίου 

Κρητικού , ότι δηλώνουν «παρών» στην ψηφοφορία, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 
εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» είκοσι επτά μέλη (27), ήτοι τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας 
και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης,  
«ΠΑΡΩΝ» δώδεκα (12), ήτοι τα παρόντα μέλη των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ». 
 

 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαπιστώνει  ότι η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου» 

(Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε). έχει ως κάτωθι: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Σπανός Αναστάσιος  Αιρετός Μέλος -Πρόεδρος 

2. Καρίκης Κωνσταντίνος Αιρετό Μέλος  

3. Πετρίδης Ηλίας  Αιρετό Μέλος 

4. Συκόφυλλος Μιχαήλ Λαϊκό  Μέλος 

5. Ασφαράς Αντώνιος Λαϊκό  Μέλος 

6. Στάγκα Στεφανία Λαϊκό  Μέλος 

7. Πάγκαλης Γεώργιος Λαϊκό  Μέλος 

8. Κούρου Αικατερίνη Λαϊκό  Μέλος 

9. Σταυρής Μιχαήλ Αιρετό Μέλος  

10. Κρεμαστινού Λίτσα Λαϊκό  Μέλος 

11. Μπελιγράδης Γεώργιος Λαϊκό  Μέλος 

12. Βαρυτίμου Όλγα Λαϊκό  Μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

1. Κολιάδης Αλέξανδρος  Αιρετό Μέλος  

2. Σεϊτης Μιχαήλ Αιρετό Μέλος  

3. Καμπούρης Ιωάννης Αιρετό Μέλος  

4. Μάχλης Μιχαήλ Λαϊκό  Μέλος 

5. Καράμπελα Φωτεινή Λαϊκό  Μέλος 
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6. Χατζηδιάκου Δέσποινα Λαϊκό  Μέλος 

7. Πότσου Ευαγγελία Λαϊκό  Μέλος 

8. Κατσαρά Πόπη Λαϊκό  Μέλος 

9. Αφεντούλης Ιωάννης Αιρετό Μέλος  

10. Μανωλάκης Αλέξανδρος  Λαϊκό  Μέλος 

11. Bολονάκη Θεοδοσία  Λαϊκό  Μέλος 

12. Σαρικά Φωτεινή Λαϊκό  Μέλος 

 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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