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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  09/01/2022  Eιδικής Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 01/09-01-2022    Αριθ. Απόφασης:  001/2022 

Ορθή επανάληψη (ως προς την συμμετοχή του κ.Δ.Ιωσήφ) 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 09η Ιανουαρίου  του  2022  ημέρα  Κυριακή  και 
ώρα 12:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  Ειδική Τακτική Συνεδρίαση  

Δια Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 

Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Β.2 
«Συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, στην περίπτωση που για την λήψη απόφασης 
απαιτείται μυστική ψηφοφορία», της υπ’ αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ., 

την υπ’ αρ. 70/30.12.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις, στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και όπως αυτά θα ισχύουν,                 

για την Εκλογή των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, και των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα 71, του Ν.4555/2018 και 02, του Ν.4623/2019, στο 
Άρθρο 61, του Ν.4873/2021, και στις εγκυκλίους με αριθ. 87/20.08.2019, 

90/21.08.2019, 932/29.12.2021, 933/29.12.2021, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/924/05.01.2022  έγγραφη 
πρόσκληση του Συμβούλου κ.Τηλέμαχου Καμπούρη που έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου , 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 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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–Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 

41.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Συμμετείχε με 

τηλεδιάσκεψη) 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 
Αντιδήμαρχος 

43.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
44.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

4.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

2.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

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

Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν  οι σαράντα τέσσερις (44), ο Προεδρεύων του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τηλέμαχος Καμπούρης , κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος αμέσως μετά την έναρξη της Συνεδρίασης κάλεσε τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 

έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 
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Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Δημοτικό συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από την 
παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 

δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε 
τρίτη σε εκλογική δύναμη. 

 
Ακολούθως ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών 
της εκλογής στην κα Μανωλίτση Μαρία, υπάλληλο Δήμου Ρόδου  με βαθμό ΔΕ Α΄. 

 

Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους Συμβούλους της Δημοτικής παράταξης του 
Δημάρχου να αποσυρθούν ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2 του ν. 
3852/2010. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη 

σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν  και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου με την ίδια διαδικασία. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της 
παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν και να 

αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια 
διαδικασία. 

Εάν κάθε παράταξη από τις τρείς πρώτες προτείνει έναν υποψήφιο και δεν υπάρχει 

άλλη πρόταση, τότε δεν απαιτείται ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία. 

Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών, ο Προεδρεύων Σύμβουλος ανακοίνωσε 

τα εξής: 

1. Για το αξίωμα του Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου από τη σύμπραξη δύο 
παρατάξεων «Με Δύναμη για τη Ρόδο» αναδείχθηκε η μοναδική υποψηφιότητα του 

κ.ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟΥ. 
2. Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη «Ρόδος 

Δύναμη Πολιτών» αναδείχθηκε η μοναδική υποψηφιότητα του κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ. 
3. Για το αξίωμα του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη « Ρόδος  

Αξιών »  αναδείχθηκε  η  μοναδική  υποψηφιότητα   του   κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ. 

 

Β’ φάση: επικύρωση εκλογής από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Ο Προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε κατόπιν ότι, αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων 

καλείται να επικυρώσει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε  
αξίωμα που αναδείχθηκε κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας. Παράλληλα, 
γνωστοποίησε ότι υπάρχει η δυνατότητα, στη δεύτερη αυτή φάση, να υποβληθεί 

άλλη υποψηφιότητα, πέραν αυτής που έχει ήδη προκύψει κατά το προηγούμενο 
στάδιο της διαδικασίας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η εκλογή των υποψήφιων για κάθε 

αξίωμα που προέκυψαν από την πρώτη φάση επικυρώνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί στη δεύτερη φάση άλλη υποψηφιότητα ή εάν καμία 
από τις υποψηφιότητες που τυχόν υποβληθούν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 

δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κατά 
τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικά 

αναδειχθείς υποψήφιος ή υποψήφια. 
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Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία άλλη υποψηφιότητα για κανένα από τα 
αξιώματα του Προεδρείου , ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη να  

επικυρώσουν με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των αναδειχθέντων από την 
Α΄φάση υποψηφίων. 

Κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας για κάθε ένα από τα αξιώματα του 
Προεδρείου  ανακοινώθηκαν από τον Προεδρεύοντα τα κάτωθι αποτελέσματα: 

 
1. Για το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο                         
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ο οποίος έλαβε τριάντα εννέα (39) θετικές ψήφους ενώ 

ευρέθησαν και  τέσσερα (04) λευκά ψηφοδέλτια .  
 

2. Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο                    
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ο οποίος έλαβε τριάντα επτά (37) θετικές ψήφους ενώ 
ευρέθησαν  πέντε (05) λευκά ψηφοδέλτια  και ένα (01) άκυρο ψηφοδέλτιο. 

 
3. Για το αξίωμα του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο                        

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ο οποίος έλαβε σαράντα δύο (42) θετικές ψήφους, ενώ 
ευρέθη και ένα (01) άκυρο ψηφοδέλτιο.   
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, 

έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος: κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ. 

Αντιπρόεδρος: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ. 

Γραμματέας: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦ. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΖ7ΣΩ1Ρ-ΝΩΧ
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