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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  11/05/2022  Έκτακτης Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 07/11-05-2022    Αριθ. Απόφασης:  106/2022 

                                            Ορθή Επανάληψη 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 11η Μαΐου του 2022  ημέρα  Πέμπτη με τη δια περιφοράς 

διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση και 
σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/23558/11.05.2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 και 67, παρ. 05 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των 

άρθρων 95 και 96, παρ. 02 & 03, του Ν. 3463/2006, του άρθρου 184 του                                  
Ν. 4635/2019, και τα διαλαμβανόμενα στην  υπ΄αρ. 643/24-09-2021, εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

8.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

9.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 45.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

48.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 
  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό 

μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην 
πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι σαράντα οκτώ (48) 

και άρχεται η Συνεδρίαση.  
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 

απόφασης.  
 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών για την συμμετοχή του Δήμου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. 
 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με email για 
τα θέματα της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις 

απόψεις τους για το ανωτέρω θέμα και ειδικότερα επί της  εισήγησης η οποία έχει ως 
εξής: 

Ορισμός μελών για την συμμετοχή του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου 

Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 

 

Η συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως προς 
τον αριθμό των συμβούλων ορίζεται από τις διατάξεις της (παρ.4 άρθρο 246 

Ν.3463/2006 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014). Ο αριθμός των συμβούλων 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-246-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-246-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-52-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-3915510-10-2014/
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που εκπροσωπούν το Δήμο Ρόδου στο ΔΣ του Συνδέσμου ορίζεται σε τέσσερις (4) με 

αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του  Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 4635/2019, για τον ορισμό των μελών ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

 

«1.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 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές 
τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 

ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, 
αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή 

υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια 
με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.» 

«Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 

οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου 

ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.» 

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19) 
Tο δημοτικό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής 
πράξης για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων 

Ο.Τ.Α. α’  βαθμού, σύμφωνα με το εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 
4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του: 

 Η απόφαση του δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του 
νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. 

 Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού 
προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών, 

 Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο 
Δ.Σ. του νομικού προσώπου οι εκπρόσωποί τους.  (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.99/26704/29.04.2020) 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.99/26704/29.04.2020). στη 
σχετική ψηφοφορία δε συμμετέχουν σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην 

αντιπολίτευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι 
θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια 
παράταξη και χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης 

συγκροτούμενης από ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους.  
Αντιστοίχως στην Εγκ. 102/13.09.2019 του ΥΠΕΣ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

«Στη διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: 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. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/352410/
https://dimosnet.gr/blog/laws/352410/
https://dimosnet.gr/blog/laws/352410/
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Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των 

νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 
3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.  

 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, όπως 
άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις 
νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη 
όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η 

συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά). 
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν 
προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη 

ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης 
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών 

προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο 
περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, 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) 
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. 

  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. 
 

Αρ. Εγκυκλίου: 99/29.04.2020 ΥΠΕΣ, ΘΕΜΑ: «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων 
αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α»  
«Α iii) Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι στους Συνδέσμους Ο.Τ.Α., η 

διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε 
συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου (όπως και του 

αντιπροέδρου και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής), όπου ισχύουν οι 
ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 246 παρ. 7, εδ. γ’ του Κ.Δ.Κ.).  
Σύμφωνα, περαιτέρω, με τη λογική της κυβερνησιμότητας που διαπνέει τη νέα 

ρύθμιση του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 4623/2019, όπως ισχύει, σε συνάρτηση με το 
πνεύμα των ειδικότερων για τους συνδέσμους διατάξεις (άρθρο 246, παρ. 6, εδ. β΄ 

Κ.Δ.Κ.) και σε συνέχεια των διαλαμβανόμενων στην αρ.102/13- 9-2019 εγκύκλιό 
μας, στην περίπτωση που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει, κατά τον Κ.Δ.Κ. (άρθρο 
246, παρ. 6, εδ. β’) έως δύο (2) αιρετούς αντιπροσώπους του στο Δ.Σ. του 

Συνδέσμου, αυτοί, κατά το άρθρο 177 παρ.3 εδ. α΄ του ν. 4635/2019, όπως ισχύει 
ορίζονται από τον οικείο Δήμαρχο.» 

 
Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2019 με την 877/2019 Απόφασή του 
το δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία 4 μέλη για το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας χωρίς να τηρηθεί η 
διαδικασία της δεσμευτικής υπόδειξη του Δημάρχου κατά τα 3/5 των μελών που 

ορίζει ο Δήμος Ρόδου (ήτοι 3 εκ των 4 μελών κατόπιν στρογγυλοποίησης). 
Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της διάταξης του Ν. 4623/2019 περί ορισμού 
μελών διοικητικών συμβουλίων ακολούθησαν 2 τροποποιητικές διατάξεις αλλά και 

διευκρινιστικές εγκύκλιοι που αποσαφήνιζαν ότι η υπόδειξη του Δημάρχου για τον 
ορισμό των 3/5 των μελών που αναδεικνύονται από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο για 
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διοικητικά συμβούλια, ισχύει και για τις έδρες που αναλογούν στον εκάστοτε Δήμο 

στη συμμετοχή του σε ΔΣ Συνδέσμου.   
Ειδικότερα με την Εγκ. Εγκ.99/26704 στις 29.04.2020 αποσαφηνίστηκε ότι για τον 
ορισμό των μελών του Δήμου δεν υπερισχύει η μυστική ψηφοφορία του άρθρου 

παρ.4 άρθρο 246 Ν.3463/2006 αλλά κατισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του  Ν. 
4623/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 

4635/2019 και συνεπώς τα μέλη του Δήμου προς το ΔΣ Συνδέσμου  
υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από το Δήμαρχο (δεσμευτικά) και τα 2/5 
αναδεικνύονται 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. 
Σύμφωνα με την 1616/23372/10.05.2022 Απόφαση Δημάρχου 

υποδεικνύονται τα 3 μέλη εκ των 4 για το Δήμο Ρόδου με τα 
αναπληρωματικά τους και καλούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας να 

αναδείξουν 1 μέλος με τον αναπληρωτή του.  
Καλείται στη συνέχεια το Σώμα όπως διαπιστώσει τον ορισμό των τεσσάρων 
(4) μελών του Δήμου Ρόδου για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ του Συνδέσμου 

Ιαματικών Πηγών. 
 

Ακολούθησε η διαδικασία ψηφοφορίας των μελών των παρατάξεων της 

μειοψηφίας  στην οποία συμμετείχαν μόνον τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον κ.Φώτη Χατζηδιάκο ενώ «απείχαν» τα μέλη 
των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ.Δημήτριο Κρητικό και 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» με επικεφαλής τον κ.Καλετό Πότσο. 
Εκπρόσωπος της μειοψηφίας αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρής 

Μιχαήλ ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Ψυλλάκη. 
 

 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την εισήγηση του θέματος  
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με την υπ’αριθ. 

105/2021 (Α.Δ.Α:Ψ091Ω1Ρ-Θ37) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 Την αρ. 1616/2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Υπόδειξη μελών για την 

συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 
Ελλάδας», 

 Την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από την μειοψηφία, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.Φώτη 
Χατζηδιάκου, ότι ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» της σύγκλησης της Δια Περιφοράς Συνεδρίασης 

και της διαπίστωσης ορισμού των μελών, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημητρίου Κρητικού 

ότι συμφωνούν με την δια περιφοράς Συνεδρίαση και ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στην 

διαπίστωση ορισμού των μελών , 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

κ.Καλετού Πότσου ότι  συμφωνούν με την δια περιφοράς Συνεδρίαση, και ψηφίζουν 
«ΚΑΤΑ» της διαπίστωσης του ορισμού των μελών  (κατά οποιασδήποτε 
ιδιωτικοποίησης των πηγών), 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-246-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/
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 Την δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη , ότι 

συμφωνεί με την δια περιφοράς Συνεδρίαση αλλά «απέχει» από την ψηφοφορία για 
την διαπίστωση ορισμού των μελών, 

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας με τα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης  με την δια 

περιφοράς διαδικασία, που στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Σώματος και 
επεστράφησαν συμπληρωμένες στη Γραμματεία του Δ.Σ. (Με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλεφωνικό μήνυμα και ιδιοχείρως), 
 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 93 του Ν.3463/2006 και 

του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Διαπιστώνει τον  ορισμό των κατωτέρω τεσσάρων (4) μελών του Δήμου 
Ρόδου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου 

Ιαματικών Πηγών. 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου 1.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Ιωάννη 

2.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
του Συμεών 

2.ΠΑΤΤΑ –ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του Σταύρου 

3.ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
Νικολάου  

3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διαγόρα 

4.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σταύρου 4.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μόσχου 

 

 
 

                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                                ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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