
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 231/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  15.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, 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),  παρουσία του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020  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 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
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

1

ΑΔΑ: ΩΤ5ΗΩ1Ρ-ΞΔ0



19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι  σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Μιχαήλ  Καφετζής  αποχώρησε  από  τη  Συνεδρίαση  στη
συζήτηση του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης αποχώρησαν μετά
την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ Ε Μ Α 39ο: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Ρόδου,  αρ.
πρωτ. 14/31813/2020.

Ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Ευστράτιος  Καρίκης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε  υπόψη  του
Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 14/31813/06-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:

 
Σύμφωνα με:

 Το άρθρο 70 του Ν.3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010)
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 Τα άρθρα 5 και 6 του Ν.4604/2019: Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή
Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές
διατάξεις. (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019)

 Την υπ΄αριθμ.1/30.1.2020  Εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)

Ανατέθηκαν στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των δήμων, εντός
των διοικητικών ορίων τους, ως πρόσθετες αρμοδιότητες: 

 η  σχεδίαση,  η  οργάνωση,  ο  συντονισμός  και  η  εφαρμογή  προγραμμάτων
προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων, 

 πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και 
 η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

στις Τοπικές Κοινωνίες». 

Στο πλαίσιο αυτό  εντάσσεται και η θεσμοθέτηση  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σε κάθε
δήμο,  με  στόχο  την  ένταξη  της  διάστασης  του  φύλου  σε  όλες  τις  πολιτικές  που
εμπίπτουν  στο  φάσμα  των  αρμοδιοτήτων  του, που  θα  λειτουργεί  ως συμβουλευτικό
όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή
πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται  και  συμμετέχει
στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για  την προώθηση της  ουσιαστικής  ισότητας  των φύλων σε
όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες,
κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες που
δραστηριοποιούνται  στο  πεδίο  της  προώθησης  θεμάτων  ισότητας  των  φύλων  και
δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και
δ) συνεργάζεται  με  τις  δομές  του  Δικτύου  της  Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.  για  την  πρόληψη  και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών 
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ενδεικτικά μπορεί να αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση
ενημερωτικών  εκδηλώσεων,  ημερίδων/συνεδρίων,  επιμορφωτικών  προγραμμάτων  και
σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης
και  πολιτικών  ίσων  ευκαιριών,  ενίσχυσης  της  συμμετοχής  των  γυναικών  σε  θέσεις
ευθύνης  συνεργασία  με  γυναίκες  από  το  πεδίο  του  πολιτισμού  και  των  τεχνών  σε
επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση
και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές
και μαθήτριες των Δήμων, κλπ.

Η  Δημοτική  Επιτροπή  Ισότητας,  που  συγκροτείται  με  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν  (1)  Αντιδήμαρχο  ή  εντεταλμένο  ή  Δημοτικό/ή  Σύμβουλο  ως Πρόεδρο,  που
ορίζεται από τον Δήμαρχο,
β. Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,
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γ. Έναν  (1)  υπάλληλο  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  ή  της  Υπηρεσιακής  Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, που ορίζεται από
τον Δήμαρχο,
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής
οργάνωσης,  που  υποδεικνύεται  από  τον  επαγγελματικό/εμπορικό  σύλλογο  ή  την
συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,
στ. Έναν  (1)  εκπρόσωπο  τοπικού  γυναικείου/φεμινιστικού  συλλόγου/φεμινιστικής
οργάνωσης  ή  μη  κυβερνητικής  οργάνωσης  με  δράση  στα  θέματα  της  ισότητας  των
φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,
ζ. Δύο  (2)  εμπειρογνώμονες  δημότες  με  ισότιμη  εκπροσώπηση  των  φύλων  που
ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν
λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί
τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
(κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει, για την
επίτευξη  της  ομοιόμορφης  λειτουργίας  των  συμβουλευτικών  οργάνων).   Επιπλέον,
με Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου μπορεί  να  καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα
οργάνωσης και λειτουργίας της, όπως επίσης και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας. 
 
Ζητείται  από το Σώμα όπως εγκρίνει  τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Δήμου Ρόδου.  

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31813/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

και Υγείας,
 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)  και  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος,  ήτοι  επί  σαράντα
(40) παρόντων μελών και τριών (3) απόντων των κ.κ. Καλετού Πότσου, Κων/νου
Τσουρούτη και Μιχαήλ Καφετζή ψήφισαν  «Υπέρ»  και σαράντα  (40 ) Δημοτικοί
Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ρόδου
με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο
φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου , που θα λειτουργεί  ως συμβουλευτικό  όργανο
προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ως συνδετικός  κρίκος της  Γενικής  Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή
πολιτικών  ισότητας,  με αποκλειστικές αρμοδιότητες  απαριθμούμενες περιοριστικά,
σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ.1/30.1.2020 Εγκύκλιο  της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.).
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Η Επιτροπή Ισότητας αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή Σύμβουλο ως Πρόεδρο,  που
ορίζεται από τον Δήμαρχο,
β. Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,
γ. Έναν  (1)  υπάλληλο  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  ή  της  Υπηρεσιακής  Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, που ορίζεται από
τον Δήμαρχο,
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής
οργάνωσης,  που  υποδεικνύεται  από  τον  επαγγελματικό/εμπορικό  σύλλογο  ή  την
συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,
στ. Έναν  (1)  εκπρόσωπο  τοπικού  γυναικείου/φεμινιστικού  συλλόγου/φεμινιστικής
οργάνωσης  ή  μη  κυβερνητικής  οργάνωσης  με  δράση  στα  θέματα  της  ισότητας  των
φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,
ζ. Δύο  (2)  εμπειρογνώμονες  δημότες  με  ισότιμη  εκπροσώπηση  των  φύλων  που
ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Η  διάρκεια  της θητείας της  ακολουθεί  τη  θητεία  των  Δημοτικών  Αρχών  κατ’
αναλογία  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  (κατ΄ανάλογη  εφαρμογή  των
διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει,  για την επίτευξη της ομοιόμορφης
λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων).  

Επιπλέον,με Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου μπορεί  να
καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της,  όπως  επίσης  και
έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας. 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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