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

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 277/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
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),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», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

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

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
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Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ Ε Μ Α 34ο:  Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου, αρ.
πρωτ. 14/43392/2020.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ.  14/43392/02-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 72 & 94 παρ. 3, περ.Β εδαφ.17 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010)

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
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Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
2. Το Ν.  3463/2016 «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά
3. To  άρθρο  75  του  N.  3463/2006:  Κώδικα  Δήμων  &  Κοινοτήτων  (Κ.Δ.Κ),

Αρμοδιότητες και Άσκηση Αρμοδιοτήτων Δήμων & Κοινοτήτων
4. Τις  διατάξεις  του  Ν.Δ.  57/73  (ΦΕΚ  149/τ.Α΄/1973)  «Περί  λήψεως  μέτρων

Κοινωνικής  Προστασίας  των  οικονομικώς  αδυνάτων  ή  καταργήσεως  των
διεπουσών τον θεσμό απορίας διατάξεων». 

5. Την  με  αριθμό  Δ1α/102  /1974  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών  και  Κοινωνικών  Υπηρεσιών  «Περί  κινήσεως  του  Λογαριασμού
Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» (ΦΕΚ 59/ τ. Β΄/1974),

6. Την  με  αρ.  πρωτ.  Π2/οικ.2673/29.08.2001,  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών  και  Υγείας  Πρόνοιας,  «Τροποποίηση  και  συμπλήρωση
Προγραμματικών  αποφάσεων,  περί  παροχής  Κοινωνικής  Προστασίας»
(ΦΕΚ1185/ τ.Β’/2001)

7. Τον Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2008) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας του
κρατικού  Προϋπολογισμού,  έλεγχος  των  δημοσίων  δαπανών,  μέτρα
φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

8. Την  με  αριθμό  Π2α/ΓΠ/οικ.31777/5-03-2009  (ΦΕΚ  452/τ.Β΄/2009)  Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  περί  «Αύξησης  του  ποσού  εφάπαξ  οικονομικής
ενίσχυσης για λόγους ένδειας».

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τΒ/2011)
10. Την υπ΄αριθμ. 4453/2019 απόφαση Δημάρχου για

ορισμό Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Τ1ΩΩ1Ρ-Ψ0Φ)

Εκτιμώντας ότι: 
 Η πανδημία του κορωνοϊού αναμφίβολα θα επιφέρει δύσκολες και πρωτόγνωρες

στιγμές στην τοπική μας κοινωνία. Αναμένονται οι αρνητικές επιπτώσεις να είναι
πολύ περισσότερες και αυτές της  οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας,
εξαιτίας της μονοκαλλιέργειας της τοπικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα. 

 Η ανεργία, συμπαρασυρόμενη δραματικά τόσο από τη μείωση των αφίξεων όσο
και  από  τη  μείωση  του  κύκλου  εργασιών  (τζίρο),  θα  πλήξει  όχι  μόνο  τις
ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες,  αλλά  και  μεγάλο  μέρος  του  εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού του νησιού.

Γνωρίζοντας ότι: 
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ειδικότερα η α΄βαθμού, οφείλει να αναδεικνύει το

ανθρώπινο  πρόσωπο  μέσα από τη  ένωση  δυνάμεων,  τη  συνεργασία  και  τη
συνέργια. 

 Η  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου είναι αρμόδια για το
σχεδιασμό  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  κοινωνικής  πολιτικής  με  στόχο  την
υποστήριξη ευάλωτων ομάδων  στην κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.  

 Καθημερινά  αυξάνονται  οι  συνάνθρωποί  μας,  που  στερούνται  ακόμα  και  τα
βασικά ή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν ακόμα και
στις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει χωρίς καμία
αμφιβολία η διαβίωσή τους τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους κατά
την  πρωτοφανή  αυτή  συγκυρία  που  διανύουμε  σήμερα  είναι  περισσότερο
επιβεβλημένη από ποτέ η ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών  και δράσεων για
την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας, που έχουν περιέλθει σε κατάσταση
φτώχειας είτε λόγω κάποιου έκτακτου και απρόβλεπτου γεγονότος είτε λόγω της
διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης. 
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Ο Δήμος Ρόδου επιδεικνύοντας διαρκώς την ευαισθησία του, αλλά και την υποχρέωσή
του  απέναντι  στους  πολίτες  του,  δηλώνει  με  έμπρακτους  τρόπους  την  υποστήριξη
αυτών που έχουν ανάγκη, αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής της πόλης
μας. Η εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και η υλοποίηση κοινωνικών δράσεων είναι
απαραίτητη  και  επιβεβλημένη,  δεδομένης  της  αυξανόμενης  κοινωνικοοικονομικής
κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάληψη δράσης με τη σύσταση και λειτουργία
«Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου» για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών
(μέχρι  τις  31  Δεκεμβρίου  2022)  με  δυνατότητα  παράτασης,  εφόσον  οι
κοινωνικοοικονομικοί λόγοι ίδρυσης και αναγκαιότητας εξακολουθούν να υφίστανται.

Σκοπός  της  δράσης  «Ταμείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Δήμου  Ρόδου»  θα  είναι  η
υποστήριξη και η παροχή συνδρομής με έκτακτα οικονομικά βοηθήματα σε άτομα, που
ανήκουν  σε  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες,  όπως  μακροχρόνιοι  άνεργοι/ες  με  άμεσες
ανάγκες,   μονογονεϊκές  οικογένειες,  γυναίκες  θύματα  βίας,  άτομα  με  μακροχρόνιες
ασθένειες ή αναπηρίες, αλλά και γενικότερα άτομα, που αδυνατούν να καλύψουν κατά
τις  περιστάσεις   και  για  έκτακτους  λόγους  (σοβαρές  ασθένειες,  πλήρη  απώλεια
εισοδήματος, κ.λ.π.).  τις στοιχειώδεις ανάγκες τους (όπως π.χ. εξόφληση ενοικίου,
λογαριασμών ΔΕΚΟ, περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών, κ.λπ.). 

Πόροι  της  δράσης  «Ταμείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης   Δήμου Ρόδου»  θα  αποτελούν
χρηματικές  δωρεές  από  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  έσοδα  από  κοινωνικές  ή
φιλανθρωπικές ή πολιτιστικές  εκδηλώσεις,   κ.λπ. οι οποίες θα εγκρίνονται από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και θα εγγράφονται στο ΚΑ Εσόδου 1411.0001 
Με τίτλο «Προϊόν Δωρεών», ακολουθώντας το δημόσιο λογιστικό σύστημα. 

Η διοίκηση της δράσης «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  θα πραγματοποιείται από
πενταμελή  Διοικούσα  Επιτροπή,  η  οποία  θα  αποτελείται  από  τρεις  Δημοτικούς
Συμβούλους και δυο λαϊκά μέλη. Τα μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και
αντικαθίστανται από αυτό για οποιονδήποτε λόγο κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του  Δήμου Ρόδου, με
τα  απαραίτητα  προσόντα,  θα  ασκεί  χρέη  γραμματειακής  υποστήριξης.  Η  Διοικούσα
Επιτροπή θα συσκέφτεται τουλάχιστον  μια φορά το μήνα με διττό σκοπό. Από τη μία
προκειμένου  να προβάλλει το έργο της δράσης και να προσελκύσει δωρεές. Για το λόγο
αυτό  θα  συνεργαστεί  με  τοπικούς  και  εθνικούς  κοινωνικούς  φορείς  με  σκοπό  την
ενίσχυσή του Ταμείου, τη συλλογή δωρεών, προσφορών κ.λπ. Από την άλλη για την
έγκριση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας προς τους αιτούντες. Ο εκάστοτε Πρόεδρος,
Δημοτικός  Σύμβουλος  της  πλειοψηφίας  και  αρμόδιος  υπάλληλος  της  Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής θα αποτελούν την Επιτροπή Παραλαβής του Προϊόντος Δωρεών,
που θα προτείνεται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. 

Η οικονομική βοήθεια, μέχρι του ποσού των 500€ για κάθε νοικοκυριό, θα παρέχεται
μετά  από  αιτιολογημένη  κοινωνική  έκθεση  του  τμήματος  Κοινωνικής  Πρόνοιας  της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου μας και αφού εγκριθεί από τη
Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου. Προκειμένου η Διοικούσα Επιτροπή να λάβει απόφαση
για την έγκριση ή μη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την οικονομική στήριξη
πολιτών τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία συνεκτιμώνται και συνοψίζονται ως
εξής: 
α) Εντοπιότητα: Δημότες Ρόδου ή/και κάτοικοι που διαμένουν στα όρια του Δήμου και
ανήκουν  στις  παρακάτω  κατηγορίες:  μονογονεϊκές  οικογένειες  με  ανήλικα  τέκνα,
πολύτεκνες  οικογένειες  με  ανήλικα  τέκνα,  μοναχικά  άτομα  ανεξαρτήτως  ηλικίας  με
συνοδά  κοινωνικά  –  οικονομικά  προβλήματα,  άτομα  που  ανήκουν  σε  ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, άτομα και οικογένειες που απειλούνται από συνθήκες της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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β) Εργασία- ασφάλιση: Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου και των μελών της
άμεσης  οικογένειας  (μερική,  περιστασιακή  απασχόληση,  ανεργία,  μη  ασφάλιση,
σύνταξη). 
γ)  Οικονομική  κατάσταση:  Εξετάζονται  οι  πηγές  εισοδήματος  και  τα  περιουσιακά
στοιχεία του αιτούντος και της άμεσης οικογένειας (άπορος, ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη
κατοικία, φιλοξενία). 
δ)  Κατάσταση  της  υγείας:  Παθολογικά  προβλήματα,  διαταραχές  ψυχικής  υγείας,
συμμετοχή σε προγράμματα απεξάρτησης, άτομα με αναπηρία προσωρινού ή μόνιμου
χαρακτήρα. 
ε)  Κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης:  Πολίτες  που  αντιμετωπίζουν  έκτακτη  και  σοβαρή
ανάγκη  εξ  αιτίας  σεισμού,  πυρκαγιάς,  πλημμύρας,  καταστροφή  περιουσίας  από
εγκληματική ενέργεια κ.λπ. 

Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία απαραιτήτως
συνοδεύουν την αίτησή του: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
5. Φωτοτυπία θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας (εφόσον υπάρχει). 
6. Το έντυπο Ε9, που αφορά την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. 
7. Γνωμάτευση της Α’ Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το πρόβλημα της υγείας

και το ποσοστό της αναπηρίας (εφόσον υπάρχει). 
8. Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό, έγγραφο ή διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, για τη

διαπίστωση  των  προϋποθέσεων,  προκειμένου  να  παρασχεθεί  το  αιτούμενο
βοήθημα. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση για τα συνοικούντα μέλη και τα εισοδήματα του νοικοκυριού
ανά μήνα 

10. Τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ 

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή της δράσης «Ταμείο
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Δήμου Ρόδου» και  οι  αρμόδιοι  Κοινωνικοί  Λειτουργοί  της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου πραγματοποιούν κοινωνική
έρευνα  και  κατόπιν,  συντάσσουν   κοινωνική  έκθεση/εκτίμηση,  η  οποία  θα  έχει
εισηγητικό  χαρακτήρα προς  τη Διοικούσα  Επιτροπή της  δράσης «Ταμείο  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης   Δήμου  Ρόδου».  Ο  εισηγητής  Κοινωνικός  Λειτουργός  μπορεί  να  είναι
μόνιμος, αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλος του Δήμου Ρόδου. 

Σε  ετήσια  βάση  (έως  τέλος  Απριλίου  κάθε  έτους)  θα  υποβάλλεται  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο  προς έγκριση  η έκθεση πεπραγμένων για  τη διαχείριση  και  διάθεση των
πόρων της δράσης «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Παρακαλείτε το Σώμα όπως: 
1. Εγκρίνει τη σύσταση και λειτουργία της δράσης «Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δήμου Ρόδου» για διάστημα δυο (2) ετών (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022) με
δυνατότητα  παράτασης,  εφόσον  οι  κοινωνικοοικονομικοί  λόγοι  ίδρυσης  και
αναγκαιότητας εξακολουθούν να υφίστανται. 

2. Ορίσει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλος,
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την  υπ΄αριθ. 14/43392/02-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής
και Υγείας,

 Τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών του Σώματος όπως διατυπώνονται στα
αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης,

 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 στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών και δέκα  (10) απόντων των
Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα
Δ.Καραντζιά, Σ. Καλαθενού , Ι.Γιαννά, Ι.Αφεντούλη , Μ.Καφετζή  και Γ.Πόκκια και
του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσου
ψήφισαν «Υπέρ»  και οι τριάντα οκτώ (38).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη  σύσταση  και  λειτουργία  της  δράσης  «Ταμείο  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Δήμου  Ρόδου»  για  διάστημα  δυο  (2)  ετών  (μέχρι  τις  31
Δεκεμβρίου  2022)  με  δυνατότητα  παράτασης,  εφόσον  οι  κοινωνικοοικονομικοί
λόγοι ίδρυσης και αναγκαιότητας εξακολουθούν να υφίστανται.

2. Ορίζει  τα  μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής,  η  οποία  είναι  πενταμελή  και
αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους  και δύο λαϊκά μέλη ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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