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

Της από  30/10/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-10-2020    Αριθ. Απόφασης:285/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 30η Οκτωβρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 16.00
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.  2/54391/26.10.2020  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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2.  ΒΥΡΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-  Αντιδήμαρχος
(Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη)

30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιδήμαρχος 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 
-Αντιδήμαρχος

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Αντιδήμαρχος 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

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

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  (Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη)

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιδήμαρχος 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

2.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,  και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ρόδου κα Μ.Ζιώγου η οποία
ήταν παρούσα στο θέμα της  ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους &
Δημοτικούς Συμβούλους.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   πέντε  (45),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι  κ.κ.  Γεώργιος  Πόκκιας,  Μιχαήλ  Σταυρής  και  Ιωάννης
Αφεντούλης   αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση  μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για
τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα.

Θ Ε Μ Α 2ο:  Ορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Κεφαλίδου Φωτεινής του
Ιορδάνη,  Δικηγόρου  Αθηνών  (  ΑΜΔΣΑ16635)  και  κατοίκου  Αθηνών,  οδός
Σκουφά  αρ.  52  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (  διαδικασία
εργατικών-περιουσιακών  διαφορών)  κατά  την  εκδίκαση  της  από  05-12-2019
Γ.ΑΚ.  7310  και  Ε.Α.Κ.  196/2020  κατά  του  Δημοσίου  και  του  Δήμου  Ρόδου
αγωγής της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου.
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 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Προσόδων και  Ενεργειακών Επενδύσεων  κ.  Τηλέμαχος
Καμπούρης εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε  υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.  762/2020
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου επτά (7) καθώς και την απόφαση για την
έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις
τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου κ.
Θεόδωρου Παπαγεωργίου με και με αρ. καταχώρησης 120/07-10-2020 στην εφαρμογή
εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2172/2020

ΘΕΜΑ:  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
ΣΧΕΤ. Προφορική επείγουσα Γνωμοδότηση του Ν. Συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου  

       Έχοντας υπόψη:

      -Ότι  σύμφωνα με προφορική Γνωμοδότηση  του Ν. Συμβούλου κ. Θ. Παπαγεωργίου,
λόγω του επείγοντος  εκ  της  δικασίμου  σήμερα  02-09-2020 ενώπιον  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών -περιουσιακών διαφορών) της από 05-12-
2019 Γ.ΑΚ. 7310 και Ε.Α.Κ. 196/2020 αγωγής κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου
της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου,  που ανήκει στην απολυθείσα ομάδα
εκπροσώπου μέτρων συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Ρόδου σε κοινωνικές δομές,
συντρέχει   αναγκαιότητα  για   τον ορισμό  της  κας  Κεφαλίδου Φωτεινής  του  Ιορδάνη,
Δικηγόρου  Αθηνών  (ΑΜΔΣΑ16635)  και  κατοίκου  Αθηνών,  οδός  Σκουφά  αρ.52  όπως
παρασταθεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής
και να συνομολογήσει τα περιστατικά και την  κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.

      Ο  ορισμός  της  ανωτέρου  δικηγόρου  γίνεται  όχι  μόνο  για  λόγους  οικονομικούς
δεδομένου  ότι  η  μετακίνηση  οποιουδήποτε  των  νομικών  συμβούλων  του  Δήμου  και  η
διαμονή στην Αθήνα στην ως άνω δικάσιμο και σε άλλες που απαιτηθούν λόγω συνήθων
αναβολών, απαιτούν δαπάνες υπέρτερες του  γραμματίου  που περιορίζεται η αμοιβή της ως
άνω δικηγόρου, αλλά και διότι η παραπάνω δικηγόρος διαβεβαίωσε αρμοδίως  ότι έχει την
απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο των εργατικών διαφορών,
που αφορούν τα παραπάνω ασφαλιστικά μέτρα,  το αντικείμενο των οποίων έχει   ιδιαίτερη
σημασία  για  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  Ρόδου   διότι  αφορούν  δομές  που  η  νόμιμη
διατήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι κρίσιμη και αναγκαία για τη συνέχιση του
κοινωνικού έργου του Δήμου Ρόδου  (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιθ του Ν. 3852/2020,  όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019).

      Διευκρινίζεται  και  πάλι  ότι  η  ως άνω αμοιβή θα αντιστοιχεί  μόνο στο ύψος του
γραμματίου   προείσπραξης  δικηγορικής  αμοιβής  που  εκδίδει  υποχρεωτικά  η  ορισθείσα
δικηγόρος στον  Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  (204,00 ευρώ πλέον 48,96 Φ.Π.Α. σύνολο
252,96 ευρώ)  και  για  τη  πληρωμή της  απαιτείται   ο  καθορισμός-έγκριση  του σχετικού
πίνακα-γραμματίου αμοιβής και από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών (άρθρο 281 παρ. 3  Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).

    -Τις διατάξεις των άρθρων  58 παρ. 2 και 72 εδ. 1παρ.  1 και 3 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζουμε

       Εγκρίνεται  ο  ορισμός  ως  πληρεξούσιας  δικηγόρου  του Δήμου Ρόδου   της  κας
Κεφαλίδου  Φωτεινής  του  Ιορδάνη,  Δικηγόρου  Αθηνών  (ΑΜΔΣΑ16635)  και  κατοίκου
Αθηνών, οδός Σκουφά αρ.52, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία
εργατικών -περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-2019 Γ.ΑΚ. 7310
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και  Ε.Α.Κ.  196/2020  κατά  του  Δημοσίου  και  του  Δήμου  Ρόδου  αγωγής  της  Ρότσου
Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου.

     Η παρούσα απόφαση σύμφωνα με το νόμο υποβάλλεται  προς έγκριση κατά την επόμενη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με περαιτέρω παραπομπών για τη πληρωμή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου με και
με αρ. καταχώρησης 120/07-10-2020 στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 39ης έκτακτης
δια περιφοράς συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
 Το  άρθρο  10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),

 Την  με  αρ.  18318/13-3-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους
Δήμους της Χώρας.

 Τις  Εγκυκλίους  με  αρ.  163/33282/29-5-2020,  18318/13-3-2020  και  40  με  αρ.
πρωτ.: 20930/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.

 Το Νόμο 3463/2006
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010,

όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του
Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α').

 Την  διαπιστωτική  πράξη  με  ημερομηνία  30-09-2020  για  την  σύνθεση  της
Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

1. Εγκρίνει  τον  Ορισμό  ως  πληρεξούσιας  δικηγόρου  του  Δήμου  Ρόδου  της  κας
Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ16635) και κατοίκου
Αθηνών,  οδός  Σκουφά  αρ.52,  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών
(διαδικασία εργατικών-περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-
2019 Γ.ΑΚ. 7310 και Ε.Α.Κ. 196/2020 κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου
αγωγής της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου.

2.  Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση για την
πληρωμή της δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3  Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.

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. 762/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 72  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), των άρθρων 93 & 281
παρ. 3  του Ν.3463/2006,
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 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο θέμα,
ήτοι  επί  σαράντα  δύο  (42)  παρόντων  μελών  και  τριών  (3)  απόντων  των
κ.κ.Γ.Πόκκια, Ι.Αφεντούλη και Μ.Σταυρή, ψήφισαν «Υπέρ» και οι σαράντα δύο (42).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  ορισμό  ως  πληρεξούσιας  δικηγόρου  του  Δήμου  Ρόδου  την
κα Κεφαλίδου Φωτεινή  του Ιορδάνη,  Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ16635)  και  κατοίκου
Αθηνών, οδός Σκουφά αρ.52, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία
εργατικών-περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-2019 Γ.ΑΚ. 7310
και  Ε.Α.Κ.  196/2020  κατά  του  Δημοσίου  και  του  Δήμου  Ρόδου  αγωγής  της  Ρότσου
Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 762/2020 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.

Η αμοιβή της ανωτέρου δικηγόρου ορίζεται στο ύψος του γραμματίου προείσπραξης
δικηγορικής αμοιβής ήτοι 204,00 ευρώ πλέον 48,96 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 252,96 ευρώ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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