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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  30/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 903  /2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30η Aυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/51911/24.8.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

12. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος (δικ/νη). 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)  

7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(δικ/νος) 
 

  

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μ.Παπαβασιλείου. 
  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 1ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς έργου τέχνης στο Δήμο 

Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52925/2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Ε.Μανδρακός θέτει  θέτει υπόψη του Σώματος 

την αρ.πρωτ/2/52925/2018 εισήγηση του Τμήματος Δημάρχου για 

το  θέμα,η οποία έχει ως εξής: 

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο νησί μας ο διάσημος Ιταλός 
γλύπτης και ζωγράφος Lello Esposito. Θεωρείται ευρέως ως ένας από 
τους σημαντικότερους Ιταλούς εικαστικούς του 21ου αιώνα. Ο 
καλλιτέχνης από τη Νάπολη δραστηριοποιείται εδώ και τρεις 
δεκαετίες στον χώρο της τέχνης, υλοποιώντας σημαντικές εκθέσεις 
σε όλον τον κόσμο και σε αυτό δείχνουν την προτίμηση τους 
φανατικοί γνωστοί συλλέκτες, όπως ο Γούντι Άλλεν, η Claudia 
Cardinale, Massimo D’ Alema και η Barilla, ενώ έργο του έχει γίνει 
αποδεκτό από τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής Μπάρακ Ομπάμα. Γλυπτά του συγκεκριμένου σπουδαίου 
δημιουργού, κοσμούν μουσεία, πλατείες, δρόμους, τράπεζες και  
κοινόχρηστους χώρους τόσο στην Ελλάδα όσο  και  στο  εξωτερικό. 

Ο Lello Esposito δηλώνει φιλέλληνας και φίλος της Ρόδου 
ειδικότερα, την οποία επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο. Σε 
παλαιότερη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Ρόδου υποσχέθηκε να 
φιλοτεχνήσει σύνθεση την οποία θα δωρίσει στο νησί και να 
τοποθετηθεί στη βάση, μπροστά από το Δημαρχείο. Την Παρασκευή 
25 Αυγούστου 2017, κατά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο, 
επανεπιβεβαίωσε την πρόθεσή του για τη δωρεά, ενώ δήλωσε ότι 
επιπλέον προσφέρει στο Δήμο Ρόδου τη σύνθεση την οποία είχε 
φιλοτεχνήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που 
απεικονίζει ένα χάλκινο δίσκο. 

Στην γενική αντίληψη η έννοια του έργου τέχνης αναπαριστά, 
σημειολογικά διάφορες μνήμες, άλλοτε ως πολιτισμική 
πραγματικότητα, άλλοτε ως ιστορική αφετηρία και άλλοτε ως νέο 
παρόν.   

Το έργο του σπουδαίου γλύπτη, που θα κοσμεί τον προθάλαμο της 
αίθουσας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου, αφηγείται συμβολικά την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων 
2004, με ένα λιτό και περιεκτικό τρόπο. Η  τοποθέτηση  του στον  
συγκεκριμένο  σημείο  επιλέχθηκε σημειολογικά και πρακτικά, 
προκειμένου να είναι ορατό και προστατευμένο. Πρόκειται για ένα 
γλυπτό, λιτό, αφαιρετικό που παίρνει όμως τις διαστάσεις ενός 
συλλογικού γεγονότος, των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και συνδέει 
το παρελθόν, όχι ως νοσταλγική αποτύπωση, με το παρόν, αλλά ως 
προϋπόθεση ενός  ανοιχτού δημιουργικού μέλλοντος. 
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Είναι γνωστό, ότι από την Ρόδο κατάγονται οι διασημότεροι Αρχαίοι 
Ολυμπιονίκες. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος και οι υιοί του, Ακουσίλαος, 
Δαμάγητος και Δωριεύς. Οι εγγονοί του Διαγόρα, Ευκλής ο Ρόδιος 
και ο Πεισίρροδος ο Θούριος ή Πεισίδωρος γιος της Καλλιπάτειρας. Ο 
Λεωνίδας ο Ρόδιος, ο Αριστομένης, ο Νικαγόρας ο Ρόδιος, ο 
Κλειτόστρατος ο Ρόδιος και πολλοί άλλοι.  

Αυτή  ακριβώς η διασύνδεση και η ιστορική προσέγγιση του 
παρόντος έργου τέχνης σε συνδυασμό με την αγάπη του δημιουργού 
για το νησί μας έχουν τον συμβολισμό τους και αποκτούν προοπτική 
για ένα ανοιχτό διάλογο και μια συνεργασία. Αυτή άλλωστε είναι και 
η αποστολή ενός έργου τέχνης.  

Η προσφορά αυτή, επιστέγασμα της αγάπης του καλλιτέχνη προς τον 
τόπο μας, επιβεβαιώνει αυτό που οι Ρόδιοι γνωρίζουμε και 
υπερηφανευόμαστε, ότι η Ρόδος μέχρι και σήμερα καταφέρνει να 
γοητεύει τους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού, με την 
ιστορία της, την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά, και περισσότερο, 
με τους ανθρώπους της. 

 

Σύμφωνα με το εδάφιο η) της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου έχει την 
αρμοδιότητα να «αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών». 

Λαμβάνοντας υπόψη όμως την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης 
δωρεάς και της παρουσίας του δημιουργού κατά τη συνεδρίαση του 
ανώτατου οργάνου διοίκησης του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού 
Συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθεί το σώμα και να λάβει 
κατ΄ αρχήν σχετική απόφαση αποδοχής της δωρεάς και 
αναγνώρισης της σημαντικότητας της χειρονομίας του καταξιωμένου 
καλλιτέχνη προς την πολιτισμική κληρονομιά του νησιού μας. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει:  

1) Την αποδοχή της μεταβίβασης άνευ αντιτίμου, δωρεάν 
παραχώρησης κυριότητας, προς τον Δήμο Ρόδου, του έργου 
τέχνης, δημιουργίας του Ιταλού καλλιτέχνη κ. Lello  Esposito, που 
διατηρεί έως σήμερα την κυριότητα του έργου, ήτοι καλλιτεχνική 
δημιουργία «χάλκινου δίσκου». 

2) Ο Δήμος Ρόδου, εκφράζει την ευαρέσκεια και ευγνωμοσύνη του 
προς τον καλλιτέχνη, για την ευγενή προσφορά του. 
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3) Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται για τη φροντίδα του έργου, το οποίο 
θα διατηρεί και επιδεικνύει με το δέοντα σεβασμό. 

4) Την προώθηση της παρούσας απόφασης προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου, για την οριστική και κατά νόμο 
προβλεπόμενη αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται 

στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την αποδοχή της μεταβίβασης άνευ αντιτίμου, δωρεάν 
παραχώρησης κυριότητας, προς τον Δήμο Ρόδου, του έργου 
τέχνης, δημιουργίας του Ιταλού καλλιτέχνη κ. Lello  Esposito, 
που διατηρεί έως σήμερα την κυριότητα του έργου, ήτοι 
καλλιτεχνική δημιουργία «χάλκινου δίσκου». 

2. Ο Δήμος Ρόδου, εκφράζει την ευαρέσκεια και ευγνωμοσύνη 
του προς τον καλλιτέχνη, για την ευγενή προσφορά του. 

3. Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται για τη φροντίδα του έργου, το 
οποίο θα διατηρεί και επιδεικνύει με το δέοντα σεβασμό. 

4. Την διαβίβαση της παρούσας απόφασης προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου, για την οριστική και κατά νόμο 
προβλεπόμενη αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς. 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
 
            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


