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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  18/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/18-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 138/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 18η Μαΐου του  2020  ημέρα  Δευτέρα με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την 
έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20351/14.05.2020 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), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και τους Ν.4682 
(ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που αφορούν στην 
κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
09. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-

Αντιδήμαρχος 
38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
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«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ. 
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
48.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ 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 Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν και οι σαράντα  εννέα (49). 
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       
κ.κ. Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος 
αντίστοιχα, καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/20674/18-
05-2020 έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι οκτώ  (28) Δημοτικών 
Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού- Καθιέρωση Θεσμού 
Τιμής « Δημήτρης Κρεμαστινός», αρ.πρωτ.2/20733/2020. 

Αφού ενημερώθηκαν  τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
ηλεκτρονικά – με email για τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης  θέματα της 
Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί συνόλου  (4) θεμάτων ζητήθηκε 
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να υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση της υπ΄αριθ.πρωτ. 2/20733/18-
05-2020 εισήγησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η 
οποία έχει ως εξής: 

 
1) Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού 

Ο λαός της Ρόδου αλλά και όλης της Δωδεκανήσου  πριν μερικές μέρες 
αποχαιρέτησε τον  μεγάλο άντρα, τον κορυφαίο ακαδημαϊκό, τον ευπατρίδη 
πολιτικό, τον σπουδαίο επιστήμονα γιατρό, Δημήτρη Κρεμαστινό. Ο άνθρωπος 
που μας έκανε υπερήφανους και μας δίδαξε ήθος, ευθύτητα, ανθρωπιά και αρετή, 
θα είναι για εμάς και τις επόμενες γενιές φωτεινό παράδειγμα άξιας ζωής. 
Ως ελάχιστη τιμή στον μεγάλο Δωδεκανήσιο, ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να 
τοποθετήσει την προτομή του Δημήτρη Κρεμαστινού σε κεντρικό σημείο του 
νησιού το οποίο θα αποφασισθεί έπειτα από σχετική χωροθέτηση και τις 
απαιτούμενες διαδικασίες.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2020  «Το δημοτικό 
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.» 
Επιπλέον, το νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου του Δήμου «Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης» λόγω καταστατικών σκοπών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
είναι ο πλέον επιλέξιμος φορέας του Δήμου για να επιμεληθεί καλλιτεχνικής 
φύσεως ζητήματα του Δήμου. 
Από το ΝΠΔΔ λοιπόν, ζητείται να μεριμνήσει για την φιλοτέχνηση προτομής του 
Δημήτρη Κρεμαστινού. Για τις όποιες δαπάνες προκύψουν προς το ΝΠΔΔ ο Δήμος 
Ρόδου θα τις χρηματοδοτήσει με έκτακτη επιχορήγηση και τεκμηριωμένη εισήγηση 
του Διοικητικού του Συμβουλίου.  
 
 
2) Καθιέρωση Θεσμού: Απόδοση Τιμής «Δημήτρης Κρεμαστινός» 

Το εύρος της προσωπικότητας του ανδρός, δεν μπορεί να περιοριστεί μόνον στην 
αφιέρωση προτομής – μνημείου. 
Εισηγούμαστε την καθιέρωση ενός νέου θεσμού:  Απόδοση Τιμής «Δημήτρης 
Κρεμαστινός» από το Δήμο Ρόδου, διατηρώντας τη μνήμη του ζωντανή και 
ταυτίζοντας το όνομά του με τη μεγαλοσύνη εκείνων που οφείλει η 
θεσμοθετημένη πολιτεία να τιμήσει.  
Μέσω του θεσμού θα αναδεικνύονται εκείνες οι προσωπικότητες του τόπου μας, 
που με τη γενναιότητά τους, το ήθος τους και την προσφορά τους ευεργέτησαν 
και ωφέλησαν το λαό της Ρόδου.  
Ο θεσμός θα υπηρετείται από το Δήμαρχο Ρόδου με την συμβολή τουλάχιστον 
πέντε (5) προσώπων ευγνωσμένου κύρους από το χώρο της επιστήμης, των 
γραμμάτων, της τέχνης, του πολιτισμού και της διαχείρισης του δημόσιου βίου. Ο 
Δήμαρχος Ρόδου με την πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή θα αναδεικνύει 
τεκμηριωμένα όλες εκείνες τις προσωπικότητες πρέπει να τιμηθούν. 
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υλοποίηση του θεσμού επιλέγοντας 
την γνωμοδοτική 5μελή επιτροπή. Όλες οι προτάσεις που θα αναδειχθούν από την 
σχετική διαδικασία θα υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο. 
  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την αρ.πρωτ. 2/20733/2020 εισήγηση του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, 
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• Το θέμα είναι κατεπείγον ώστε να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης των 
προτάσεων που απαιτούν πολύ χρόνο,   

• Την κατάσταση ψηφοφορίας για τα  θέματα, η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά 
και με τηλεφωνικά μηνύματα  και επεστράφη συμπληρωμένη. 

• 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 
και 192 του Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και 
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-
2020), καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 
86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. 
αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των  μελών του Σώματος, 
ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι οκτώ  (28) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι οκτώ (28) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.Εγκρίνει  της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το 
θέμα, επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την αρ. 
122/18-05-2020 (Α.Δ.Α: Ω6ΛΚΩ1Ρ-ΓΟΘ ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
Β1.Εγκρίνει την τοποθέτηση προτομής του Δημήτρη Κρεμαστινού σε 
κεντρικό σημείο του νησιού, το οποίο θα αποφασισθεί έπειτα από σχετική 
χωροθέτηση και τις απαιτούμενες διαδικασίες και ζητείται από το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ρόδου «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης» 
λόγω καταστατικών σκοπών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας του, να μεριμνήσει 
για την φιλοτέχνηση της προτομής του Δημήτρη Κρεμαστινού.  
Β2.Εγκρίνει την  καθιέρωση ενός νέου θεσμού: Απόδοση Τιμής «Δημήτρης 
Κρεμαστινός» από το Δήμο Ρόδου, διατηρώντας τη μνήμη του ζωντανή και 
ταυτίζοντας το όνομά του με τη μεγαλοσύνη εκείνων που οφείλει η 
θεσμοθετημένη πολιτεία να τιμήσει.  
Ο θεσμός θα υπηρετείται από το Δήμαρχο Ρόδου με την συμβολή τουλάχιστον 
πέντε (5) προσώπων ευγνωσμένου κύρους από το χώρο της επιστήμης, των 
γραμμάτων, της τέχνης, του πολιτισμού και της διαχείρισης του δημόσιου βίου. 
 
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υλοποίηση του θεσμού, επιλέγοντας 
την γνωμοδοτική 5μελή επιτροπή. Όλες οι προτάσεις που θα αναδειχθούν από 
την σχετική διαδικασία θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
  

      
    
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

       


