
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: 188/2020

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
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18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

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  εκτός Η/Δ: ΄Εγκριση  χωροθέτησης γλυπτού αφιερωμένου στον πρώτο
περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια και στους Έλληνες ναυτικούς που συμμετείχαν
στην αποστολή  αρ. πρωτ. 2/36569/2020.

Ο Αντιδήμαρχος  κ.  κ.Ταρασλιάς   εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε  υπόψη του
Σώματος  εκτός  Η/Δ  την  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2/36569/2020  εισήγηση  της  Διεύθυνσης
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, για το θέμα λόγω του κατεπείγοντος,  η οποία έχει
ως εξής:
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Έχοντας υπ’ όψιν:

--Το με αρ. πρ 187/02-12-2019 αίτημα του προξενείου της Ισπανίας στον Δήμαρχο
Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, στο οποίο ο πρέσβης της Ισπανίας, με επιστολή του,
πρότεινε την τοποθέτηση μνημείου στη Ρόδο, για να τιμηθεί  η επέτειος των 500
χρόνων από το πρώτο ταξίδι γύρω από τη γη και ταυτόχρονα να τιμηθούν οι Έλληνες
ναυτικοί που ενεπλάκησαν στην τολμηρή περιπέτεια της ανακάλυψης και κατάκτησης
του τότε Νέου Κόσμου.
Συγκεκριμένα: Το 1519 με ισπανική χρηματοδότηση, ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος,
ηγέτης  της  αποστολής  για  τις  Ανατολικές  Ινδίες  με  πέντε  πλοία,  ναυαρχίδα  το
TRINIDAD και περίπου 237 άνδρες, έβαλε πλώρη από την Ισπανία για την Ινδονησία
για  το  πρώτο  ταξίδι  γύρω  από  τον  κόσμο.  Μετά  τον  θάνατό  του,  το  ταξίδι
συνεχίστηκε  με  τους  ναυτικούς  που  απόμειναν,  για  να  συμπληρώσουν  έτσι  τον
περίπλου  της  γης-  Ανάμεσα  στα  μέλη  του  πληρώματος  φαίνεται  να  υπήρχαν  9
Έλληνες,  εκ  των  οποίων  επέζησαν  5,  οι  4  Ρόδιοι:  Francisco  Albo  (Φραγκίσκος
Απόλλων) ο Ρόδιος, Μιχαήλ (Miguel) ο Ρόδιος, Miguel Sanchez ο Ρόδιος, Φίλιππος ο
Ρόδιος και Νικόλας ο Έλληνας από το Ναύπλιο.
Στην  επιστολή  αυτή  ο  πρέσβης  της  Ισπανίας  ενημερώνει  ότι  το  μνημείο
χρηματοδοτήθηκε  μετά  από  διαγωνισμό  από  την  πρεσβεία  και  το  Ινστιτούτο
Θερβάντες, ενώ είναι έργο του γλύπτη Χουάν Ραμόν Μαρτίν. Προτείνει δε η τελετή
της επίσημης δωρεάς και αποκάλυψης του μνημείου να γίνει στο πρώτο εξάμηνο του
2020.

--Το με αρ. πρ 2/841/09-01-2020 αίτημα του γραφείου αντιδημάρχου τουριστικής
ανάπτυξης,  πολιτισμού  και  διεθνών  σχέσεων  για  χωροθέτηση  του  γλυπτού  στην
ΕΦΑΔ  Δωδ/σου  και  το  με  αρ.πρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΒΜΑΜ/18322/13801/394/52/16-01-2020  έγγραφο  της
ΕΦΑΔ.

-- Μετά από αίτημα του γραφείου αντιδημάρχου τουριστικής ανάπτυξης, πολιτισμού
και διεθνών σχέσεων προς τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  για μελέτη
και  νέα  πρόταση  χωροθέτησης  και  σε  συνεργασία  με  την  Εφορεία  Αρχαιοτήτων
Δωδεκανήσου,  προτείνεται  η  χωροθέτηση  του γλυπτού στο χώρο μπροστά στην
οπλοθήκη De  Milly, στην πλατεία Σύμης απέναντι από τη ΔΕΗ, για τους εξής λόγους:
1. Ο χώρος της οπλοθήκης De  Milly και όλη η περιοχή από την πύλη Ταρσανά ως και
το χώρο δυτικά της πύλης Ελευθερίας αποτελούσε αρχαία και  μεσαιωνικά νεώρια
(ναυπηγεία), όπου τα πλοία εισέρχονταν για επισκευή από την πύλη Ταρσανά. 
Αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να τιμηθεί η ροδίτικη ναυτιλία και οι ναυτικοί της.
2.  Ο  χώρος  μπροστά  από  την  οπλοθήκη  έχει  διαμορφωθεί  με  βοτσαλωτό και
σκιασμένο καθιστικό. Η κλίμακα του χώρου είναι φιλική στην ανθρώπινη κλίμακα και
ο χώρος περιπάτου από τους πιο πολυσύχναστους. Προτείνεται η τοποθέτηση του
γλυπτού  στην  θέση  που  αυτή  τη  στιγμή  υφίσταται  μεταλλικός  πίνακας
ανακοινώσεων, στο ξέφωτο πριν την είσοδο στο χώρο της οπλοθήκης,  με φόντο το
τείχος της πύλης Ελευθερίας -το υλικό του γλυπτού, μέταλλο σε χρώμα χαλκού, θα
ξεχωρίζει στο φόντο της πέτρας του τείχους πίσω του.
3.  Η  οπλοθήκη  De  Milly  έχει  αποκατασταθεί,  είναι προσβάσιμη  σε  ΑμεΑ  και
φιλοξενεί περιοδικές  εκθέσεις  -  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  παράλληλες
εκδηλώσεις με την χωροθέτηση και τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού.
4.  Ο  ευρύτερος  χώρος  της  πλατείας  Σύμης  φιλοξενεί  εκδηλώσεις  (πλατεία
Αργυροκάστρου) και μετά την αποκατάσταση του κτιρίου της Πινακοθήκης και την
εφαρμογή της μελέτης της πλατείας Αργυροκάστρου για την διαμόρφωση των χώρων
βόρεια και νότια του αρχαίου ναού της Αφροδίτης θα αποτελεί ένα υποδειγματικό
κοινόχρηστο χώρο -είσοδο στη Μεσαιωνική Πόλη.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω:
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Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

1. Την αποδοχή της δωρεάς γλυπτού ύψους περίπου τριών(3) μέτρων, έργο του
γλύπτη Χουάν Ραμόν Μαρτίν, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μετά από διαγωνισμό
από την πρεσβεία και το Ινστιτούτο Θερβάντες, για να τιμηθεί η επέτειος των
500 χρόνων από το πρώτο ταξίδι γύρω από τη γη και ταυτόχρονα να τιμηθούν
οι  Έλληνες  ναυτικοί  που  ενεπλάκησαν  στην  τολμηρή  περιπέτεια  της
ανακάλυψης και κατάκτησης του τότε Νέου Κόσμου. 

2.  Τη χωροθέτηση του γλυπτού σε χώρο της πόλης και την τελετή αποκάλυψης
του μνημείου αφιερωμένου στον πρώτο περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια
και στους Έλληνες ναυτικούς που συμμετείχαν στην αποστολή .

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.  2/36569/2020  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Μεσαιωνικής

Πόλης & Μνημείων,
 Το κατεπείγον της εισήγησης, ενόψει της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί

στις αρχές Σεπτεμβρίου
 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
δύο   (42)  παρόντων  μελών  και  ενός  (1)  απόντος  του  κ.  Μιχαήλ  Καφετζή
ψήφισαν  «Υπέρ»  σαράντα δύο  (42 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το
θέμα,  επειδή  συντρέχουν  λόγοι  επείγοντος  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  την  αρ.
186/31-07-2020 ( Α.Δ.Α.: ΨΦ9ΙΩ1Ρ-ΛΧΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την αποδοχή της  δωρεάς  γλυπτού ύψους  περίπου τριών(3)  μέτρων, έργο του
γλύπτη Χουάν Ραμόν Μαρτίν,  το οποίο χρηματοδοτήθηκε μετά από διαγωνισμό
από την πρεσβεία και το Ινστιτούτο Θερβάντες, για να τιμηθεί η επέτειος των 500
χρόνων από το πρώτο ταξίδι  γύρω από τη γη και ταυτόχρονα να τιμηθούν οι
Έλληνες ναυτικοί που ενεπλάκησαν στην τολμηρή περιπέτεια της ανακάλυψης και
κατάκτησης του τότε Νέου Κόσμου.

3. Την  χωροθέτηση του γλυπτού στο χώρο μπροστά στην οπλοθήκη De  Milly, στην
πλατεία  Σύμης απέναντι  από τη ΔΕΗ για τους λόγους που περιγράφονται στην
ανωτέρω εισήγηση  και την τελετή αποκάλυψης του μνημείου αφιερωμένου στον
πρώτο περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια και στους Έλληνες ναυτικούς που
συμμετείχαν στην αποστολή .

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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