
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: 280/2020

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
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15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

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 εκτός Η/Δ:  Διοργάνωση  σειράς εκδηλώσεων, ενεργειών και διεθνών
συνεργασιών  ανάδειξης  και  προβολής  αρχαιοτήτων  Ακρόπολης  Λίνδου,
Οικισμού Βρουλιάς Πρασονησίου και εξοχής Λάρδου, αρ.πρωτ.3/46666/2020.
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν.Καραμαρίτης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη
του  Σώματος  την  υπ΄αριθ.πρωτ.3/46666/2020  εισήγηση  της  Δημοτικής  Ενότητας
Λινδίων, η οποία έχει ως εξής:

Τους τελευταίους μήνες, η Δημοτική Αρχή, προωθεί ενέργειες ανάδειξης του πλούσιου
πολιτισμικού υποβάθρου των περιοχών αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει ξεκινήσει
μία  κατ’  αρχήν,  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  (καθηγητή   κ.  Σπύρο
Συρόπουλο)  και  της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας  Ρόδου,  που  αφορά  ένα  ιδιαίτερο
πολιτισμικό πλαίσιο που συνδέει τις δυο δημοτικές ενότητες.

Συγκεκριμένα έχουν γίνει επαφές και ανταλλαγή απόψεων για την ανάδειξη ευρημάτων
των ανασκαφών που έλαβαν χώρα στη Λίνδο και στη Νότια Ρόδο (1902 -1914) από
αρχαιολογική Δανική Αποστολή, που χρηματοδότησε η Δανική εταιρεία Carlsberg, με
επικεφαλής τους Δανούς Αρχαιολόγους  K.f. Kinch και Chr. Blinkeberg. Εκτός από τις
περιοχές  της  Λίνδου:  Άγιος  Στέφανος,  Ακρόπολη  Λίνδου,  κ.λπ.  οι  ίδιοι  έκαναν
ανασκαφές στην περιοχή «Εξοχή της Λάρδου» και στις θέσεις της Νότιας Ρόδου: Βάτι,
και Βρουλιά. 

Τα πορίσματα των ανασκαφών αυτών είναι αναλυτικά δημοσιευμένα στη σειρά «LINDOS
Ι-ΙΙΙ» (1931 -1960), όπως εκδόθηκαν από τους παραπάνω Δανούς αρχαιολόγους. Οι
τόμοι αυτοί βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, μια
ομολογουμένως αξιόλογη εργασία, γραμμένη στη γαλλική γλώσσα.

Στα  παραπάνω  ευρήματα  συγκαταλέγονται  πολύ  αξιόλογα  και  μοναδικά  ευρήματα
ιδιαίτερης  πολιτισμικής  και  ιστορικής  αξίας.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  το  «Χρονικό  της
Λίνδου», τις στήλες που αναγράφονται αναλυτικά τα ονόματα των Ιερέων του Ναού της
Λινδίας  Αθηνάς  αλλά  κι  δωρητών  του  Ναού,  όπου  συγκαταλέγονται  σημαντικότατες
ιστορικές προσωπικότητες της εποχής.

Τα  ευρήματα  των  ανασκαφών  μετεφέρθησαν  από  τη  Δανική  αποστολή  στο  Εθνικό
Μουσείο της Δανίας στην Κοπεγχάγη όπου και εκτίθενται σε ιδιαίτερο τμήμα.

Το εύρος της συλλογής, η θέση τους στον τοπικό πολιτισμό της περιοχής μας και οι
ιστορικές  παράμετροι  της,  δεν  είναι  ευρέως  γνωστά  στους  συμπολίτες  μας,  ενώ  η
ανάδειξη τους, σίγουρα θα εμπλουτίσει  και το διαθέσιμο πολιτισμικό περιεχόμενο της
περιοχής, κινώντας το ενδιαφέρον και των πολυάριθμων επισκεπτών μας.

Σε  αυτή  τη  φάση,  προτείνεται  η  οργάνωση  μιας  σειράς  εκδηλώσεων  με  σκοπό  την
ενημέρωση των πολιτών γι αυτό το κομμάτι της ιστορίας και η θέσπιση μιας ετήσιας
πολιτιστικής δράσης που θα επιτρέπει τη συνεχή επαφή μας με τις ιστορικές αφετηρίες
μας. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων προτείνεται: 

- Η δημιουργία πιστών αντιγράφων του περίφημου «Χρονικού της Λίνδου», ώστε
να μπορούν οι κάτοικοι της Ρόδου αλλά και οι επισκέπτες μας να έχουν εικόνα
των  σπουδαίων  ευρημάτων,  τα  οποία  παρά  το  ότι  ανήκουν  στο  νησί  μας,
εκτίθενται στη Δανία.

- Η μετάφραση της προαναφερόμενης σειράς «LINDOS Ι-ΙΙΙ» (1931 -1960), καθώς
και των εκδόσεων του Εθνικού Μουσείου της Δανίας στην Κοπεγχάγη: «Lindos.
Fouilles et  recherches. Volumes I,  ΙΙ,  ΙΙΙ,  IV» και  περιγράφουν αναλυτικά τις
ανασκαφές εκείνης της περιόδου, καθώς και ότι άλλο σχετικό έντυπο, τυχόν έχει
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
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- Εθιμοτυπική συνάντηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου, για την ανταλλαγή
απόψεων,  τη  συνδρομή  τους  στη  δημιουργία  των  προαναφερόμενων   πιστών
αντιγράφων και προβολή των εκθεμάτων στη Ρόδο, με πιθανή συμμετοχή τους
στις εκδηλώσεις και βεβαίως ενημέρωση για τις επικείμενες δράσεις και εν γένει
της πρωτοβουλίας μας στη Δανική κοινωνία.

- Διοργάνωση πολιτισμικής ημερίδας με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου.

- Έκδοση λευκώματος των αρχαιοτήτων που εκτίθενται στο εξωτερικό.
- Φιλοξενία αρχαιολόγων και ιστορικών επιστημόνων, που μπορούν να βοηθήσουν

στα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2021,  έχει  ήδη  ζητηθεί  από  το  Τμήμα  Προϋπολογισμού  της  Δ/νσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών, η συμπερίληψη κονδυλίου για την κάλυψη των εξόδων των παραπάνω
με ιδίους πόρους,  ενώ είναι  δυνατή και  η χρήση και  των διαθέσιμων χώρων και
διαμερισμάτων του Πνευματικού Κέντρου «Ιωάννης Ζίγδης», κάνοντας έτσι πράξη
και  τη  βούληση  του  αείμνηστου  πολιτικού  ανδρός,  για  τον  τρόπο  χρήση  του
συγκεκριμένου κληροδοτήματος. 

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Την υπ΄αριθ.πρωτ. 3/46666/2020 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων,
 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,

 Τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αιγαίου κ.Σπύρου Σπυρόπουλου,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί σαράντα επτά  (47)  παρόντων μελών και ενός  (1) απόντος του
Δημοτικού Συμβούλου κ.Αγ.Πάλλα,  ψήφισαν «Υπέρ»  και οι σαράντα επτά (47).

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.
243/23-09-2020  (Α.Δ.Α:  ΩΥ6ΠΩ1Ρ-ΠΣΩ)  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

2. Την έγκριση διοργάνωσης μιας σειράς εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη και
προβολή  των  αρχαιοτήτων  «Ακρόπολης  Λίνδου»,  «Οικισμού  Βρουλιάς
Πρασονησίου»  και  «εξοχής  Λάρδου»,  την  ενημέρωση  των  πολιτών  για  το
κομμάτι  αυτό της ιστορίας που θα εμπλουτίσει και το διαθέσιμο πολιτισμικό
περιεχόμενο  της  περιοχής,  κινώντας  το  ενδιαφέρον  και  των  πολυάριθμων
επισκεπτών και  τέλος την  θέσπιση μιας ετήσιας πολιτιστικής δράσης που θα
επιτρέπει τη συνεχή επαφή μας με τις ιστορικές αφετηρίες μας. 
Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται:

 Η δημιουργία πιστών αντιγράφων του περίφημου «Χρονικού της Λίνδου», ώστε
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να μπορούν οι κάτοικοι της Ρόδου αλλά και οι επισκέπτες μας να έχουν εικόνα
των  σπουδαίων  ευρημάτων,  τα  οποία  παρά  το  ότι  ανήκουν  στο  νησί  μας,
εκτίθενται στη Δανία.

 Η μετάφραση της προαναφερόμενης σειράς «LINDOS Ι-ΙΙΙ» (1931 -1960), καθώς
και των εκδόσεων του Εθνικού Μουσείου της Δανίας στην Κοπεγχάγη: «Lindos.
Fouilles et  recherches. Volumes I,  ΙΙ,  ΙΙΙ,  IV» και  περιγράφουν αναλυτικά τις
ανασκαφές εκείνης της περιόδου, καθώς και ότι άλλο σχετικό έντυπο, τυχόν έχει
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

 Εθιμοτυπική συνάντηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου, για την ανταλλαγή
απόψεων,  τη  συνδρομή  τους  στη  δημιουργία  των  προαναφερόμενων   πιστών
αντιγράφων και προβολή των εκθεμάτων στη Ρόδο, με πιθανή συμμετοχή τους
στις εκδηλώσεις και βεβαίως ενημέρωση για τις επικείμενες δράσεις και εν γένει
της πρωτοβουλίας μας στη Δανική κοινωνία.

 Διοργάνωση πολιτισμικής ημερίδας με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ρόδου.

 Έκδοση λευκώματος των αρχαιοτήτων που εκτίθενται στο εξωτερικό.
 Φιλοξενία αρχαιολόγων και ιστορικών επιστημόνων, που μπορούν να βοηθήσουν

στα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2021,  έχει  ήδη  ζητηθεί  από  το  Τμήμα  Προϋπολογισμού  της  Δ/νσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών, η συμπερίληψη κονδυλίου για την κάλυψη των εξόδων των παραπάνω με
ιδίους  πόρους,  ενώ  είναι  δυνατή  και  η  χρήση  και  των  διαθέσιμων  χώρων  και
διαμερισμάτων του Πνευματικού Κέντρου «Ιωάννης Ζίγδης», κάνοντας έτσι πράξη και τη
βούληση του αείμνηστου πολιτικού ανδρός, για τον τρόπο χρήση του συγκεκριμένου
κληροδοτήματος.

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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