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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  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 141/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 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» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 

πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  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 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Θ Ε Μ Α 16o: Αδερφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την  πόλη 

Γέλα της Ιταλίας, αρ. 1106/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου. 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιάδης Αλέξανδρος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθ. 1106/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, 

Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Αδελφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την πόλη Γέλα 
της Ιταλίας  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219-220 του ν.3463/2006 και τις όμοιες των 
άρθρων 96,101,202 και 203 του ν.3852/2010, οι δήμοι και οι περιφέρειες αντιστοίχως 

συνεργάζονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  καθώς και με λοιπούς φορείς 
της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε 
ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων και περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων (μόνο 

οι δήμοι), σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,  πρωτοβουλίες της ΕΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και 

συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού  ενδιαφέροντος. 
Σήμερα ο θεσμός των αδελφοποιήσεων αποτελεί την πλέον πρόσφορη υποδομή για την 
ανάπτυξη και περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ πόλεων από διαφορετικές χώρες, 

αφού στηρίζεται στην ενεργό και εθελοντική συμμετοχή πολιτών, σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς , ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εμπειριών σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, και παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων άλλων χωρών και να αναπτύξει φιλικές σχέσεις.  
 

Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την απόφαση  αρ.06/2020 
Συμβουλίου Δ/Κ Λίνδου, την αδελφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την 

πόλη Γέλα της Ιταλίας με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των πολιτιστικών, 
μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων, και την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς 
της παιδείας (ανταλλαγές μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων), 

του πολισμού (ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών, ομάδων)  και της οικονομίας 
(τουρισμός). 

 
Ισχυρότατο κριτήριο για την αδελφοποίηση των παραπάνω πόλεων είναι οι πανάρχαιες 
ιστορικές σχέσεις τους.  

 
Η Ρόδος μαζί με την Κρήτη, όπως είναι γνωστό, είναι η μητρόπολη της Γέλας. Από τη 

νησί της Δωδεκανήσου μετακινήθηκε πολυάριθμος ροδιακός πληθυσμός με επικεφαλής 
τον οικιστή Αντίφιμο για να προσεγγίσει τη νότιο-δυτική ακτή στης Σικελίας και να 

ιδρύσει σε τμήμα του ευρύ κόλπου που βλέπει στη Μεσόγειο θάλασσα, τη Γέλα.  
Η ίδρυση της Γέλας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ιστορικό Θουκυδίδη μεταξύ 
του 689 και του 688 π.Χ. δηλαδή 45 χρόνια μετά την ίδρυση των Συρακουσών, αποικία 

της Κορίνθου. Από τη στιγμή εκείνη οι Ρόδιοι και οι Κρήτες με αρχηγό τον οικιστή 
Έντιμο, έθεσαν σε εφαρμογή ένα επεκτατικό σχέδιο που τους οδήγησε να καταλάβουν 

μια ευρεία περιοχή στην ενδοχώρα της Σικελίας όπου  υπήρχαν αυτόχθονα κέντρα 
εξαιρετικής ισχύος. Δυτικά, αυτό το σχέδιο ολοκληρώθηκε με την ίδρυση το 580π.Χ. 
του Ακράγαντα, αποικία εξαρτημένη από τη Γέλα, προορισμένη ωστόσο στη διάρκεια 

του χρόνου να γίνει ακόμα πιο σημαντική από τη πόλη που τη δημιούργησε. Οι δυο 
αποικίες διατήρησαν για πολύ καιρό στενές εμπορικές σχέσεις με τη Ρόδο από την οποία 

εισήγαγαν προϊόντα, που διαχύθηκαν στη συνέχεια σε περιοχές της δικαιοδοσίας τους.  
Αγγεία με παραστάσεις που βρέθηκαν στην αρχαία ροδιακή αποικία της Σικελίας 
ανασύρει στη μνήμη  μας τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γέλα και τη Ρόδο.  

Επίσης ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στη Γέλα και τη Ρόδο αναδεικνύεται από τη 
σπουδαιότητα που είχε στην αποικία η λατρεία της Λινδίας Αθηνάς και του πιθανώς 

Λίνδιου Απόλλωνα. Η αρχαία και προνομιακή σχέση ανάμεσα στη Γέλα και το ιερό της 
Αθηνάς στη Λίνδο παραδίδεται από το Λίνδιο Χρονικό.  
 

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Λίνδου έχουν προχωρήσει σε επαφές με την 
αντίστοιχη δημοτική αρχή της πόλης Γέλας, η οποία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για 

αδελφοποίηση με την πόλη της Λίνδου. 
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Κατόπιν των ανωτέρων εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης 

σχετικά με την έγκριση της αδελφοποίησης μεταξύ του ιστορικού οικισμού της Λίνδου 
και της πόλης Γέλας της Ιταλίας και την αποστολή της απόφασης στην Επιτροπή του 
άρθρου 4 παρ. 2β.του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α)  ΤΟΥ Υπουργείου Εσωτερικών 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.  
 

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. 1106/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, 
Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, 

 Την υπ’αριθ. 6/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λίνδου, 

 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 των άρθρων 93, 219, 

220  του Ν.3463/2006, και τις όμοιες των άρθρων 96,101,202 και 203 του 
ν.3852/2010, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα εννέα (39). 

 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την αδελφοποίηση μεταξύ του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου και της πόλης 
Γέλας της Ιταλίας με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών και 

κοινωνικών σχέσεων, και την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της παιδείας 
(ανταλλαγές μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων), του πολισμού 

(ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών, ομάδων)  και της οικονομίας (τουρισμός). 
 
Η ανωτέρω απόφαση να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β.του 

Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να γνωμοδοτήσει 
σχετικά.  

 
 

 

 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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