
1 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  054/2022 

Ορθή Επανάληψη 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 

17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 
Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 
Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 

Άρθρο 67, και στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & 
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου 
Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 
2/15315/23.03.2022  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.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        
κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
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Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 
προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 

αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 
(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  

 
Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ : Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 
 

Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αθανάσιος Στάμος εισηγούμενος το θέμα εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος την κάτωθι εισήγηση, η οποία έχει ως 

εξής: 
 

Την 29η Μαρτίου 1947, πριν ακόμα υψωθεί η Ελληνική σημαία, έφθασε 

στη Ρόδο  και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου κλιμάκιο  ανδρών της 

Χωροφυλακής, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες.  Ένας από αυτούς 

τους ευτυχείς Έλληνες  που  έφθασαν στην Ρόδο την Ιστορική εκείνη ημέρα, 

ήταν και ο χωροφύλακας Σεραφείμ  Α θανασίου, ο οποίος είναι από τους 

ελάχιστους ίσως και ο τελευταίος που ευρίσκεται πλέον στη ζωή. 

Ο κ.Σεραφείμ Αθανασίου, ζει και αναπνέει τις θύμησες και τις Ιερές 

αναμνήσεις από τη Ρόδο  και τα Δωδεκάνησα στα οποία υπηρέτησε  για 18 

χρόνια από το 1947 μέχρι το 1965. Συνεχώς δημοσιεύει άρθρα σε εφημερίδες, 

περιοδικά και σε άλλα έντυπα  τα περισσότερα των οποίων αναφέρονται στην 

Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Έχει εκδώσει επίσης βιβλίο 282 σελίδων, με τίτλο 

«ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ». 

Έφθασε πλέον στην ηλικία των 97 ετών (γεννηθείς το έτος 1925) και 

θεωρώ ότι αξίζει να τιμηθεί από τον Δήμο της Ρόδου, από τον Δήμο του τόπου 

που έζησε τόσα χρόνια και τον οποίον υπεραγαπά και συνεχώς αναπολεί. Στο 

πρόσωπο του Σεραφείμ Αθανασίου, τιμούμε  και όλους εκείνους της πρώτης 

φρουράς της Χωροφυλακής, που έζησαν τις  ιστορικές εκείνες στιγμές στην 

Ρόδο. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων εισηγούμαι  

προς το Σώμα να του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση  «ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ». 

 Συνημμένα σας υποβάλλω σχετικά το βιογραφικό σημείωμα του                

κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 
 Ο Σεραφείμ Αθανασίου του  Χρήστου και της Μαρίας, γεννήθηκε την 25ην 
Απριλίου 1925 στο χωριό Κόμνηνα-Φθιώτιδος, το οποίο βρίσκεται  κοντά στα Καμένα 
Βούρλα. 

 Τα παιδικά και εφηβικά χρόνια, τα έζησε πολύ φτωχά, κοντά σε φτωχούς, 

τίμιους και αξιοπρεπείς γονείς του, τους οποίους από μαθητής του δημοτικού 
σχολείου βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες. 
 Λόγω της φτώχειας που βίωνε η οικογένεια του, ήταν αδύνατο να συνεχίσει στο 

Γυμνάσιο  το οποίο βρισκόταν σε απόσταση τριάντα και πλέον χιλιομέτρων στην 
πόλη της Λαμίας, οπότε η μέση  εκπαίδευση κατέστη την εποχή εκείνη για εκείνον 
απαγορευτική. 

 Ο Σεραφείμ Αθανασίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το μέλλον του και 
ουσιαστικώς  την επιβίωσίν του, κατετάγη στη Χωροφυλακή εθελοντικά στις 11 

Νοεμβρίου 1945, όπως κατετάγησαν  κατά χιλιάδες άλλα Ελληνόπουλα, τα οποία και 
εκείνα είχαν σχεδόν το ίδιο μορφωτικό επίπεδο με  αυτόν, δηλαδή με μόνο εφόδιο 
το απολυτήριο του Δημοτικού. 

 Στις 29 Μαρτίου 1947, μαζί με άλλους συναδέλφους του, αποβιβάζονται στη 
Ρόδο ως  Χωροφύλακας και ύστερα από δύο ακριβώς μέρες, ήτοι την 31 Μαρτίου 

1947, ημέρα υψώσεως, μετά από  630 χρόνια, της Κυανολεύκου, εις το βωμό της 
Πατρίδος, ευρέθη εκτελών υπηρεσία ακριβώς εις τον ιστόν της σημαίας. 
 Επιθυμώντας την επαγγελματική του εξέλιξη, εζήτησε και έλαβε έγκρισιν των 

προϊσταμένων του και ενεγράφη στο εξατάξιο Βενετόκλειο Νυχτερινό Γυμνάσιο και 
από το οποίο απεφοίτησε. 

 Η συμπλήρωσις αυτή της μορφώσεως του, τον βοήθησε την περίοδο εκείνη και 
το 1950, κατόπιν εξετάσεων, εισήλθε και εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Υπαξιωματικών 
Χωροφυλακής και μετά ταύτα προήχθη σταδιακώς σε Ενωμοτάρχη και 

Ανθυπασπιστή. 
 Στη πόλη της Ρόδου υπηρέτησε για πολλά χρόνια και προσέφερε τις υπηρεσίες 

στη Λέρο, Κω, Βαθύ Καλύμνου, Αφάντου και Γενναδίου Ρόδου, ως και στο 
Καστελλόριζο, εις το οποίο υπήρξε Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος. 
 Στα Δωδεκάνησα , συνολικώς παρέμεινε για δέκα οκτώ χρόνια, δηλαδή από το 

1947 έως το 1965 και ακολούθως υπηρέτησε ως Αστυνόμος στην Αργαλαστή  
Πηλίου του Νομού Μαγνησίας, στο Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, στην 

Ελευθερούπολη του Παγγαίου και στα Αστυνομικά  Τμήματα Καβάλας και Λάρισας. 
 Το 1974 προήχθη στον βαθμό του Ανθυπομοιράρχου, το 1977 στον  βαθμό του 
Υπομοιράρχου και το 1978 στον βαθμό του Μοιράρχου, χρονιά κατά την οποία  

αποστρατεύθηκε συνταξιοδοτούμενος, ύστερα από τριάντα τρία χρόνια ευδόκιμης 
υπηρεσιακής προσφοράς στο Ηρωϊκό Σώμα της Χωροφυλακής και κατ’ επέκταση  

στον Ελληνικό Λαό. 
 Αυτοδημιούργητος, πνεύμα ανήσυχο, λίαν δραστήριος, ως ερασιτέχνης στην 

αρθρογραφία-δημοσιογραφία, έχει γράψει πάνω από διακόσια άρθρα, 
χρονογραφήματα, ευθυμογραφήματα και  συναρπαστικές αληθινές ιστορίες, πολλά 
δε , από τα κείμενά του, έχουν δει το φως της  δημοσιότητας σε εφημερίδες, όπως ο 

«Ταχυδρόμος» του Βόλου, η «Ροδιακή» , το «Βήμα της Κω», και το διμηνιαίο 
περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας «Αστυνομική Ανασκόπηση», καθώς και σε 

διάφορα άλλα έντυπα. 
 Τα περισσότερα κείμενα-άρθρα του, έχουν σημείο αναφοράς το Δωδεκανησιακό 
Σύμπλεγμα, ιδίως τη Ρόδο και τους ευγενείς και φιλόξενους κατοίκους της, εις τους 

οποίους εκδηλώνει  την αγάπη του, τα δε άρθρα του που έχουν δημοσιευθεί  στη  
«Ροδιακή» υπερβαίνουν  τα εκατό. 

 Έχει εκδώσει βιβλίο με τον τίτλο «ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», αποτελούμενο 
από 282 σελίδες, οι περισσότερες των οποίων αναφέρονται στην Απελευθέρωση της 
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Δωδεκανήσου και σε γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα εκεί, κατά την διάρκεια  της 

πολύχρονης υπηρεσίας του. 
 Το βιβλίο αυτό, εξεδόθη με προσωπικές δαπάνες και πάνω από πεντακόσια 

αντίτυπα διετέθησαν «τιμής ένεκεν» σε φίλους Δωδεκανήσιους και λοιπούς Έλληνες. 
 Ο Σεραφείμ Αθανασίου ενημφεύθη την εκπαιδευτικό Φωτεινή Λίτσα, η οποία 

υπηρέτησε  επίσης για μια δεκαπενταετία στην πόλη της Ρόδου, Ψίνθο και 
Αρχάγγελο ως δασκάλα και μέχρι  σήμερα επικοινωνεί με τους μαθητές της. 
 Από το γάμο τους απέκτησαν τρία παιδιά, τέσσερα εγγόνια και μία δισέγγονη. 

 Ο Σεραφείμ Αθανασίου είναι στενός συγγενής του Μίμη Τραιφόρου και της 
Σοφίας Βέμπο, με τους οποίους πάντοτε διατηρούσε σχέσεις αγάπης και σεβασμού. 

 Παρά τα 92 του χρόνια, από το 2009 διαθέτει διαδικτυακή σελίδα, εις την οποία 
προβάλλονται αρκετά από τα άρθρα του, ως και το βιβλίο του «ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και η  επισκεψιμότης της ιστοσελίδας αυτής υπερβαίνει τα 500.000 

άτομα. 
 Θα ήτο σημαντική παράλειψη να μην τονισθεί ότι ο Σεραφείμ και η Φωτεινή 

Αθανασίου δεν υπεραγαπούνται και τιμούνται μόνο από την πολυπληθή οικογένεια 
τους, αλλά χαίρουν σεβασμού και εκτιμήσεως, τόσον από τους συναδέλφους τους, 
όσο και από την κοινωνία του Βόλου, εις την οποία πλέον κατοικούν. 

 
 

 
Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Στάμου επί του θέματος, 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
052/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: ΨΧΓΑΩ1Ρ-Φ5Ρ)                 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 (παρ. 7) του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006  και του Άρθρο 67 του Ν.4830/2021,  

 Την τοποθέτηση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, που 
περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του Σώματος, 
που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
εννέα (49) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  στο συγκεκριμένο 

θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα εννέα(49). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Εγκρίνει την απονομή Τιμητικής Διάκρισης  στον κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 
την Ανακήρυξη του ως «ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΔΗΜΟΥ  ΡΟΔΟΥ» 
 

 
 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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