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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               Της 29-07-2016 

 

Αριθμ.Απόφασης 060/2016     

Αριθ. Πρακτικού:   11/2016 

 

1ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση χωροθέτησης  μνημείου 

προτομής του Μακεδονομάχου Δημάρχου 

Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου μπροστά στο 

Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων επί της Λεωφόρου 

28ης Οκτωβρίου ». 

 

 

 

Σήμερα 29-07-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 9655/26-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

 

Παρόντες: 

1. Γεννηματάς Ιωάννης 

2. Ματακίδου Μάρθα  

3. Βενετικίδης Ιωάννη 

4. Τσοντάκη Μαρίνα  

5. Τσιορβάλας Συμεών  

6. Μιχαηλίδου Σοφία 

7. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

8. Ιακωβίδου Ελένη 

9. Ταμβάκης Ιωάννης  

 

 Απόντες: 

 

1. Κόπτη Ελένη 

2. Καλαϊτζίδης Σαμψών ( Δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 

 

Λόγω απουσίας της προέδρου,  αναπληρωτής πρόεδρος ορίσθηκε το μέλος  του συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας, Ιωάννης Γεννηματάς.  Ο Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  



 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο  Θέμα, της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 

ότι: 

   Με το υπ’ αριθμ. 102/11-07-2016 έγγραφό της (9314/3108/18-07-2016 δικό μας), η Κυπριακή 

Εστία Βορείου Ελλάδος με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων 54-56, τηλ. 6977 069259, μας 

πληροφορεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της έλαβε την ομόφωνη απόφαση για ανέγερση προτομής 

του Μακεδονομάχου Δημάρχου Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

και συγκεκριμένα στη  Λεωφ. 28
ης

 Οκτωβρίου μπροστά από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων 

(συνημμένο 1). 

Με την θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα τεθεί υπό ψήφιση, η Κυπριακή 

Εστία Βορείου Ελλάδος θα ζητήσει από τον Υπουργό Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας τη 

χρηματοδότηση του έργου. 

Για την κρίση της Δημοτικής Κοινότητας επισυνάπτεται η Βιογραφία του πραγματικά μεγάλου 

ήρωα των Μακεδονικών Αγώνων, του κύπριου Χριστόδουλου Σώζου (συνημμένο 2). 

Ο χώρος στον οποίο προτείνεται η χωροθέτηση του αγάλματος-προτομής φαίνεται στο 

συνημμένο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος (συνημμένο 3). Επίσης ο ίδιος χώρος 

σημειώνεται και σε αεροφωτογραφία της περιοχής (συνημμένο 4). 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 80 

ΑΑΠ / 28-02-2008, σελίδες 805,808,810 ο προτεινόμενος χώρος είναι χώρος πρασίνου 

(κοινόχρηστος) (συνημμένο 5). 

Μετά τη δημοσίευση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού  Ν.4067/12 για τις χρήσεις των 

κοινοχρήστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου ( όπως οι χώροι πρασίνου ), ισχύει η υπ΄ αριθμ. 

33658 / 2015 εγκύκλιος του  Υπουργείου Περιβάλλοντος κ  Ενέργειας ( ΥΠΕΕ ), η οποία αναφέρει : 

«… συνεχίζει να εφαρμόζεται …, …και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους 

κοινόχρηστους χώρους της υπ΄ αριθμ. 52716 / 2001 ΥΑ Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε 

κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης ( ΦΕΚ 1663Β΄/2001 

)  » (συνημμένο 6). 

Η υπ΄ αριθμ. 52716 / 2001 ΥΑ Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του 

οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης ( ΦΕΚ 1663Β΄/2001) αναφέρει: 

« Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων μέσα 

στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. 

…,δ) Εγκαταστάσεις μνημείων και τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και περιπτέρων για σταθμαρχεία 

ή πώληση …, κ.λ.π. » (συνημμένο 7). 

Μετά τα παραπάνω, 

Η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων καλείται να : 

 

Εκφράσει τη γνώμη της για τη χωροθέτηση  μνημείου προτομής του Μακεδονομάχου Δημάρχου 

Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων επί της Λεωφόρου 28ης 

Οκτωβρίου όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος. 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποσύρει το θέμα από την ημερήσια διάταξη κρίνοντας ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  και 

δεσμεύεται να το συζητήσει σε επόμενη συνεδρίαση.  

 



Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 060/2016 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 Ο Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  29-07-2016       

                                                                    

      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ           


