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Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  21 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 190/2012 
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης επί του σήµατος του ∆ήµου.  
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6469/17-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κουσενίδης Αλέξανδρος, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου κα Θεοδωρίδου Αθηνά.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  
«Σε εφαρµογή του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/07-6-2010) «Νεα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οι πρώην ∆ήµοι Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης συνενώθηκαν στον νέο ενιαίο ∆ήµο «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».  Ο νέος 
πλέον ∆ήµος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 (του Ν. 3852/10) έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
ιδιαίτερο δηλωτικό σήµα.  
 
Για το σήµα αυτό απαιτείται η σχετική έγκριση από το Συµβούλιο Τοπωνυµιών (άρθρο 9 του 
Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων).  
 
Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει το σήµα που επισυνάπτεται µε τη σχετική σηµειολογική ερµηνεία 
των στοιχείων που το συγκροτούν.  Την πρόταση συνέταξε – σχεδίασε ο υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας κος Λάζαρος Τοπαλίδης, σχεδιαστής.  
 
Ο ∆ήµαρχος τοποθετούµενος ανέφερε ότι το συγκεκριµένο θέµα προέρχεται από αναβολή από 
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ότι συζητήθηκαν άλλες δυο φορές προτάσεις από όλες τις 
παρατάξεις. Κανένας όµως δεν πρότεινε τίποτε εκτός του κ. Β. Μεζίκη 
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Προκειµένου ο ∆ήµος να αποστείλει την πρόταση του στο Συµβούλιο Τοπωνυµιών, τίθεται το 
θέµα για συζήτηση και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
Ακολουθούν επι του θέµατος οι τοποθετήσεις των µελών: 
 
Ο κ. Κυριλλίδης εκ µέρους της Παράταξης «Ο.ΡΜ.Η.» προτείνει την ανάθεση του έργου σε 
γραφιστικό γραφείο, το οποίο να προσκοµίσει περισσότερες προτάσεις, να εισαχθούν στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποί να κληθεί να αποφασίσει επί αυτών. Το  δε κεντρικό θέµα των 
προτεινόµενων σηµάτων να είναι η προσφυγιά. Ζητά δε να αναβληθεί η σηµερινή συζήτηση του 
θέµατος.  
Η πρόταση πήρε 7 ψήφους.  
 
Ο κ. Κατσαρός εκ µέρους της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» υποστηρίζει ότι το νέο σήµα του 
∆ήµου πρέπει να εκφράζει και τις δυο ∆ηµοτικές Κοινότητες, να συνδυαστούν τα δυο υπάρχοντα 
σήµατα και ως κεντρικό θέµα να φαίνεται η προσφυγιά.  
 
Η πρόταση πήρε 3 ψήφους.  
 
Ο κ. Βούζας εκ µέρους της Παράταξης «Εργατική Αντεπίθεση» διαφωνεί µε την αναφορά του 
προτεινόµενου σήµατος στο «Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια»,  η οποία δεν εκφράζει την 
κοινωνία στη σηµερινή της ιστορική στιγµή.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την κατατεθείσα πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις τοποθετήσεις 
των µελών επι του θέµατος 

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
           Κατά πλειοψηφία 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων: 
 
Με ψήφους 14 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος) κατά 10 (Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή), αποχή 2 (Μεζίκης Βασίλειος,  Βούζας Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει – υιοθετεί το προτεινόµενο από την Τεχνική Υπηρεσία σήµα του νέου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, θεωρώντας ότι µε τον πλουραλισµό και την ποιότητα της 
σηµειολογίας του, αποτυπώνει µε τον πληρέστερο τρόπο, την διαδροµή των δυο Κοινοτήτων, την 
αρχική, προσφυγική προέλευση, τη σηµερινή εξέλιξη των δυο κοινωνιών και την ένωση των δυο 
∆ήµων, στην ελπιδοφόρα προοπτική του µέλλοντος.     
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 190/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                   
 Ακριβές  Απόσπασµα,  Αµπελόκηποι 29 - 5 -2012                                              
                                                                                                  
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                                   Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                                      Ακτσελής Γεώργιος 


