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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  14 - 10 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 368/2013 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισµού σήµατος, µεταλλίων και απονοµής τιµητικών διακρίσεων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20,00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15935/10-10-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Σάββα Αικατερίνη, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Ηρακλής,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην ψήφιση Κανονισµού µε βάση τον οποίο θα µπορεί ο 
∆ήµος µας να τιµά πολίτες, συνανθρώπους µας οι οποίοι διακρίνονται για ξεχωριστές πράξεις και 
δραστηριότητες που ωφελούν τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα. Στη συνέχεια καταθέτει 
πρόταση κανονισµού απονοµής τιµητικών διακρίσεων, καλώντας τα µέλη να τοποθετηθούν επ’ 
αυτού.  
         
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση – πρόταση του ∆ηµάρχου 
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                               Οµόφωνα   

Α). Ψηφίζει τον παρακάτω  κανονισµό σήµατος, µεταλλίων και απονοµής τιµητικών διακρίσεων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου κ. Λαζάρου Κυρίζογλου και ο 
οποίος έχει ως εξής:  

       
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
∆ιακριτικά ∆ήµου Αµπελοκήπων 

                                  
                                            ΑΡΘΡΟ 1ο  
                                    ΣΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

      1. Το Σήµα του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης έχει ήδη καθορισθεί µε την υπ’ αριθµ.190/21-
5-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι η παράσταση µε ένα λευκό περιστέρι που 
έχει στο ράµφος του κλαδί ελιάς, απεικόνιση δοµηµένης πόλης, ένα ανδρόγυνο µε δύο παιδιά και 
κάτω από αυτά οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και η χρονολογία «2011». 

     
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΚΛΕΙ∆Ι ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

      1.Το κλειδί της πόλης (∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης) είναι επίχρυσο και έχει στη µία 
πλευρά της κυκλικής λαβής του το σήµα του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης και στην  άλλη 
το δεκαεξάκτινο αστέρι από τους Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας ,µε κυκλικά γραµµένη τη λέξη 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ », περιφερειακά. 
      2.Το κλειδί της πόλης δίνεται στους επισκεπτόµενους το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
Οικουµενικό Πατριάρχη, Αρχηγούς κρατών, Προέδρους κυβερνήσεων και ∆ηµάρχους 
αδελφοποιηµένων µε το ∆ήµο Αµπελοκήπων- Μενεµένης, πόλεων ή ∆ήµων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

      1. Το πλακίδιο (πλακέτα) του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης είναι επίχρυσο , έχει σχήµα 
παραλληλόγραµµο διαστάσεων 20εκ Χ 15εκ και απεικονίζει το Σήµα του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης  
      2. Το πλακίδιο του ∆ήµου παραδίδεται σε Κρατικές Αρχές , ∆ήµους , Οργανισµούς , Ιδρύµατα , 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής , που επισκέπτονται οι αντιπροσωπείες τους, το ∆ήµο 
Αµπελοκήπων- Μενεµένης. 
                                             
                                             

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

      1.Το µετάλλιο της πόλης των Αµπελοκήπων-Μενεµένης είναι δύο κατηγοριών, χρυσό και 
αργυρό.   
 Έχει σχήµα κυκλικό µε διάµετρο πέντε εκατοστά (0,05)  και στη µεν έµπροσθεν όψη του 
απεικονίζεται το Σήµα του ∆ήµου, στη δε οπίσθια όψη του το δεξαεξάκτινο αστέρι  από τους 
Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας µε κυκλικά γραµµένη τη λέξη «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» στο εσωτερικό του 
και περιφερειακά τις λέξεις « Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΙΜΗΣ 
». 
Το µετάλλιο αναρτάται µε κυανόλευκη ταινία πλάτους τεσσάρων εκατοστών (0,04) από το λαιµό 
προς το στήθος του τιµώµενου ή από το συνοδευτικό δίπλωµα όταν απονέµεται σε νοµικό 
πρόσωπο. 
      2.Το χρυσό µετάλλιο της πόλης απονέµεται σε αρχηγούς κρατών, αρχηγούς Εκκλησιών, 
Προέδρους Κυβερνήσεων , Υπουργούς, ∆ηµάρχους, Προέδρους Ανωτάτων ∆ικαστηρίων και σε 
Νοµικά Πρόσωπα (Οργανισµούς, Ιδρύµατα, Σωµατεία) κλπ  , που είναι αναγνωρισµένης 
Παγκόσµιας ή Πανελλήνιας προσφοράς και δράσης για τα ανθρώπινα ιδανικά της Ελευθερίας, της 
∆ηµοκρατίας, της δικαιοσύνης και της Ειρήνης. 
      3.Το αργυρό µετάλλιο της πόλης απονέµεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προσέφεραν 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη των Αµπελοκήπων-Μενεµένης ή στις επιστήµες ή στις τέχνες και 
στα γράµµατα ή στον Αθλητισµό. 
Επίσης σε ∆ηµάρχους του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης που έχουν εκλεγεί τουλάχιστον δύο 
φορές στο αξίωµα αυτό και σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης που έχουν εκλεγεί τουλάχιστον τρεις φορές µέλη .  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ 
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      1.Η τιµητική διάκριση του Επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης απονέµεται 
σε µη δηµότες του,  Έλληνες ή ξένους που προσέφεραν ειδικές υπηρεσίες στην πόλη των 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Μπορεί δε να συνδυάζεται µε ταυτόχρονη απονοµή και του µεταλλίου 
της πόλης. 
 
 
                                             ΑΡΘΡΟ 6ο  
                                    ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
      1.Η απονοµή όλων των ανωτέρω τιµητικών διακρίσεων συνοδεύεται µε το                                 
ανάλογο δίπλωµα καλλιτεχνικά τυπωµένο σε µεµβράνη. 
 
                                             ΑΡΘΡΟ 7ο  
                                    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
      1.Η απονοµή όλων των τιµητικών διακρίσεων αποφασίζεται µε ειδική αιτιολόγηση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου ή της Επιτροπής ∆ηµοσίων Σχέσεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία µπορούν να εισάγουν σχετικές προτάσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι. Η απονοµή των τιµητικών διακρίσεων γίνεται στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ή στο κινηµατοθέατρο του ∆ήµου ή στο Γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
µε σχετική τελετή από το ∆ήµαρχο παρουσία Αντιδηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων και 
καλεσµένων. 
 
                                            
                                               ΑΡΘΡΟ 8ο  
                                   ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 
      Όλες οι απονεµόµενες τιµητικές διακρίσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο Τιµητικών 
διακρίσεων) και ευρετηριάζονται κατά είδος διάκρισης. 
 

 
                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
                                          Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ                                        
 
                                    
                                             ΑΡΘΡΟ 1ο 

                                               Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 
 
Τα κλειδιά, τα πλακίδια και τα µετάλλια της πόλης, αποτελούν ιδιοκτησία του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων-Μενεµένης και ανήκουν σ΄αυτόν. 
Φυλάσσονται από ειδικό ταµία του ∆ήµου και παραδίδονται από αυτόν στον ∆ήµαρχο για 

απονοµή µόνο µε έγγραφη απόδειξη. 
Οι επανεκλεγόµενοι Σύµβουλοι δεν παίρνουν πάλι σήµα, αλλά χρησιµοποιούν εκείνο που 

είχαν. 
 
                                             ΑΡΘΡΟ 2ο  
                                        ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 
 

      1.Ο Ειδικός Ταµίας ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 
       2.Τηρεί βιβλίο αποθήκης για όλα τα διακριτικά και τα σήµατα και  τα φυλάσσει  µε ευθύνη του. 
        
                                            ΑΡΘΡΟ 3ο  
                              ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
      Ο κανονισµός αυτός καταργείται ,αντικαθίσταται ή τροποποιείται µόνο µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου του αριθµού των µελών του. 

 
 
                                            ΑΡΘΡΟ 4ο  
                   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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      Κάθε προηγούµενη διάταξη ή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης που ρυθµίζει θέµατα του παρόντος κανονισµού ανακαλείται και καταργείται. 

 
                                            ΑΡΘΡΟ 5ο 

      Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφιση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   
 
 
 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                  
                  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 368/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  15 - 10 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


