ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 1
της από 08/06/2015 τακτικής συνεδριάσεως της εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 1
«Διαδικασία για την έγκριση εμβλήματος (ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος) του
Δήμου Μύκης. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον καθορισµό των όρων πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
Στη Σμίνθη σήμερα 08 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 η
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
10402/02-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 62 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών
παραβρέθηκαν παρόντα πέντε και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ
2) Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
3) Καβάς Κενάν
4) Καρά Αλή Χαϊριδήν
5) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 5 μελών ήταν παρόντα 5 μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας
διάταξης, ανέφερε τα κατωτέρω:
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3852/2010 «Καλλικράτης» ορίζεται ότι ΄΄ Οι
Δήµοι µπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος. Το σήµα καθορίζεται
µε απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύµφωνη γνώµη του συμβουλίου
τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται µε την ιστορία, τη
µυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους ΄΄.
Το συγκεκριμένο σήµα, όµως, δεν τίθεται στη σφραγίδα των υπηρεσιών του Δήµου.
Επισημαίνεται ότι τα νπδδ και ιδρύµατα του Δήµου δεν υποχρεούνται στη χρήση του
ίδιου σήµατος µε τον Δήµο, αλλά µπορούν, κατόπιν απόφασης του οικείου
Διοικητικού Συμβουλίου, να χρησιμοποιούν δικό τους δηλωτικό σήµα στα έγγραφα τους.
(Εγκύκλιος 14/5267/31-1-2011 ΥΠΕΣΑΗ∆).
Με το άρθρο 7 του ν. 3463/2006 ορίζεται το Συμβούλιο Τοπωνυμιών.
Το ∆ηµοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαλέξει θέµα ή θέµατα (µπορεί και κατόπιν
διαβούλευσης από το διαδίκτυο) για το σήµα του ∆ήµου.
Κατόπιν, µε πρόσκλησή του, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο γραφίστα να δημιουργήσει
σχέδια.
Τα σχέδια αυτά µε ανάλυση του θέµατος που αναπαριστούν αποστέλλονται στο
Συμβούλιο Τοπωνυμιών του άρθρου7 του ν. 3463/2006 προκειμένου να γνωμοδοτήσει
σχετικά.
Μετά τη σύµφωνη γνώµη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών το θέµα επανέρχεται στο
∆ηµοτικό Συμβούλιο προκειμένου για την επιλογή του σήµατος (λογοτύπου).

Κατόπιν όλων αυτών καλείται η εκτελεστική Επιτροπή:
Α. Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση ειδικής επιτροπής με αντικείμενο την
διενέργεια διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν.
Β. Ο αριθμός των μελών θα είναι μονός και θα αποτελείται από Δημοτικούς Σύμβουλους
της Συμπολίτευσης, της Αντιπολίτευσης και Δημότες του Δήμου Μύκης που επαγγελματικά
σχετίζονται με το εν λόγω θέμα.
Γ. Η επιτροπή θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση, θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα
κατατεθούν, θα αποστείλει την πρώτη επιλογή της στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η
οποία θα την εισάγει για λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο) και εν συνεχεία θα
διαβιβάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων (αρθ. 5,
παρ. 2 του Ν. 3852/10 για έκδοση σύμφωνης γνώμης.
Δ. Γενικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι διαγωνιζόμενοι είναι η δημιουργία
ενός εμβλήματος σαφούς, εύληπτου και σχετιζομένου με το Περιβάλλον, την Γεωργία , την
Κτηνοτροφία και την Τοπική Αρχιτεκτονική της Περιοχής του Δήμου Μύκης ΄΄.
Ε. Το ειδικότερο δε πλαίσιο και οι τεχνικές προδιαγραφές θα οριστούν από την Επιτροπή.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Δήμαρχου και
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συστήνουν Εννεαμελή (9) Ειδική Επιτροπή Εμβλήματος - Ιδιαίτερου Δηλωτικού
Σήµατος του ∆ήµου Δήμου Μύκης ως εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ

2

ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3
4
5
6
7

ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΡΕΤΖΕΠ ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ
ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΝΕΜΠΙΕ
ΤΣΙΤΑΚ ΣΕΖΓΗΝ

8
9

ΚΙΓΚΙΤΖΗ ΑΛΠΕΡ
ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ
2.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΗΝ

ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Το Γενικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι διαγωνιζόμενοι
είναι η δημιουργία ενός εμβλήματος σαφούς, εύληπτου και σχετιζομένου με το
Περιβάλλον, την Γεωργία ( Καλλιέργεια Καπνού), την Κτηνοτροφία και την Τοπική
Αρχιτεκτονική ( Πέτρινα Γεφύρια) της Περιοχής του Δήμου Μύκης ΄΄.

3. Το ειδικότερο δε πλαίσιο και οι τεχνικές προδιαγραφές θα οριστούν από την
Επιτροπή.
4. Η παρούσα Απόφαση να εισηχθεί προς έκδοση σχετικής απόφασης στο Δημοτικό
Συμβούλιο Μύκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.
(Υπογραφή )

Τα Μέλη της Ε.Ε.
(Υπογραφές )
Σμίνθη 09/06/2015
Ακριβές απόσπασμα
Με εντολή Πρόεδρου της Ε.Ε.
Ο ειδ. Γραμματέας Ε.Ε.

