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ΑΔΑ: ΩΖΦΑΩΚΣ-ΠΞΩ

Α Π Ο  Π Α  Μ Α

Από το πρακτικό τησ με αριθμό 19/20-12-2016 ςυνεδρίαςησ
του ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΤ
Αριθμ. Απόφαςησ: 388/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Ζγκριςη κανονιςμοφ ήματοσ, Μεταλλίων και Απονομήσ Σιμητικών Διακρίςεων
Δήμου Νζςτου».
ΔΗΜΑΡΧΟ: Σςομπανόπουλοσ Ευαγγζλοσ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Καραγεωργίου Γεώργιοσ
Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 20θ του μθνόσ Δεκεμβρίου του ζτουσ 2016, θμζρα τθσ
εβδομάδοσ Τρίτθ και ϊρα 16:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΘΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ, φςτερα από τθν με αρικ. 20474/15-122016 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου αυτοφ κ. Καραγεωργίου Γεωργίου κατά τισ διατάξεισ των
άρκρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87), θ οποία επιδόκθκε ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ
και δθμοςιεφκθκε νόμιμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/2010,παρουςία
και του Δθμάρχου κ. Τςομπανόπουλου Ευαγγζλου, για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα
παρακάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν βρζκθκαν
παρόντα 25 μζλθ, δθλαδι,
ΠΑΡΟΝΣΕ:

Καραγεωργίου

Γεϊργιοσ,

Κοςμίδου

Λαρίςα,

Μαυροκαλαςςίτθσ

Νικόλαοσ,

Χατηθγερακοφδθσ Ιωάννθσ, Ραναγιωτίδθσ Γεϊργιοσ, Ραπακεοδϊρου Κωνςταντίνοσ, Ψυλλίδου
Ελζνθ, Τουμπεκτςισ Δθμιτριοσ, Σαββαϊδθσ Λάηαροσ, Αργυρζλθ-Δθμθτρακζ Ελζνθ, Χατουτςίδου
Ελζνθ, Γαβριθλίδθσ Νικόλαοσ, Βαλςαμίδθσ Νικόλαοσ, Τςακαλίδθσ Ιωάννθσ, Καϊντατηόπουλοσ
Χαράλαμποσ, Αργυράκθσ Μιχαιλ, Μιχαθλίδθσ Σάββασ, Γατοφλα-Αδαλάκθ Μαρία, Ηυγοφλασ
Γεϊργιοσ, Ρολίτθσ Λουκάσ, Καπετανόπουλοσ Ιωάννθσ, Κουμπίδθσ Θεόδωροσ, Αμπεριάδθσ
Ρερικλισ, Γκιόγκθσ Λάηαροσ
ΑΠΟΝΣΕ: Τερηόπουλοσ Ιωάννθσ, Μερμελζγκασ Γεϊργιοσ
ΑΠΟΧΩΡΗΑΝΣΕ: Λεπίδασ Γεϊργιοσ (αποχώρθςε πριν τθν ζναρξθ των κεμάτων θμεριςιασ
διάταξθσ)
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ τακτικι υπάλλθλοσ του Διμου Μιςκάκθ Άρτεμισ για τθν τιρθςθ
των πρακτικϊν και ο κ. Κοντοςτόλθσ Νικόλαοσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ του Διμου Νζςτου.
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Συνεχίηοντασ τθν ςυνεδρίαςθ ςτο τζταρτο (4ο) κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο κ. Ρρόεδροσ ζκεςε
υπόψθ των μελϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τα εξισ:
(1). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79 του Μ. 3463/2006 οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ
ρυκμίηουν κζματα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ εκδίδοντασ τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ για τθ
ρφκμιςθ οριςμζνων κεμάτων που υπάγονται ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. Με τισ
κανονιςτικζσ αποφάςεισ που είναι πράξεισ εκτελεςτζσ, τίκενται κανόνεσ που επθρεάηουν είτε το
ςφνολο των κατοίκων του Διμου είτε μια ιδιαίτερθ κατθγορία αυτών (Ρ. Ηυγοφρθ, Δθμοτικόσ και
Κοινοτικόσ Κϊδικασ, ς. 322).
(2). Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφουν, θ
Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο το ςχζδιο κανονιςτικϊν
αποφάςεων των άρκρων 79 και 82 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006). Συνεπϊσ,
για να είναι ζγκυρεσ οι αποφάςεισ που λαμβάνει το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τα προαναφερόμενα
κζματα, πρζπει να ζχει προθγθκεί ςχετικι, γραπτι, ειςιγθςθ από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ
προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο. Στθν ειςιγθςθ, εφόςον δεν είναι ομόφωνθ, αναγράφονται και οι
απόψεισ των μελϊν που μειοψιφθςαν. (ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)
(3).Ωσ εκ τοφτου, ςε εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ γνωμοδότθςε
επί του ςχετικοφ κανονιςμοφ με τθν αρικ. 35/2016 ομόφωνθ απόφαςθ τθσ και παρζπεμψε τον εν
λόγω Κανονιςμό ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν ζγκριςθ του ι μθ.
Στθ ςυνζχεια ο κ Ρρόεδροσ κάλεςε τα μζλθ του ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφαςίςουν
ςχετικά.
Τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και:
1. Τισ διατάξεισ:
του άρκρου 65 του Ν.3852/2010, όπωσ ιςχφουν
του άρκρου 79 του Ν.3463/2006, όπωσ ιςχφουν
2. Σθν αρικ. ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010, ςχετικι με το κζμα, εγκφκλιο του
Υπουργείου Εςωτερικϊν
3. Σθν αρικ.35/2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(1). Εγκρίνει τον Κανονιςμό Σιματοσ, Μεταλλίων και Απονομισ Τιμθτικϊν Διακρίςεων Διμου
Νζςτου, ο οποίοσ και ζχει ωσ εξισ:
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ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΤ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΗΜΑΣΟ, ΜΕΣΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΙΜΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΕΩΝ
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΤ Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΟΝΕΜΟΝΣΑΙ ΠΟΣΕ
ΚΑΙ ΠΩ
Άρκρο 1ο : Σιμα και παραπλιρωμα αυτοφ
Άρκρο 2ο : Κλειδί του Διμου
Άρκρο 3ο : Μετάλλιο ΤΙΜΘΣ
Άρκρο 4ο : Μετάλλιο ΔΙΑΚΙΣΕΩΣ
Άρκρο 5ο : Ρλακζτα
Άρκρο 6ο : Επίτιμοσ Δθμότθσ
Άρκρο 7ο: Τιμθτικό Δίπλωμα
Άρκρο 8° : Το Σιμα του Διμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΙΔΙΟΚΣΗΙΕ
Άρκρο 9ο : Ιδιοκτθςίεσ των Διακριτικϊν
Άρκρο 10ο : Ειδικόσ Ταμίασ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΜΗΣΡΩΟ ΣΙΜΩΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρκρο 11ο : Μθτρϊο τιμωμζνων
Άρκρο 12ο : Αρχείο αποφάςεων τιμθτικϊν διακρίςεων
Άρκρο 13ο : Εξαιρετικζσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ
Άρκρο 14ο : Οριςμόσ Τελετάρχθ, βοθκϊν τελετάρχθ και κακικοντα αυτϊν
Άρκρο 15ο : Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ
Άρκρο 16ο : Ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΤ Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΟΝΕΜΟΝΣΑΙ ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΠΩ
Άρθρο 1ο : Σήμα και παραπλήρωμα αυτού

Α. Σιμα του Διμου Νζςτου είναι το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ςφμφωνα με το άρκρο 5
του Ν. 3852/10 και το άρκρο 9 του ΔΚΚ.
Β. Ραραπλιρωμα (ςυμπλιρωμα) του ςιματοσ είναι ζνα κυκλικό ακανόνιςτο πλαίςιο κυμίηοντασ
αρχαίο νόμιςμα, ςτοιχείο που ςυμβολίηει τθν ιςτορικότθτα τθσ περιοχισ γεγονόσ που
δικαιολογείται και από τα ευριματα τθσ αρχαίασ Ριςτφρου. Στο εςωτερικό του κα δεςπόηουν
αρχικά το ςτοιχείο του ορεινοφ όγκου με τθν απεικόνιςθ των βουνϊν, του ποταμοφ Νζςτου, που
είναι κι ζνα από τα ςθμαντικά ςτοιχεία αναφοράσ για το Διμο αφοφ ξεκινάει από τα ορεινά και
καταλιγει ςτο Δζλτα. Τθσ πεδιάδασ ςτα αριςτερά, ςυμβολίηοντασ ειδικότερα και τθν κυριότερθ
απαςχόλθςθ των κατοίκων με τθ γεωργία. Στο κάτω μζροσ κα αποτυπϊνεται θ κάλαςςα με
κυματιςτζσ γραμμζσ ολοκλθρϊνοντασ τα ςτοιχεία. Στο κζντρο κα υπάρχει ο Κοχλικόσ Φαςιανόσ,
είδοσ ςπάνιο και προςτατευόμενο ςτθν περιοχι μασ και βζβαια ζμβλθμα όλων των
προγενζςτερων διοικιςεων. Στο δεξιό μζροσ εμβλθματικά κα υπάρχει το ομοίωμα του
καμπαναριοφ του Ναοφ Αγίου Δθμθτρίου πολιοφχου τθσ Χρυςοφπολθσ.

Άρκρο 2ο : Κλειδί του Διμου
Το κλειδί του Διμου Νζςτου είναι θ ανϊτατθ τιμθτικι διάκριςθ, είναι επίχρυςο και ζχει ςτθ μια
πλευρά τθσ κυκλικισ λαβισ το ςιμα του διμου και ςτθν άλλθ το παραπλιρωμα αυτοφ.
Το κλειδί του Διμου Νζςτου απονζμεται ςε αρχθγοφσ κρατϊν, αρχθγοφσ Εκκλθςιϊν, Ρροζδρουσ
Κυβερνιςεωσ με μεγάλθ προςφορά ςτο Διμο κατά τθν άφιξι τουσ ςτθν ζδρα του Διμου και
Δθμάρχουσ αδελφοποιθμζνων Διμων κατά τθν τελετι τθσ αδελφοποίθςθσ.
Θ απόφαςθ για τθν απονομι αυτι λαμβάνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο και απαιτεί
πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Για τθν απονομι γίνεται ειδικι προσ το ςκοπό αυτό ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κατά
τθ διάρκεια τθσ οποίασ αναγιγνϊςκεται από τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ απόφαςθ
και ςτθ ςυνζχεια κάνει ο Διμαρχοσ τθν απονομι.
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Θ διάκριςθ αυτι είναι δυνατόν να ςυνδυαςτεί ταυτόχρονα με τθν απονομι άλλθσ τιμθτικισ
διακρίςεωσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ άλλθ διάκριςθ απονζμεται ςτο τιμϊμενο πρόςωπο από τον
Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Θ απονομι ςυνοδεφεται από ειδικό δίπλωμα ςτο οποίο αναγράφεται θ απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου.

Άρκρο 3ο : Μετάλλιο ΣΙΜΗ
Το μετάλλιο ΤΙΜΘΣ του Διμου Νζςτου είναι χειροποίθτο αςθμζνιο 925" . Ζχει ςχιμα κυκλικό με
διάμετρο 5 cm πάχουσ 3mm. Στθν μεν εμπρόςκια όψθ φζρει το ςιμα του διμου με
περιφερειακά τισ λζξεισ «ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ», ςτθ δε οπίςκια όψθ το παραπλιρωμα του ςιματοσ
με περιφερειακά τισ λζξεισ «Ο ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΘ ΤΙΜΘΣ».
Αναρτάται ςτο λαιμό προσ το ςτικοσ με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm, ι αριςτερά ςτο ςτικοσ
με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4cm και μικοσ περίπου 10cm. Τοποκετείται ςε πολυτελι
βελοφδινθ καςετίνα μπλε χρϊματοσ, με ειδικι υποδοχι για τθν τοποκζτθςι του, με επζνδυςθ
ςατζν και χρυςοτυπία.
Συνοδεφεται από μεμβράνθ ςτθν οποία χαράςςεται απόςπαςμα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθν οποία υπογράφουν ο Διμαρχοσ και ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου τυλιγμζνθ ςε ρολό και δεμζνθ με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm.
Το μετάλλιο τιμισ απονζμεται κατά τθν άφιξθ ςτο Διμο Νζςτου ςε Ρροζδρουσ Κυβερνιςεων,
Υπουργοφσ εν ενεργεία με ι χωρίσ προςφορά ςτο Διμο, ςε πρόςωπα με προςφορά ςτο Διμο, ςε
δθμότεσ με διάκριςθ ςτα γράμματα, τισ τζχνεσ τον ακλθτιςμό και τισ επιςτιμεσ, ςε Ζλλθνεσ τθσ
διαςποράσ με προςφορά ςτο Διμο, ςε Δθμάρχουσ που ζχουν διατελζςει δφο κθτείεσ κατά τθν
αποχϊρθςι τουσ και τθν διακοπι τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τα κοινά, ςε Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ
με τζςςερισ (4) και πάνω κθτείεσ, ςε πρόςωπα με ςθμαντικι κοινωνικι προςφορά, ςε πρόςωπα
με προςφορά ςτθν Ειρινθ, τθ Δικαιοςφνθ, τθ Δθμοκρατία και τθν Ελευκερία.
Θ απόφαςθ για τθν απονομι λαμβάνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο και απαιτεί πλειοψθφία
των 2/3 των μελϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ γίνεται με
απόφαςθ Δθμάρχου και επικυρϊνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
Για τθν απονομι γίνεται ειδικι προσ το ςκοπό αυτό ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κατά
τθ διάρκεια τθσ οποίασ αναγιγνϊςκεται από τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ απόφαςθ
και ςτθ ςυνζχεια κάνει ο Διμαρχοσ τθν απονομι.

ΑΔΑ: ΩΖΦΑΩΚΣ-ΠΞΩ
Σελίδα 6

Θ διάκριςθ αυτι είναι δυνατόν να ςυνδυαςτεί με τθν απονομι τθσ πλακζτασ του Διμου ι τθν
ανακιρυξθ του τιμϊμενου ωσ Επίτιμου Δθμότθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου κάνει τθ μια από τισ δφο απονομζσ ςε ςυνεννόθςθ με το Διμαρχο.

Άρκρο 4ο : Μετάλλιο ΔΙΑΚΡΙΕΩ
Το μετάλλιο ΔΙΑΚΙΣΕΩΣ του Διμου Νζςτου είναι με επιχρυςωμζνο μπροφτηο και ςμάλτο.
Ζχει ςχιμα κυκλικό διαμζτρου 5 cm και πάχουσ 3 mm. Στθν μεν εμπρόςκια όψθ φζρει το ςιμα
του διμου με περιφερειακά τισ λζξεισ «ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» ςτθ δε οπίςκια όψθ το παραπλιρωμα
του ςιματοσ με περιφερειακά τισ λζξεισ «Ο ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΘ ΔΙΑΚΙΣΕΩΣ».
Αναρτάται ςτο λαιμό προσ το ςτικοσ του τιμϊμενου με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm, ι
αριςτερά ςτο ςτικοσ με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4cm και μικοσ περίπου 10cm, θ οποία κα
κρζμεται από επιχρυςωμζνο πλακάκι μπροφτηου και ςμάλτου ςε ςχιμα αετϊματοσ. Το πλακάκι
αυτό κα ζχει εγχάρακτεσ τισ λζξεισ «ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» και το οποίο από τθν οπίςκια πλευρά κα
φζρει καρφιτςάκι ανάρτθςθσ.
Συνοδεφεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα ςτο οποίο χαράςςεται απόςπαςμα τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθν οποία υπογράφουν ο Διμαρχοσ και ο Ρρόεδροσ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τυλιγμζνο ςε ρολό και δεμζνο με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm.
Το μετάλλιο ΔΙΑΚΙΣΕΩΣ απονζμεται ςε:
Ρροζδρουσ Ανωτάτων δικαςτθρίων, Ρρεςβευτζσ Ξζνων Κρατϊν, Νομικά Ρρόςωπα (Οργανϊςεισ,
Ιδρφματα, Σωματεία), Διακεκριμζνουσ Επιςτθμονεσ, Διακεκριμζνουσ Καλλιτζχνεσ, Διακεκριμζνουσ
Ακλθτζσ, ςε πρόςωπα με διάκριςθ ςτα Γράμματα, ςε δθμότεσ με διάκριςθ ςτα Γράμματα, Τζχνεσ,
Ακλθτιςμό, Επιςτιμθ, ςε δθμότεσ επιτυχθμζνουσ επιχειρθματίεσ ι ςε επιχειρθματίεσ που
αναπτφςςουν ςθμαντικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτα όρια του διμου Νζςτου, ςε Δθμότεσ
ι Τοπικά ςωματεία για προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο.
Απονζμεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι με απόφαςθ του Δθμάρχου, μετά από
ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Θ απονομι γίνεται είτε ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςε ειδικι τελετι, είτε ςτο
Γραφείο του Δθμάρχου ςε ειδικι τελετι.
Μπορεί να ςυνδυαςτεί και με άλλθ τιμθτικι διάκριςθ (πλακζτα ι δίπλωμα). Στθν περίπτωςθ
αυτι ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κάνει τθ μία από τισ δφο απονομζσ ςε ςυνεννόθςθ
με το Διμαρχο.
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Άρκρο 5ο : Πλακζτα
Θ

πλακζτα

του

Διμου

Νζςτου

είναι

επίχρυςο

πλακίδιο

ςχιματοσ

ορκογωνίου

παραλλθλογράμμου, διαςτάςεων 11 cm Χ 15 cm. Επ' αυτοφ χαράςςεται το ςιμα του Διμου.
Κάτω δε απ' αυτό χαράςςεται θ γραφι: «ΕΝΘΥΜΙΟ ΑΡΟ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΕΣΤΟΥ».
Συνοδεφεται από καλλιτεχνικό δίπλωμα ςτο οποίο χαράςςεται απόςπαςμα τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθν οποία υπογράφουν ο Διμαρχοσ και ο Ρρόεδροσ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τυλιγμζνο ςε ρολό και δεμζνο με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm.
Θ πλακζτα με το ςιμα του Διμου δίδεται ςε:
Ρροζδρουσ Κυβερνιςεωσ, Υπουργοφσ εν Ενεργεία με ι χωρίσ ειδικι προςφορά ςτο Διμο Νζςτου,
ςε Νομικά Ρρόςωπα (Οργανϊςεισ, Ιδρφματα, Σωματεία), Αρχθγοφσ των εντόσ τθσ Βουλισ
Ρολιτικϊν Κομμάτων, Αντιπροςωπείεσ που επιςκζπτονται το Διμο, ςε ςθμαντικοφσ επιςκζπτεσ
του Δθμαρχείου, ςε Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν κατά τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν Υπθρεςία και
ςε Διοικθτζσ Στρατιωτικϊν Μονάδων που υπθρζτθςαν ςε μονάδεσ τθσ περιοχισ κατά τθν
αποχϊρθςι τουσ από τθν περιοχι ςε ζνδειξθ αρίςτθσ ςυνεργαςίασ με το Διμο Νζςτου.
Απονζμεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι με απόφαςθ του Δθμάρχου μετά από
ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Θ απονομι γίνεται είτε ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςε ειδικι τελετι, είτε ςτο
Γραφείο του Δθμάρχου ςε ειδικι τελετι.

Άρκρο 6ο : Επίτιμοσ Δθμότθσ
Θ τιμθτικι διάκριςθ του Επίτιμου Δθμότθ απονζμεται με μεμβράνθ ςτθν οποία ζχει τυπωκεί
απόςπαςμα τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ανακιρυξθσ του Επίτιμου Δθμότθ και
φζρει πρωτότυπεσ τισ υπογραφζσ Δθμάρχου και του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Μπορεί να ςυνδυάηεται με ταυτόχρονθ απονομι και μεταλλίου τθσ πόλθσ. Θ μεμβράνθ τυλίγεται
και δζνεται με κυανόλευκθ κορδζλα πλάτουσ 4cm.
Ο επίτιμοσ δθμότθσ του Διμου Νζςτου είναι τιμθτικι διάκριςθ που απονζμεται ςε μθ δθμότεσ
του, Ζλλθνεσ ι ξζνουσ που προςζφεραν ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτο Διμο, Υπουργοί εν ενεργεία
με προςφορά ςτο Διμο και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που προςζφερε ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτο
Διμο. Επίτιμοι δθμότεσ είναι δυνατόν να ανακθρυχκοφν και οι Διμαρχοι των αδελφοποιθμζνων
Διμων.
Θ τιμθτικι αυτι διάκριςθ απονζμεται πάντοτε με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται με πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του.
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Θ ανακιρυξθ ενόσ φυςικοφ προςϊπου ωσ επίτιμου δθμότθ του Διμου Νζςτου πραγματοποιείται
ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κατά τθν οποία ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου αναγιγνϊςκει τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ςτθ ςυνζχεια ο
Διμαρχοσ εξαίρει τθν προςφορά προσ το Διμο του τιμωμζνου.
Θ διάκριςθ αυτι είναι δυνατόν να ςυνδυαςτεί με ταυτόχρονθ απονομι του μεταλλίου ΤΙΜΘΣ.
Στθν περίπτωςθ αυτι ο Διμαρχοσ απονζμει ςτο τιμϊμενο πρόςωπο το μετάλλιο και ο Ρρόεδροσ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθν μεμβράνθ με τθν τιμθτικι διάκριςθ.

Άρκρο 7ο: Σιμθτικό Δίπλωμα
Θ τιμθτικι διάκριςθ απονομισ του τιμθτικοφ διπλϊματοσ απονζμεται ςε χαρτί πολυτελείασ ςτο
οποίο ζχει τυπωκεί θ απόφαςθ του οργάνου με τθν οποία γίνεται θ ανωτζρω τιμθτικι διάκριςθ.
Τυλίγεται ςε ρολό και δζνεται με κυανόλευκθ ταινία πλάτουσ 4 cm.
Το τιμθτικό Δίπλωμα απονζμεται ςε:
Δθμότεσ ι ςωματεία με προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο, δθμότεσ με διάκριςθ για κάποια πράξθ
και ςε υπαλλιλουσ του Διμου για τθν ευςυνειδθςία κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ι
μετά τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ, λόγω ορίου θλικίασ και ςε Διευκυντζσ Υπθρεςιϊν κατά τθν
αποχϊρθςι τουσ από τθν υπθρεςία.
Θ τιμθτικι διάκριςθ απονζμεται είτε με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου είτε με απόφαςθ
του Δθμάρχου. Τζλοσ μπορεί να απονζμεται με ζγγραφθ πρόταςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ του Δθμάρχου ι του προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Θ απονομι του τιμθτικοφ διπλϊματοσ γίνεται ςε ειδικι τελετι, είτε ςτο γραφείο του Δθμάρχου,
είτε ςτο γραφείο του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςτθν περίπτωςθ απονομισ μετά από
πρόταςθ Δθμοτικοφ Συμβοφλου.

Άρκρο 8° : Σο ιμα του Διμου
Το ςιμα του Διμου ζχει επάργυρο αποτυπωμζνο το ΣΘΜΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ. Είναι κυκλικό, ζχει
διάμετρο 2 cm και θ περιφζρεια φζρει τισ λζξεισ «ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ».
Ζχει ςχεδιαςτεί να φζρεται ςτθν κομβιοδόχθ.
Το ςιμα του Διμου απονζμεται ςε:
Δθμότεσ με διάκριςθ για κάποια πράξθ, ςτα μζλθ αντιπροςωπειϊν που επιςκζπτονται το Διμο
και ςε ςθμαντικοφσ επιςκζπτεσ του Δθμαρχείου.
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Απονζμεται χωρίσ ειδικι απόφαςθ, από το Διμαρχο ι από Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ με ςφμφωνθ
γνϊμθ του Δθμάρχου ι Αντιδθμάρχου ι του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΙΔΙΟΚΣΗΙΕ
Άρκρο 9ο : Ιδιοκτθςίεσ των Διακριτικϊν
Α. Τα κλειδιά, οι πλακζτεσ και τα μετάλλια του Διμου αποτελοφν ιδιοκτθςία του Διμου και
ανικουν ςε αυτόν μζχρι τθν απονομι τουσ, οπότε ανικουν ςτον τιμϊμενο.
Β. Φυλάςςονται από τον ειδικό Ταμία του Διμου Νζςτου και παραδίδονται απ' αυτόν ςτον
Διμαρχο, ι τον αρμόδιο για τθν επίδοςθ κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ απονομισ.
Γ. Μετά το τζλοσ τθσ απονομισ υπογράφεται απόδειξθ παράδοςθσ για τθν απαλλαγι του
υπόχρεου προσ φφλαξθ ειδικοφ Ταμία.

Άρκρο 10ο : Ειδικόσ Σαμίασ
Ο ειδικόσ Ταμίασ ορίηεται με απόφαςθ του Δθμάρχου, τθρεί το βιβλίο αποκικθσ για όλα τα
διακριτικά και τα ςιματα τα οποία φυλάςςει με ευκφνθ του κακϊσ και το μθτρϊο τιμωμζνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΗΣΡΩΟ ΣΙΜΩΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρκρο 11ο : Μθτρϊο τιμωμζνων
Πλεσ οι απονεμόμενεσ τιμθτικζσ διακρίςεισ καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΜΘΤΩΟ
ΤΙΜΘΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΣΕΩΝ» και ευρετθριάηονται κατά το είδοσ τθσ διάκριςθσ και το
ονοματεπϊνυμο των τιμωμζνων. Αρμόδιοσ για τθν τιρθςι του είναι ο Ειδικόσ Ταμίασ.

Άρκρο 12ο : Αρχείο αποφάςεων τιμθτικϊν διακρίςεων
Οι αποφάςεισ των τιμθτικϊν διακρίςεων φζρουν πρωτότυπεσ τισ υπογραφζσ του Δθμάρχου και
των μελϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και φυλάςςονται ςε ειδικό φάκελο από τον Ειδικό Ταμία.

Άρκρο 13ο : Εξαιρετικζσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ
Σε εξαιρετικζσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ όπωσ μετάβαςθ Δθμάρχου ςτο εξωτερικό ι απρόοπτθ
άφιξθ ι αναχϊρθςθ προςϊπου άξιου τιμισ, είναι δυνατόν να γίνει απονομι εκ μζρουσ του
Δθμάρχου χωρίσ προθγοφμενθ πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, αφοφ προθγθκεί ενθμζρωςθ
του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ακολουκεί απόφαςθ του
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Δθμοτικοφ Συμβουλίου που κα κρίνει το εξαιρετικό ι επείγον τθσ απονομισ και κα εγκρίνει τθ
γενόμενθ απονομι.
Στθν περίπτωςθ που δεν εγκρικεί θ γενόμενθ απονομι, ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου,
ενθμερϊνει εγγράφωσ τον τιμθκζντα για τθ μθ επικφρωςθ τθσ τιμθτικισ διάκριςθσ και δεν
εγγράφεται ο τιμθκείσ ςτο Μθτρϊο Τιμθτικϊν Διακρίςεων.

Άρκρο 14ο : Οριςμόσ Σελετάρχθ, βοθκϊν τελετάρχθ και κακικοντα αυτϊν
Α. Με απόφαςθ του Δθμάρχου Νζςτου ορίηεται ζνασ εκ των υπαλλιλων του Διμου Νζςτου, ωσ
Τελετάρχθσ των εκδθλϊςεων του Διμου και αςκεί τα κακικοντά του παράλλθλα με τα
υπθρεςιακά του κακικοντα.
Β. Με πρόταςθ του Τελετάρχθ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δθμάρχου ορίηεται και ο βοθκόσ ι
οι βοθκοί Τελετάρχθ κατά τθν περίπτωςθ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των εκδθλϊςεων που
πρόκειται να πραγματοποιθκοφν.
Γ. Κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ απονομισ τιμθτικϊν διακρίςεων ο τελετάρχθσ, ο ειδικόσ ταμίασ
και ο βοθκόσ ι οι βοθκοί τελετάρχθ, κρατοφν τα προσ επίδοςθ διακριτικά του Διμου Νζςτου και
τισ μεμβράνεσ ι τα καλλιτεχνικά διπλϊματα τα οποία παραδίδουν ςτον Διμαρχο ι τον Ρρόεδρο
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ι τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ κατά τθ ςτιγμι τθσ επίδοςθσ.
Δ. Ο Τελετάρχθσ και οι βοθκοί του ζχουν τθν ευκφνθ τθσ οργανϊςεωσ των τελετϊν
ςυνεργαηόμενοι με το Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων του Διμου για τθ ρφκμιςθ των λεπτομερειϊν.

Άρκρο 15ο : Σροποποίθςθ του Κανονιςμοφ
Ο Κανονιςμόσ αυτόσ καταργείται, αντικακίςταται ι τροποποιείται μόνο με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νζςτου, με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των
μελϊν του.

Άρκρο 16ο : Ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ
Θ ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ αρχίηει από τθν ψιφιςι του από το Δθμοτικό Συμβοφλιο
Νζςτου.

(2). Ο Κανονιςμόσ Σιματοσ, Μεταλλίων και Απονομισ Τιμθτικϊν Διακρίςεων Διμου Νζςτου να
δθμοςιευκεί:
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ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα (περίλθψθ του), ςε εφαρμογι των
διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκ. 79 του Ν. 3463/06 κακϊσ και των ςχετικϊν διατάξεων περί
Καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Σφπο, όπωσ ιςχφουν
κατά το πλιρεσ κείμενο του ςτον ειδικό πίνακα ανακοινϊςεων, ςτο δθμοτικό κατάςτθμα
ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 284 του Ν.
3463/06, όπωσ ιςχφουν

(3) Η απόφαςθ αυτι να αποςταλεί ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ – Θράκθσ για τον κατά νόμο ζλεγχο αυτισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο
11/2007 του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςτο άρκρο 79 του Ν. 3463/2006 και του άρκρου 225 του Ν.
3852/2010, όπωσ ιςχφουν.
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αρικμό 388/2016.
Συντάχτθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπωσ ακολουκεί.

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

(ΤΠΟΓΡΑΦΕ)

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ)
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