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ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 

 
Συζήτηση για το λογότυπο του μέου Δήμου Αμυμταίου έγιμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αμυμταίου και πάρθηκε ομόφωμη απόφαση αποδοχής της 
πρότασης που κατέθεσε ο Πρόεδρος, κ. Γιάμμης Λιάσης.  
Ο Δήμος Αμυμταίου για μα φτάσει στη συγκεκριμέμη απόφαση τήρησε 
αμοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με τους πολίτες, καθώς με παλιότερη 
αμακοίμωσή του είχε εμημερώσει ότι θα γίμομταμ δεκτές «απόφειπ και 
ποξςάρειπ ςχμ δημξςώμ για ςη διαςήοηρη ςξσ λξγξςύπξσ ςξσ 
«Καπξδιρςοιακξύ» Δήμξσ Αμσμςαίξσ ή για ςξ ρυεδιαρμό μέξσ λξγξςύπξσ». 
Μετά τημ ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης προτάθηκε από τη 
Δημοτική Αρχή η διατήρηση ως λογότυπου της κεφαλής του Βασιλιά της 
Μακεδομίας Αμύμτα Α’, όπως σώζεται από αρχαίο μόμισμα της εποχής, χωρίς 
όμως τους ομόκεμτρους κύκλους και τα σταφύλια που υπήρχαμ στο 
λογότυπο του «Καποδιστριακού» Δήμου. Σύμφωμα με τομ Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου η κατάργηση τωμ σταφυλιώμ προτάθηκε προκειμέμου 
μα μημ υπάρχει αλλοίωση του μομίσματος, αλλά και μα εκφράζει το σύμολο 
τωμ Τοπικώμ Κοιμοτήτωμ, συμβάλλομτας με τομ τρόπο αυτό στημ 
καλλιέργεια εμιαίας δημοτικής συμείδησης σε όλους τους πολίτες. 
«Αμξίναμε διαδικαρία διαλόγξσ για ςξ λξγόςσπξ, όπχπ ξτείλαμε ρύμτχμα με 
ςξ θερμικό πλαίριξ και ςη δημξκοαςική μαπ ρσμείδηρη. Αμ και ακξύρςηκαμ ή 
γοάτςηκαμ κάπξια δσρμεμή ρυόλια, ςα αμςιπαοέουξμαι και δηλώμχ όςι θα 
ρσμευίρξσμε μα ρσμξμιλξύμε με ςημ κξιμχμία για όλα ςα θέμαςα, μικοά ή 
μεγάλα. Δεμ είμαρςε παμςξγμώρςεπ, αλλά επειδή ακξύμε και ρεβόμαρςε ςη 
γμώμη ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ πιρςεύχ όςι θα κάμξσμε ςα λιγόςεοα δσμαςά 
λάθη. Είμαι ικαμξπξιημέμξπ πξσ έγιμε ξμότχμη απξδξυή ςξσ λξγόςσπξσ ςηπ 
κεταλήπ ςξσ Αμύμςα, καθώπ είμαι έμα ρύμβξλξ πξσ ρσμδέεςαι άμερα με ςξ 
όμξμα και ςημ έδοα ςξσ Δήμξσ και μπξοεί μα εκτοάρει όλξσπ ςξσπ δημόςεπ, 
εμώ ςασςόυοξμα δείυμει ςη μακοαίχμη ιρςξοική πξοεία ςξσ ςόπξσ μαπ» 
δήλωσε ο Δήμαρχος Αμυμταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης.  
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