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ΘΕΜΑ : ΄Εγκριζη και αποδοτή δωρεάς ζτεδίοσ ηασηόηηηας (City Brand) Δήμοσ 

Δσηικής άμοσ. 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 14
ελ

 Ματνπ 2021 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή, 

χζηεξα απφ ηελ 6196/10-05-2021 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Γήκνπ-Ρίγιε Αξηάδλε, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ». 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Πξφεδξν, φηη πσο 

ππήξρε ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (24) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

σμμεηέτονηες  

 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ πρόεδρος 

11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

14.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

15.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

16.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

17.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

18.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

19.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

20.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

21.-ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

22.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

23.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος 

24.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 
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        Μη ζσμμεηέτονηες 

 

1.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

2.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

3.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος

  

 

Προζελεύζεις  - Αποτωρήζεις 

         ---------- 

  

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι,  ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο  θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνπκαηίθσλ θ.Ενχκπνο Ησάλλεο θαη ν πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηψηεο ηακάηηνο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε Πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,  

θ.Καξαγηαλλίδεο Ησάλλεο, θ.Υαξαιακπάθε Κσλ/λα θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ 

Γήκνπ θ.Παηξψλε Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ θαη Β] ν 

θ.Δπζχκηνο Λέθθαο θαη ν θ.Δπάγγεινο Υαηδεζενδψξνπ .  

 

 

ΘΕΜΑ 6ον: ΄Εγκριζη και αποδοτή δωρεάς ζτεδίοσ ηασηόηηηας (City Brand) 

Δήμοσ Δσηικής άμοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην (6
ν
)  έθην ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, θ.Ησάλλα Παηξψλε  

θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Κχξηνη ζχκβνπινη αμηφηηκνη θαιεζκέλνη ζηελ ζπλάληεζή καο πξηλ  θαισζνξίζνπκε 

ηνλ Καζ. Βαγγέιεο Υαηδεζενδψξνπ Αναπληρωηής Καθηγηηής  Γραθιζηικής, 

Διατείριζης Οπηικής Επικοινωνίας Τμήμαηος Γραθιζηικής Πανεπιζηήμιο Δσηικής 

Αηηικής και επίηιμο δημόηη μας θα αναθερθούμε με λίγα λόγια ζηην έννοια ηοσ city 

branding. 
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Σν city branding είλαη ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε θάζε πηπρή ηεο δσήο 

ηεο πφιεο θαη φρη λα απνηππσζεί ζε έλα ινγφηππν. Πεξηθιείεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πφιεο φρη κφλν ζε φξνπο αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ αιιά θαη ζε φξνπο πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ, ελίζρπζεο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη αλέζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

θαισζνξίζκαηνο λέσλ θαηνίθσλ, επελδπηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ 

κεηαλαζηψλ. 

Σν city branding ηειείσο ιαλζαζκέλα ζεσξείηαη ζπλψλπκν κε πξνσζεηηθά εξγαιεία 

φπσο δηάθνξα ζιφγθαλ θαη ινγφηππα, ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο. Μηα ζηξαηεγηθή θαη ππεχζπλε ελαζρφιεζε ζρεηηθά κε ην city branding 

πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

Σν θηίζηκν θαη ε δηαηήξεζε ελφο επηηπρνχο city brand πξνυπνζέηεη δηεπηζηεκνληθή 

γλψζε θαη ζπλεξγαζία. Άλζξσπνη ηνπ κάξθεηηλγθ, πνιενδφκνη – ρσξνηάθηεο, 

θνηλσληνιφγνη, επηθνηλσληνιφγνη, γεσγξάθνη, ηζηνξηθνί, γξαθίζηεο, αξρηηέθηνλεο, ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην θηίζηκν ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ αμηψλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο 

πφιεο. 

Ζ φιε δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηε δεκνηηθή αξρή ε νπνία πηζηεχεη φηη ην city branding 

είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη 

κηα αληαγσληζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο. ηε δεκνηηθή αξρή, πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην city branding, ε φιε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί σο νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα πνπ θαηεπζχλεη φιεο ηηο απνθάζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ. ην πιαίζην απηφ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ην φξακα 

ηεο πφιεο θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο πνπ είλαη: 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Ζ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο 

ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΟΘΔΣΖΘΔΗ Ζ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ  

ΑΠΟ ΣΖΝ ΝΤΝ ΚΑΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΩΣΔ ΝΑ  

ΔΠΗΦΔΡΔΗ ΜΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ city branding 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη: 

 ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πφιεο κε απνηέιεζκα ηε ζεηηθή 

επίπησζε ζηηο επελδχζεηο, ζηνπο θαηνίθνπο, ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζηα 

ηξέρνληα ζπκβάληα ζηελ πφιε. 

 ε πςειφηεξεο απνδφζεηο ζε επελδχζεηο, αθίλεηα, ζηηο ππνδνκέο θαη ζηηο 

δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο πφιεο. 
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ηελ ζπλέρεηα ε πξφεδξνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

Γξαθηζηηθήο, Γηαρείξηζεο Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο 

Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θ.Βαγγέιε Υαηδεζενδψξνπ θαη ν νπνίνο 

είπε ηα εμήο: Ζ πξνβνιή ηεο κνλαδηθφηεηαο ελφο ηφπνπ κέζα απφ ηε 

ηαπηφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηνπ σο κάξθα (brand) είλαη έλα ηξφπνο 

ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ ηνπ ηφπνπ πνπ 

θαηνρπξψλεη ην πξνθίι ηνπ.  Κάζε πφιε ζήκεξα έρεη αλάγθε ηε δεκηνπξγία – 

ζρεδίαζε ηεο δηθήο ηεο εηθφλα θαη ηαπηφηεηαο πνπ ζα ηε θάλεη αλαγλσξίζηκε 

θαη γλσζηή ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηα απηφ ην ιφγν ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ 

(ΓΓ) πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ζρεδηαζκφ ηεο 

εηθφλαο ηνπ, θαζψο θαη ησλ Δλνηήησλ Καξινβαζίσλ θαη Μαξαζνθάκπνπ πνπ 

ηνλ απαξηίδνπλ. Ζ εηθφλα ελφο ηφπνπ, είλαη κηα νκάδα λνεηηθψλ ζπζρεηηζκψλ 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα απηφλ. Αθφκα, είλαη έλα ζχλνιν εηθφλσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία φπσο θηίξηα, ηδηφηεηεο ηεο πφιεο, ρξψκαηα, 

θαγεηφ ή πξαθηηθέο αληηθαηνπηξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

θφζκν, ηα αηζζήκαηα, νη επηζπκίεο πνπ γελληνχληαη ζθεπηφκελνη ηνλ ηφπν 

απηφλ θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπκε γηα απηφλ ηνλ ηφπν.    

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ  εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

2. Σελ παξνπζίαζε ηνπ Αναπληρωηή  Καθηγηηή   Γραθιζηικής , θ.Βαγγέιε 

Υαηδεζενδψξνπ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ηελ δσξεά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηαπηφηεηαο (City 

Brand) ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θαη επραξηζηεί ηνλ 

Καζ. Βαγγέιε Υαηδεζενδψξνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή  Γξαθηζηηθήο, Γηαρείξηζεο 

Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο γηα ηελ 

επγελή πξνζθνξά ηνπ, ζηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ.  
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               Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  23:05΄ . 

 

 

  Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   50/14-05-2021 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη. 

           

      Η        ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                  ΣΑ  ΜΕΛΗ 
   ΔΗΜΟΤ – ΡΘΓΛΗ ΑΡΘΑΔΝΗ                                                            Σ.Τ      
 

 

                   

                                                                        Καρλόβαζι   14  Μαϊοσ  2021 

                                        Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

 

                                                                                     Η  Πρόεδρος ηοσ Δ.. 

          ΔΗΜΟΤ – ΡΘΓΛΗ ΑΡΘΑΔΝΗ 
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