
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα  07 / 12 / 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ.:23609

Α Π Ο Φ Α Σ Η  685 / 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

• Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 (παρ. 1 και 2) του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων

και Κοινοτήτων)

• Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016

• Την υπ' αριθ.663/2020 ΑΔΑ:(6ΡΜΗΩΞΧ-ΔΟΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του

Δήμου Πρεβεζας   με θέμα ¨Προβολή του Δήμου της Πρέβεζας μέσα από την συμμετοχή

του,  στο  2οΕργαστήριο  Ελληνικού  Εναλλακτικού  Τουρισμού  και  Γαστρονομίας,  2nd

GreekAlternative  Tourism  &  Gastronomy  Workshop,στην  Πολωνία,  8-10/12/2020

(virtual event) και την εξειδίκευση της σχετικής δαπάνης.

• :Την  υπ  αριθ.23469/04-12-2020  πρόσκληση  του  Δήμου  Πρέβεζας  προς   TOURISM

MEDIA  &  EVENTS  ΙΚΕ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ  –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  –    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,νόμιμο εκπρόσωπο κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη,   Αλκμάνος 16, Αθήνα 115

28Τηλ.:  210  72  95  620  ΑΦΜ:  801187498  ΔΟΥ  IB  ΑΘΗΝΩΝ,  e-mail:

info@tourismtoday.gr,για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Πρέβεζας   στο  πλαισιο  του

προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020

•  Την  υπ'  αριθ.23563/07-12-2020 προσφορά  του   TOURISM  MEDIA  &  EVENTS  ΙΚΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   κ.  Χαρίλαο

Ντιγριντάκη   Αλκμάνος 16, Αθήνα 115 28Τηλ.: 210 72 95 620 ΑΦΜ: 801187498  ΔΟΥ

IB ΑΘΗΝΩΝ, e-mail: info@tourismtoday.gr. 

• Την  υπ'  αριθ.A/A  653/04/12/2020  ΑΔΑΜ(20REQ007780104  2020-12-04)  δέσμευση

πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας ¨Προβολή του Δήμου της Πρέβεζας μέσα
από  την  συμμετοχή  του,  στο  2οΕργαστήριο  Ελληνικού  Εναλλακτικού  Τουρισμού  και
Γαστρονομίας,  2nd  GreekAlternative  Tourism  &  Gastronomy  Workshop,στην  Πολωνία,  8-
10/12/2020 (virtual event)  στο πλαίσιο  του  προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Πρέβεζας έτους 2020,. όπως αυτές αναφέρονται στην υπ αριθ.12/24-11-2020 Τεχνική
μελέτη   του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής.  ως
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ακολουθως
:Ο Δήμος Πρέβεζας, μέσα από την συμμετοχή του στο 2ο Εργαστήριο Ελληνικού Εναλλακτικού
Τουρισμού και Γαστρονομίας, «2nd Greek Alternative  Tourism & Gastronomy Workshopὐ » που
θα διεξαχθεί στην Πολωνία, τις 8-10/12/2020 (virtual event), μέσω διαδικτύου,υπό την αιγίδα
του  Υπουργείου  Τουρισμού,  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  και  του
Διαπολιτισμικού Ομίλου για την UNESCO, στοχεύει στην προβολή του και την προώθηση της
Πρέβεζας αλλά και της Ελλάδας ως ιδανικό τουριστικό προορισμό για εναλλακτικές δράσεις
Ο  κεντρικός  άξονας  του  2ου  Εργαστηρίου  Ελληνικού  Εναλλακτικού  Τουρισμού  και
Γαστρονομίας,  «2nd  Greek  Alternative  Tourism  &  Gastronomy  Workshop»  είναι  ο
γαστρονομικός τουρισμός και το πρόγραμμα των διαδικτυακών εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει:
· Έναρξη εκδήλωσης με Webinar διάρκειας έως 45’.
· Συμμετοχή 75-80 τουριστικών πρακτόρων και 15-20 εκπροσώπων διακεκριμένων media της 
κάθε χώρας επιδιώκοντας τη μέγιστη δημοσιότητα των συμμετεχόντων.
· Διαδικτυακές συναντήσεις
· Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 15
προκαθορισμένες διαδικτυακές συναντήσεις με επαγγελματίες της εκάστοτε χώρας που έχουν
επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι Έλληνες συμμετέχοντες από
τον κλάδο του τουρισμού παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για εναλλακτικό τουρισμό σε travel
agents και tour operators της εκάστοτε χώρας, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή προβολή και
συνεργασία.
Κατά  τη  διάρκεια  των  εκδηλώσεων  οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  αφενός  να
παρουσιάσουν  τις  προτάσεις  τους  για  εναλλακτικό  τουρισμό  σε  travel  agents  και  tour
operators,αφετέρου  να  προωθήσουν  σε  εξειδικευμένους  επαγγελματίες,  χονδρέμπορους  και
υπεύθυνους αλυσίδων καταστημάτων τα τοπικά προϊόντα και τις γαστρονομικές τους προτάσεις.
Στη συμμετοχή του  Δήμου Πρέβεζας στα VIRTUAL Greek Alternative Tourism & Gastronomy 
Workshops 2020 θα ισχύσουν τα παρακάτω (ανά workshop):
Ø Προβολή του Δήμου σε όλα τα υλικά διαφημιστικής προβολής και επικοινωνίας
του workshop (δελτία τύπου, προσκλήσεις κ.ά.).
Ø Παρουσίαση του Δήμου στην επίσημη ιστοσελίδα www.greekalternativetourism.gr. H πα-
ρουσίαση περιλαμβάνει προβολή του λογοτύπου με backlink, video ή άλλου οπτικοακουστικού 
υλικού.
Ø Τοποθέτηση του λογοτύπου και προωθητικού υλικού του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή σε 
ειδικά σημεία αναφοράς της πλατφόρμας στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες.
Ø Συμπερίληψη του προωθητικού υλικού της Περιφέρειας στο press kit που θα τοποθετηθεί σε 
ειδικό σημείο στην πλατφόρμα για χρήση από επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κάθε 
αγοράς.
Ø Παραλαβή της πλήρους λίστας με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των παρευρισκόμενων.
Ø Ο Δήμος Πρέβεζας μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση δώρων που θα γίνει στο κλείσιμο 
της εκάστοτε εκδήλωσης.
Αναφορικά για το εργαστήριο: συμμετέχουν επίσημοι φορείς της Ελλάδας αλλά και εταιρίεςπου 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή των σημαντικότερων τουριστικών πρακτόρων της εκάστοτετοπικής 
αγοράς, που έχουν στόχο την προώθηση του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό και την 
επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν της Ελλάδας.
Επίσης, το Εργαστήριο Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας Greek Alternative
Tourism  &  Gastronomy  Workshop,δίνει  την  δυνατότητα  συμμετοχής  στους  Έλληνες
επαγγελματίες και τους φορείς που επιθυμούν 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, διεθνή δικτύωση
αλλά και τις βέλτιστες προοπτικές ανάπτυξης για την επιχείρηση και τον τόπο τους.

β) την απ'  ευθείας  ανάθεση στον  TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,νόμιμο εκπρόσωπο κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη,
Αλκμάνος 16, Αθήνα 115 28Τηλ.: 210 72 95 620 ΑΦΜ: 801187498  ΔΟΥ IB ΑΘΗΝΩΝ, e-mail:
info@tourismtoday.gr της  υπηρεσίας  Προβολή  του  Δήμου  της  Πρέβεζας  μέσα  από  την
συμμετοχή του, στο 2ο Εργαστήριο Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας, 2nd
GreekAlternative  Tourism  &  Gastronomy  Workshop,στην  Πολωνία,  8-10/12/2020  (virtual
event)"  στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020, για τις τιμές
και τις ποσότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Είδος δαπάνης Κόστος (€)
1 Δαπάνη  για  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  που
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εξειδικεύεται  στη  διοργάνωση  εκδηλώσεων,  αλλά  και  τη
προσαρμογή των επιμέρους στοιχείων της, όπως η ανάρτηση
όλων των στοιχείων των χορηγών και συμμετεχόντων.

2 Δαπάνη  για  τη  διαδικτυακή  υλοποίηση  εκατοντάδων
παράλληλων  B2B  συναντήσεων  μεταξύ  των  Ελλήνων  και
Πολωνών συμμετεχόντων.

3 Ειδική μνεία δε και δαπάνη που δίνεται από το  διοργανωτή
του workshop για τη συνεργασία εξειδικευμένης Πολωνικής
εταιρίας δημοσίων σχέσεων η οποία αφενός αρχικά προβάλει
το  γεγονός  στους  Πολωνούς  τουριστικούς  πράκτορες  με
στόχο  την  προσέλκυσή  τους,  αφετέρου  συμβάλλει  στη
συμμετοχή εκπροσώπων των media και travel bloggers για
την προβολή των Ελλήνων συμμετεχόντων στην Πολωνική
τουριστική αγορά μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Κόστος 1.400,00
Φ.Π.Α. 24% 336,00
Συνολικό κόστος 1.736,00

Η παρούσα ανάθεση ισχύει  για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του  2ου Εργαστηρίου Ελληνικού

Εναλλακτικού  Τουρισμού  και  Γαστρονομίας,  2nd  GreekAlternative  Tourism  &  Gastronomy

Workshop,στην Πολωνία,δηλαδή 8-10/12/2020 (virtual event)",(  η καταληκτική ημερομηνία

εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης  παροχής υπηρεσίας, είναι  η 10η Δεκεμβρίου

2020, και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 1.736,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

στον  TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη   Αλκμάνος 16, Αθήνα 115 28Τηλ.: 210 72 95 620

ΑΦΜ:  801187498  ΔΟΥ  IB  ΑΘΗΝΩΝ,  e-mail:  info@tourismtoday.gr,  σε  βάρος   του  ΚΑ

02.10.15.6474.000  "ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ" του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας οικονομικού έτους 2020 

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                           ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΙΝ:

1. TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ

 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 –   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

  κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη   Αλκμάνος 16,

 Αθήνα 115 28 Τηλ.: 210 72 95 620

 ΑΦΜ: 801187498  ΔΟΥ IB ΑΘΗΝΩΝ, 

e-mail: info@tourismtoday.gr

2. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιων 

   του  Δήμου Πρέβεζας
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