
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 7/5/2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 9274

Α Π Ο Φ Α Σ Η   194/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 (παρ. 1 και 2) του Ν. 3463/2006 (Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016
 3.  Την  υπ'  αριθ.160/2021  ΑΔΑ:(ΩΖΧΝΩΞΧ-Ζ33)  απόφαση(ορθή  επανάληψη)  της
Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα." Προβολή του ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ μέσα από την
συμμετοχή του, στα Εργαστήρια Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας ως
τιμώμενος Δήμος με Διαδικτυακές Εκδηλώσεις στα: 1. 4th.Greek Alternative Tourism &
Gastronomy  Workshop,  στη  Ρωσία,  τις  12-14/Μαΐου/2021  (virtual  event),  κόστους
3.000,00 συν ΦΠΑ 24% και 2.3 d Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop,
στο Ντουμπάι-ΗΑΕ, τις 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2021 (virtual event), κόστους 3.000,00 συν
ΦΠΑ 24%».
4.  Την υπ αριθ.9227/07-05-2021 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας προς  τον  TOURISM
MEDIA  &  EVENTS  ΙΚΕ   ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ  –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  –  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ       κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη  Νόμιμο Εκπρόσωπο  Αλκμάνος 16, Αθήνα
115  28  Τηλ.:  210  72  95  620  ΑΦΜ  801187498   ΔΟΥ  IB  ΑΘΗΝΩΝ  e-
mail:admin@tourism  media  .gr για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Πρέβεζας   στο  πλαισιο  του
προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021.
5.  Την   υπ'  αριθ.9262/07-05-2021 προσφορά του   TOURISM MEDIA  &  EVENTS  ΙΚΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ       κ.  Χαρίλαο
Ντιγριντάκη  Νόμιμο Εκπρόσωπο  Αλκμάνος 16, Αθήνα 115 28 Τηλ.: 210.72.95.620  ΑΦΜ
801187498  ΔΟΥ IB ΑΘΗΝΩΝ e-mail:admin@tourism  media  .gr 
6. Την υπ' αριθ.A/A  294/ 06-05- 2021,ΑΔΑΜ(21REQ008566805 2021-05-07) δέσμευση
πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α)  την έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπηρεσίας   στο  πλαίσιο του
προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021 όπως αυτές
αναφέρονται  στην υπ αριθ.10/30-03-2021 Τεχνική μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής.  Στο πλαίσιο της συμμετοχής του
Δήμου Πρέβεζας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

• Ομιλία και παρουσίαση του Δήμου Πρέβεζας στην έναρξη των εκδηλώσεων
• Συμμετοχή  έως  2  αντιπροσωπευτικών  εκπροσώπων   στις  διαδικτυακές  Β2Β

συναντήσεις.
• Σε  όλες  τις  εκδηλώσεις   συμμετέχουν 75-80  τουριστικοί  πράκτορες  και  15-20

διακεκριμένα  media  της  εκάστοτε  αγοράς.  O  Δήμος  θα  έχει  την  δυνατότητα  να
πραγματοποιήσει  συναντήσεις  με  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις,  travel  agencies  και
tour operators και να παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

• Παράλληλα, με την συμμετοχή 15-20 διακεκριμένων δημοσιογράφων από όλο το
φάσμα του εναλλακτικού τουρισμού, ο Δήμος θα επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή
προβολή του προορισμού στην εκάστοτε αγορά.

• Όλο το προωθητικό υλικό  σας σε ηλεκτρονική μορφή θα τοποθετηθεί στο press
kit, και θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κάθε αγοράς.

• Στο περιβάλλον της διαδικτυακής πλατφόρμας κατά την διάρκεια του event θα
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υπάρχει το λογότυπο του Δήμου, το προφίλ, φωτογραφικό υλικό καθώς και video
επιλογής του το οποίο θα είναι ορατό σε όλους τους συμμετέχοντες επιδιώκοντας
την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δυνατότητα  παρουσίασης  του  Δήμου  στην  ιστοσελίδα
www.greekalternativetourism.gr. H παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει αναγραφή
του λογοτύπου με backlink, video ή άλλου οπτικού υλικού.

• Επιπλέον προβολή του Δήμου Πρέβεζας σε όλα τα υλικά διαφημιστικής προβολής
και επικοινωνίας της εκδήλωσης (δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, κ.ά.).

• Με την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης ο Δήμος θα παραλάβει την πλήρη λίστα
με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων.

 β) την απ' ευθείας ανάθεση στον TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ       κ.   Χαρίλαο Ντιγριντάκη  Νόμιμο
Εκπρόσωπο   Αλκμάνος  16,  Αθήνα  115  28  Τηλ.:  210  72  95  620
ΑΦΜ  801187498   ΔΟΥ  IB  ΑΘΗΝΩΝ  e-mail:admin@tourism  media  .gr,  στο  πλαίσιο  της
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021, για τις τιμές και τις ποσότητες
που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Είδος δαπάνης Κόστος (€)
Εργαστήρια Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και
Γαστρονομίας, (Διαδικτυακή Εκδήλωση),  Greek 
Alternative Tourism &Gastronomy Workshop,

1  Εργαστήριο  Ελληνικού  Εναλλακτικού  Τουρισμού
και  Γαστρονομίας,  (Διαδικτυακή  Εκδήλωση),   4th
Greek Alternative Tourism &Gastronomy Workshop,
στη Ρωσία 12-14/Μαίου/2021 (virtual event)
Δαπάνη  για  την  Ομιλία  και  παρουσίαση  του
Δήμου Πρέβεζας στην έναρξη της εκδήλωσης,
ως τιμώμενος Δήμος.

2 Δαπάνη  για  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας
που  εξειδικεύεται  στη  διοργάνωση  εκδηλώσεων,
αλλά και τη προσαρμογή των επιμέρους στοιχείων
της,  όπως  η  ανάρτηση  όλων  των  στοιχείων  των
χορηγών και συμμετεχόντων.

3 Δαπάνη για τη διαδικτυακή υλοποίηση εκατοντάδων
παράλληλων  B2B  συναντήσεων  μεταξύ  των
Ελλήνων και  συμμετεχόντων από την Ρωσία.
Μερικό Σύνολο  3.000,00€ 

3rd Greek Alternative Tourism &Gastronomy
Workshop, στο Ντουμπάι-ΗΑΕ

4 Εργαστήριο Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και
Γαστρονομίας, (Διαδικτυακή Εκδήλωση), 3rd Greek
Alternative  Tourism  &Gastronomy  Workshop,  στο
Ντουμπάϊ-ΗΑΕ(Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα)  31-
Μαίου – 1 Ιουνίου 2021(virtual event)
Δαπάνη  για  την  Ομιλία  και  παρουσίαση  του
Δήμου  Πρέβεζας  στην  έναρξη  των
εκδηλώσεων,ως τιμώμενος Δήμος.

5 Δαπάνη  για  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας
που  εξειδικεύεται  στη  διοργάνωση  εκδηλώσεων,
αλλά και τη προσαρμογή των επιμέρους στοιχείων
της,  όπως  η  ανάρτηση  όλων  των  στοιχείων  των
χορηγών και συμμετεχόντων.

6. Δαπάνη για τη διαδικτυακή υλοποίηση εκατοντάδων
παράλληλων  B2B  συναντήσεων  μεταξύ  των
Ελλήνων  και   συμμετεχόντων  απο  το  Νουμπάι-
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Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα..
Μερικό Σύνολο  3.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% 1.440,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7.440,00 €

Η παρούσα ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας  αφορά στην  Προβολή του ΔΗΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ μέσα από την συμμετοχή του στα Εργαστήρια Ελληνικού Εναλλακτικού
Τουρισμού και Γαστρονομίας ως τιμώμενος Δήμος με  Διαδικτυακές Εκδηλώσεις στα: 1.
4th.Greek  Alternative  Tourism  &  Gastronomy  Workshop,  στη Ρωσία,  τις 12-
14/Μαΐου/2021  (virtual  event),  κόστους 3.000,00  συν ΦΠΑ 24%  και 2.  3d  Greek
Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, στο Ντουμπάι-ΗΑΕ, τις 31 Μαΐου-1 Ιουνίου
2021  (virtual  event),  κόστους  3.000,00  συν  ΦΠΑ 24%  και  τίθεται σε  ισχύ  από  την
ανάρτηση της σχετικής σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ. Θα περιλαμβάνει δε:

• Ομιλία και παρουσίαση του Δήμου Πρέβεζας στην έναρξη των εκδηλώσεων
• Συμμετοχή  έως  2  αντιπροσωπευτικών  εκπροσώπων   στις  διαδικτυακές  Β2Β

συναντήσεις.
• Σε  όλες  τις  εκδηλώσεις   συμμετέχουν 75-80  τουριστικοί  πράκτορες  και  15-20

διακεκριμένα  media  της  εκάστοτε  αγοράς.  O  Δήμος  θα  έχει  την  δυνατότητα  να
πραγματοποιήσει  συναντήσεις  με  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις,  travel  agencies  και
tour operators και να παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

• Παράλληλα, με την συμμετοχή 15-20 διακεκριμένων δημοσιογράφων από όλο το
φάσμα του εναλλακτικού τουρισμού, ο Δήμος θα επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή
προβολή του προορισμού στην εκάστοτε αγορά.

• Όλο το προωθητικό υλικό  σας σε ηλεκτρονική μορφή θα τοποθετηθεί στο press
kit, και θα διανεμηθεί σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της κάθε αγοράς.

• Στο περιβάλλον της διαδικτυακής πλατφόρμας κατά την διάρκεια του event θα
υπάρχει το λογότυπο του Δήμου, το προφίλ, φωτογραφικό υλικό καθώς και video
επιλογής του το οποίο θα είναι ορατό σε όλους τους συμμετέχοντες επιδιώκοντας
την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα σε όλους τους συμμετέχοντες.

• Δυνατότητα  παρουσίασης  του  Δήμου  στην  ιστοσελίδα
www.greekalternativetourism.gr. H παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει αναγραφή
του λογοτύπου με backlink, video ή άλλου οπτικού υλικού.

• Επιπλέον προβολή του Δήμου Πρέβεζας σε όλα τα υλικά διαφημιστικής προβολής
και επικοινωνίας της εκδήλωσης (δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, κ.ά.).

• Με την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης ο Δήμος θα παραλάβει την πλήρη λίστα
με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων.

γ) την έγκριση της καταβολής του ποσού των 7.440.00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) στον  TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ       κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη  Νόμιμο Εκπρόσωπο  Αλκμάνος
16,  Αθήνα  115  28  Τηλ.:  210  72  95  620,  ΑΦΜ  801187498   ΔΟΥ  IB  ΑΘΗΝΩΝ  e-
mail:admin@tourism  media  .gr, σε  βάρος   του  ΚΑ  02.15.6474.000  "ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ" του προϋπολογισμού
του Δήμου Πρέβεζας οικονομικού έτους 2021.

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                       ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΙΝ:

 TOURISM MEDIA & EVENTS ΙΚΕ
 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
κ.  Χαρίλαο Ντιγριντάκη  Νόμιμο Εκπρόσωπο  Αλκμάνος 16, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 72 95 620,e-mail:admin@tourism  media  .gr
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