
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/07/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ 13653

Α Π Ο Φ Α Σ Η 334/2021

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.333/2021 ΑΔΑ:(62009ΩΞΧ-0Ι4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα." Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας
2021 (Let’s Go Preveza),συνολικού κόστους 500,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%» και
εξειδίκευση πίστωσης."

4. Την  υπ  αριθ.13607/01-07-2021  πρόσκληση  του  Δήμου  Πρέβεζας  προς  τον  κ.
Σπύρο  Πλέουρα  Yπηρεσίες  παροχής  Δημοσιογραφικού υλικού  ημερήσιου  και
περιοδικού τύπου έκδοση εφημερίδων και περιοδικών Έδρα: Κωνσταντινουπόλεως
21  Πρέβεζα  Τηλ  26824010162  κιν:  6947565249  ΑΦΜ:116067290  ΔΟΥ
Πρέβεζας,e-mail:   tomistinenimerosi@gmail.com για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Πρέβεζας στο πλαισιο του προγράμματος  της Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Πρέβεζας έτους 2021

5. Την υπ'  αριθ.  13618/01-07-2021 προσφορά του κ.Σπύρου  Πλέουρα Yπηρεσίες
ΠαροχήςΔημοσιογραφικού υλικού  ημερήσιου  και  περιοδικού  τύπου  έκδοση
εφημερίδων  και  περιοδικών  Έδρα:  Κωνσταντινουπόλεως  21  Πρέβεζα,Τηλ
26824010162  κιν:  6947565249  ΑΦΜ:  116067290,ΔΟΥΠρέβεζας,e-
mail:tomistinenimerosi@gmail.com.

6. Την  υπ'  αριθ.A/A  375  Αρ.Πρωτ.13557/2021/30-06-2021(ΑΔΑ:ΨΑ9ΣΩΞΧ-Χ6Ι)
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..17/16-06-2021 Τεχνική μελέτη του Αυτοτελούς  Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα:
Γιά 7η συνεχή χρονιά θα κυκλοφορήσει εντός του Ιουνίου του 2021 το Let’s go Preveza ή
ο καλοκαιρινός οδηγός του νομού Πρέβεζας. Πρόκειται για την τουριστική προτροπή των
επισκέψεων στο νομό μας, σε μια έγχρωμη περιοδική έκδοση 7 χιλιάδων αντιτύπων, που
διανέμονται από εταιρεία διανομής, από καλοκαιρινές και άλλες επιχειρήσεις. Το Let’s go
Preveza (καλοκαιρινός οδηγός του νομού Πρέβεζας) έχει ταξιδέψει σε άλλες περιοχές της
χώρας  και  του  εξωτερικού,  τόσο  από  αναγνώστες  ,  όσο  και  από  φορείς  που  έχουν
προμηθευτεί αντίτυπα των εκδόσεων. Η έκδοση περιλαμβάνει όλους τους αρχαιολογικούς
θησαυρούς, τα θέρετρα, τις ακτές , τις φυσικές ομορφιές και όλα εκείνα τα στοιχεία που
κάνουν  την  περιοχή  της  Πρέβεζας  να  ξεχωρίζει.  Το  Let’s  Go  Preveza κυκλοφορεί  σε
διαστάσεις 17x24. Η προβολή θα περιλαμβάνει δύο εγχρωμες ολοσέλιδες καταχωρήσεις.
Η  συγκεκριμένη  προβολή  έχει  ως  κεντρικό  άξονα  την  προβολή  του  Δήμου  Πρέβεζας
ειδικώτερα  ως  ιδανικού  τουριστικού  προορισμού  με  στόχο  την  οσο  το  δυνατόν
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

β) την απ' ευθείας ανάθεση στον κ.Σπύρο Πλέουρα Yπηρεσίες παροχής Δημοσιογραφικού
υλικού  ημερήσιου  και  περιοδικού  τύπου  έκδοση  εφημερίδων  και  περιοδικών  Έδρα:

mailto:tomistinenimerosi@gmail.com
ΑΔΑ: 9ΥΟ9ΩΞΧ-Η6Π



Κωνσταντινουπόλεως 21 Πρέβεζα Τηλ 26824010162 κιν: 6947565249 ΑΦΜ:116067290
ΔΟΥ  Πρέβεζας,e-mail:   tomistinenimerosi@gmail.com, 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(€)
Προβολή  του  Δήμου  Πρέβεζας  στον
Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2021
(Let’s  Go  Preveza).Δύο  ολοσέλιδες
εγχρωμες  καταχωρήσεις  διαστάσεων
17Χ24

ΣΥΝΟΛΟ 500,00 €
ΦΠΑ 120,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 620,00 €

Η παρούσα ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αφορά στην  Προβολή του Δήμου
Πρέβεζας  στον  Καλοκαιρινό  Οδηγό  νομού  Πρέβεζας  2021  (Let’s  Go
Preveza),συνολικού κόστους 500,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ και  τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής της συγκεκριμένης απόφασης Δημάρχου εως και την έκδοση του
καλοκαιρινού οδηγού (Let’s Go Preveza), με την συγκεκριμένη καταχώρηση,

γ)  την  έγκριση της καταβολής του ποσού των  620,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ)  στον  Σπύρο  Πλέουρα  Yπηρεσίες  παροχής  Δημοσιογραφικού υλικού
ημερήσιου  και  περιοδικού  τύπου  έκδοση  εφημερίδων  και  περιοδικών  Έδρα:
Κωνσταντινουπόλεως  21  Πρέβεζα  Τηλ  26824010162  κιν:  6947565249
ΑΦΜ:116067290 ΔΟΥ Πρέβεζας,e-mail:   tomistinenimerosi@gmail.com, 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:
Σπύρο Πλέουρα Yπηρεσίες παροχής Δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και 
περιοδικού τύπου έκδοση εφημερίδων και περιοδικών Έδρα: 
Κωνσταντινουπόλεως 21 Πρέβεζα Τηλ 26824010162 κιν: 6947565249 
ΑΦΜ:116067290 ΔΟΥ Πρέβεζας,e-mail:   tomistinenimerosi@gmail.com
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