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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 15/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

  Θέμα: Έγκριση για " Πρόταση διαφημιστικής προβολής    

           στο portal  www.tourismtoday.gr”.και εξειδίκευση της  σχετικής δαπάνης.  
 

 
             

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.6773/26-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 120 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτ. Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ 

.Γ.Αλισανδράτος), που έχει ως εξής:   

 

«…Έχοντας υπόψη: 
  

1) Την αρ.40/2021  Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Πρέβεζας με    ΘΕΜΑ: «Έγκριση 

της υπ΄αριθμ. 2/2021 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα: 

« Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2021». 

2) Το με αρ.Πρωτ. 2333/19.03.2021 έγγραφο του ΕΟΤ με Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης 

για το τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας  για το ετος 2021. Σχετ: Το από με αρίθμ. 

Πρωτ6312/17.03.2021 (αριθμ.πρωτ.2333/17.03.2021) αίτημά μας.  

3) Την  αριθ. 3/2021  απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με 

θέμα "Έγκριση για  “Πρόταση διαφημιστικής προβολής στο portal www.tourismtoday.gr” . 
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4) Τις δύσκολες συνθήκες που  διέρχεται η χώρα μας αλλά και ο τομέας του τουρισμού, λόγω 

του COVID 19, κατά τις οποίες   καθίσταται επιτακτική η  ανάγκη όλο και περισσότερο της 

προβολής του Δήμου Πρέβεζας μέσω καταξιωμένων    εντύπων αλλά και  ηλεκτρονικών μέσων 

(Διαδικτύου και γενικότερα των κοινωνικών δικτύων) που διαβάζονται και  ακολουθούνται από 

χιλιάδες επισκέπτες με σκοπό όταν λήξουν οι πρωτόγνωρες συνθήκες  να βρισκόμαστε ως 

Δήμος Πρέβεζας στην πλεονεκτική θέση  του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ που προσελκύει το 

ενδιαφέρον των τουριστών εγχώριων και αλλοδαπών.    

 H συγκεκριμένη διαφημιστική προβολή στο portal www.tourismtoday.gr” , αφορά σε 

Μια διαφημιστική προβολή στο portal www.tourismtoday.gr - Ένα Αd Display με διάρκεια 

προβολή 3 μήνες που θα περιλαμβάνει:  

 Ένα διαφημιστικό banner με διαστάσεις 930Χ110 τοποθετημένο στην πρώτη σελίδας του 

portal www.tourismtoday.gr. 

 Ένα διαφημιστικό banner στο καθημερινό newsletter  300 Χ 250. 

 Δημοσίευση άρθρων της εταιρίας κατ’ επιλογή και ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. 

Σχετικά με το  tourismtoday.gr είναι από το 2012 το πλέον σύγχρονο μέσο ενημέρωσης με 

τις μεγαλύτερες δυνατότητες σύγχρονων εφαρμογών και ήλθε να καλύψει ένα κενό στην 

ενημέρωση των ανθρώπων της τουριστικής αγοράς που επιζητούν έγκυρη και έγκαιρη 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. 

Για την καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών του, αρθρογραφούν στο 

tourismtoday.gr οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι του οικονομικού και τουριστικού ρεπορτάζ αλλά 

και προσωπικότητες της αγοράς, ενώ έχουν στενή συνεργασία και με διεθνή media. 

Η θεματολογία του περιλαμβάνει τις παρακάτω μοναδικές ενότητες : 

• Ειδήσεις 

• Διαμονή 

• Προορισμοί 

• Συνεντεύξεις 

• Real Estate 

• Ναυτιλία 

• Τεχνολογία 

• Lifestyle 

• Γαστρονομία 

•  Εναλλακτικός τουρισμός 

• Αεροπορικά 

 

Η επισκεψιμότητα του portal www.tourismtoday.gr αγγίζει τους 170.000 μοναδικούς 

επισκέπτες/μήνα(στοιχεία Ιούνιος 2020). 

Μεταξύ των επισκεπτών περιλαμβάνονται: Ιδιοκτήτες και managers ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες 

ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικοί πράκτορες, κατασκευαστές, μεσίτες, στελέχη του 

τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου, καθώς και προμηθευτές ξενοδοχείων, ενημερώνονται σε 

real time χρόνο για το σήμερα και το αύριο του μεγαλύτερου σε δυναμική κλάδου της ελληνικής 

οικονομίας.  

Παράλληλα το ημερήσιο Newsletter,Tourism Today,  αποστέλλεται καθημερινά σε 19.800 

μοναδικούς αποδέκτες. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται: διευθυντές ξενοδοχείων & αλυσίδων 

ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικούς πράκτορες, οργανισμοί και 

φορείς του τουρισμού & φιλοξενίας, σύμβουλοι τουριστικών επιχειρήσεων και εταιρείες 

HORECA. 

    Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω: 

 

                                         Εισηγούμαστε 

Α. Την έγκριση της αριθ.3/2021  απόφασης  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και 

Ανάπτυξης για την  διαφημιστική προβολή  του Δήμου Πρέβεζας,  στο portal 

www.tourismtoday.gr”       

Β. Την εξειδίκευση της δαπάνης  για την συγκεκριμένη συμμετοχή  συνολικού κόστους 2.400,00 

€ πλέον ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικό ποσό 2.976,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.15.6474.000   

"ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ" του 

προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021. 

http://www.tourismtoday.gr/
http://www.tourismtoday.gr/
http://www.tourismtoday.gr/
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Γ. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Πρέβεζας κ.Νικόλαο Γεωργάκο,  για την υπογραφή των 

απαραίτητων συμφωνητικών…». 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
Ο κ. Νίτσας δήλωσε παρών. 

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε :« Kαταψηφίζουμε σύμφωνα με τη τοποθέτηση του εκπροσώπου μας 

στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής κ. Ανωγιάτη Θανάση και διαφωνεί με το κόστος δαπάνης 

το οποίο βρίσκει εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα». 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία) 

    1. Εγκρίνει : 

 Α. Την αριθ.3/2021  απόφαση  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για την     

     διαφημιστική προβολή  του Δήμου Πρέβεζας,  στο portal www.tourismtoday.gr”.   

 

 Β. Την εξειδίκευση της δαπάνης  για την συγκεκριμένη συμμετοχή  συνολικού κόστους  

     2.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,  ήτοι συνολικό ποσό 2.976,00€ σε βάρος του ΚΑ     

     02.15.6474.000   "ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ   

     ΔΡΑΣΕΩΝ" του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021. 

 

     2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ.Νικόλαο Γεωργάκο,  για την υπογραφή των  

     απαραίτητων συμφωνητικών. 

 

 

Ο κ. Νίτσας δήλωσε παρών. 

Ο κ. Κωστούλας μειοψήφησε. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  148/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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