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                                                                                    Αριθ.Αποφ.320/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 26/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού 

κόστους 9.176,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση 

πίσωσης» . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 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.8627/20-05-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του Aυτ. 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας   

(αρμ.υπάλ.Γ.Αλισανδράτος), που έχει ως εξής: 

 «…Έχοντας υπόψη: 

  

1) Την αρ.55//2022  Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Πρέβεζας με    ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 

υπ΄αριθμ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα: 

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

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022». 

2) Την  αριθ.4/2022  απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με 

θέμα «Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας» συνολικού κόστους 

9.176,00  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.  
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3).Την ανάγκη όλο και περισσότερο της προβολής του Δήμου Πρέβεζας μέσω των ηλεκτρονικών  

μέσων που καθίσταται επιτακτική στις δύσκολες συνθήκες που  διέρχεται η χώρα μας αλλά και ο 

τομέας του τουρισμού, λόγω του COVID 19. Σκοπός της  εν λόγω παραγωγής  μετά την 

ανάθεση για την δημιουργία  αξιόλογου περιεχομένου βιντεο-σποτ, όταν περάσουν οι δύσκολες 

συνθήκες, θα συμβάλλει στο γεγονός  ώστε ο Δήμος Πρέβεζας να βρίσκεται σε πλεονεκτική 

θέση  ως τουριστικός προορισμός που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των τουριστών εγχώριων 

και αλλοδαπών. Τα τουριστικά σποτ θα προβληθούν σε εκθέσεις(με φυσική παρουσία ή όχι),από 

τα κοινωνικά δίκτυα, την τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας  και όπου αλλού παραστεί 

ανάγκη, για να διαφημισθεί  ο Δήμος Πρέβεζας. 

  Στόχος πάντοτε του Δήμου Πρέβεζας είναι η επιλογή του  ως ιδανικού τουριστικού 

προορισμού, που θα συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα  και  φυσικά 

στην  επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 

Η   Θεματολογία των video μικρής διάρκειας (σποτ) θα είναι:  

    • Promo video  « η πόλη της Πρέβεζας », διάρκειας 3 λεπτών  και 46 δευτερολέπτων  

    • Promo video  « Αμβρακικός Κόλπος », διάρκειας   2 λεπτών και 55 δευτερολέπτων 

    • Promo video  « Μνημεία του Δήμου Πρέβεζας », διάρκειας  1  λεπτού  και 31 

δευτερολέπτων 

    • Promo video  « Παραλίες του Δήμου Πρέβεζας », διάρκειας  2 λεπτών  και  36 

δευτερολέπτων 

    • Video spot « Δήμος Πρέβεζας », διάρκειας  6  λεπτών  και 27 δευτερολέπτων 

     

Η λήψη των σποτ θα έχει τα εξής Τεχνικά στοιχεία :  

• Αεροκινηματογράφηση με τη χρήση Drone  

• Λήψη-εγγραφή σε 4k και επίγεια και εναέρια λήψη  

• ο Τρόπος λήψης μονοκάμερος και δικάμερος (κινηματογραφικός) Η χρήση 

σταθεροποιητών εικόνας (Steadicam) κρίνεται αναγκαία για την πραγματοποίηση 

σταθερών κινούμενων λήψεων. 

 

    Τα συγκεκριμένα βίντεο θα περιλαμβάνουν πλάνα από: 

 

    • τον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Νικόπολης[Ρωμαικό Ωδείο,Βασιλική του Αλκίσωνος , 

παλαιοχριστιανικά τείχη  και μνημείο του Αυγούστου], 

    • τον Αμβρακικό κόλπο(εκβολές ποταμού Λούρου,ρινοδέλφινα και ορνιθοπανίδα αμβρακικού 

    • το Μνημείο Ζαλόγγου, 

    • το Μνημείο αγνώστου Ναύτη, 

    •  τις Παραλίες Μύτικα, Μονολιθίου, Κυανής Ακτής, Αρτολίθια, Λυγιάς και Λούτσας, 

    • το Βήμα του Αποστόλου Παύλου-  Εξωτερικά πλάνα ιερού ναού Aγίων Αποστόλων “Λιθάρι” 

, 

    • τα κυριότερα σημεία πόλης Πρέβεζας εντός αστικού ιστού. 

                                    

                                 Εισηγούμαστε 

 

Α. Την έγκριση της αριθ.4/2022 απόφασης  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

για  την «Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας» συνολικού 

κόστους 9.176,00  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%». 

      

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

9.176,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑ 02.15.6474.000   

"ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ" του 

προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2022…».  

 

     Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε τα εξής: «Εμμένουμε στις απόψεις μας όπως αυτές είχαν τεθεί και στην 

τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής και αναφέρουν πως: 

" ... Έρχεται ξαφνικά στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής εισήγηση για την Προμήθεια 

τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού κόστους 9.176,00 ευρώ 
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χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαδικασία επιλογής ή ανάθεσης. 

Πέραν των εύλογων ερωτημάτων που προκύπτουν γύρω από τις διαδικασίες, διαπιστώνουμε μια 

πρωτοφανή προχειρότητα και βιασύνη στην διαχείριση τόσο σοβαρών θεμάτων, μιας και για την 

παράταξή μας η Τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σημαντική παράμετρο. 

Δεν είναι δυνατόν, εν έτη 2021, που έχει συσσωρευτεί τεράστια οργανωτική και γνωσιακή 

εμπειρία στον Τομέα του τουρισμού ο Δήμος Πρέβεζας να λειτουργεί με αυτόν τον 

αποσπασματικό τρόπο χωρίς σχέδιο και αγνοώντας τις πασιφανείς καλές αλλά και νόμιμες 

πρακτικές. Στην εποχή του Διαδικτύου μια απλή αναζήτηση αναδεικνύει διαδικασίες άλλων 

Δήμων της χώρας που κινούνται με σχέδιο και στόχευση, χρησιμοποιώντας μάλιστα και 

συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη. 

Και σε τι συνίστανται αυτές οι καλές πρακτικές και διαδικασίες; Σίγουρα τα παρακάτω κατ 

ελάχιστον: 

1. Σχεδιασμό και Στοχοθεσία του παραγόμενου προϊόντος ώστε να δημιουργεί προστιθέμενη 

αξία για το παραγόμενο προϊόν, (με απλά λόγια τι θέλουμε να αναδείξουμε και γιατί). 

2. Υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών που θα εξασφαλίζουν ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα 

(Ενδεικτικά και στα πλαίσια του εποικοδομητικού τρόπου που λειτουργούμε σας περιγράφουμε 

στο Παράρτημα προδιαγραφές που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ) 

3. Διασφάλιση της παραχώρησης των Πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο και  

4. Στην διασφάλιση της διαφάνειας και της μέγιστης δυνατής συμμετοχής από όλους τους 

επαγγελματίες της περιοχής με προφανές αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος 

αλλά και την χρηστή διαχείριση των χρημάτων των Δημοτών. 

.... 

Για να είμαστε αποτελεσματικοί στο σύγχρονο σκληρό Τουριστικό περιβάλλον, που οι πόλεις 

αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό σε διεθνή κλίμακα, θα πρέπει να δουλέψουμε με συνέπεια, 

συνέχεια και επαγγελματισμό. Για να καταφέρει η περιοχή μας να διαμορφώσει το δικό της 

αναπτυξιακό τουριστικό προφίλ και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από αυτόν, πρέπει 

να είναι γνωστή και να κατέχει τη θέση που της αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη των 

ελκυστικών πόλεων και των περιοχών προορισμού.  

Η τουριστική προβολή της περιοχής αλλά κυρίως η συγκρότηση μιας συνολικής στρατηγικής 

επωνυμίας (branding) είναι πλέον ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο.  

Οι αποσπασματικές ενέργειες τουριστικής προβολής όπως η συγκεκριμένη, δεν είναι καθόλου 

αποτελεσματικές και σήμερα δεν νοούνται χωρίς την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών 

εφαρμογών τις οποίες χρησιμοποιούν και αν δεν συνοδεύονται/υποστηρίζονται από ένα 

συνολικό στρατηγικό σχέδιο προώθησης που να βασίζεται σε σχετικές μελέτες και έρευνες. 

 

Η παράταξή μας θα παραμείνει προσηλωμένη στον εποικοδομητικά ελεγκτικό τρόπο εργασίας 

που μέχρι τώρα λειτουργεί και θα είναι αρωγός στις όποιες θετικές προσπάθειες στο μέλλον, δεν 

μπορεί όμως παρά να καταψηφίσει την συγκεκριμένη δράση." 

 

    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 (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 

 
 

Α. Εγκρίνει την αριθ.4/2022 απόφαση  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για  

την «Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας» συνολικού κόστους 

9.176,00  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%». 

      

Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννέα χιλιάδων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ 

(9.176,00 ευρώ), στον ΚΑΕ  02.15.6474.000 με τίτλο "Δαπάνες τουριστικής προβολής και 
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λοιπών τουριστικών δράσεων" του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2022,  για  την 

«Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας». 

 

 
Ο κ. Ανωγιάτης και ο κ. Κύρλας  μειοψήφησαν. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  320/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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