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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 29/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: «Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών 

πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά 

και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου  

Πρέβεζας", κόστους 12.000,000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%  και εξειδίκευση πίστωσης».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Ιουνίου 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.10179/10-06-2022 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  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάρσντος Σταύρος-      Τακτικό .μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 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.6/2022  απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με 

θέμα "Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και 
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επίσκεψης Κυπρίων   δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και 

Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου  Πρέβεζας",κόστους 12.000,000 ΕΥΡΩ “ 

,πλέον ΦΠΑ 24%   
3) Την ανάγκη ανάπτυξης υπηρεσιών ενίσχυσης και υποστήριξης της τουριστικής ανάδειξης της 

Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, η 

προγραμματισμένη δράση σχετίζεται με την οργάνωση ενός ταξιδιού εξοικείωσης, «Fam 

Trip»και Press Trip, 

 
     Στο πλαίσιο λοιπόν: 
    • Προβολής και ανάδειξης του  Δήμου Δήμου Πρέβεζας  ως τουριστικό προορισμό 
    • Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
    • Της αύξησης επισκεψιμότητας τόσο από Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες 
     

 

  Ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί στη λήψη υπηρεσίας με τίτλο "Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης 

(Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων   δημοσιογράφων, 

γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής 

προβολής του Δήμου  Πρέβεζας" , συνολικού κόστους 12.000,000 ΕΥΡΩ “ ,πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
 Στοχεύει στην ενίσχυση και ανάδειξη - με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων προβολής 
(αρθρογραφίας, ρεπορτάζ, εικόνας, social media - Instagrammers,- του Δήμου Πρέβεζας ως τουριστικού 

προορισμού  με κύριους άξονες τα αξιοθέατα , Αρχαία Νικόπολη, υγρότοπο Αμβρακικού, την 

προβολή των μνημείων, του οικοτουρισμού,της  γαστρονομίας,  του θρησκευτικού τουρισμού 

κλπ). 
 
 
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:  
✓ Επιλογή & πρόσκληση δημοσιογράφων,και τουριστικών πρακτόρων 

 
✓ Συνοδεία δημοσιογράφων καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού 

 

 
✓ Φροντίδα ώστε όλοι οι καλεσμένοι να αποτυπώσουν και να δημοσιεύσουν την εμπειρία τους στο μέσο 

που εκπροσωπούν εμπειρία τους στο μέσο που εκπροσωπούν 
 
✓Μεταξύ των ατόμων που είναι προσκεκλημένοι στο fam/press trip είναι και η ακόλουθη 

δημοσιογραφική ομάδα: 
 

 
     10 Δημοσιογράφοι : 

  

• 2 ATOMA AΠΟ ΡΙΚ 

• 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ALPHA 

• 2 ATOMA AΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ΔΙΑ (ΣΙΓΜΑ) 

• 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

• 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

• 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΤ 

• 1 ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ CAPITAL 

• 1 ATOMO AΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (Από 3 εως 5 άτομα) 

  
• ORTHODOXOU TRAVEL 

• AMATHUS (LETS GO) 

• SEE YOU TRAVEL 

• XENOS TRAVEL 

• TOP KINISIS 
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• VERSUS TRAVEL 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τον τόπο, με επισκέψεις.σε αξιοθέατα ,Αρχαία Νικόπολη, 

υγρότοπο Αμβρακικού,για την προβολή των μνημείων, του οικοτουρισμού,της  γαστρονομίας,  

του θρησκευτικού τουρισμού κλπ). 
Η μεταφορά και η μετακίνηση επιβαρύνει τον διοργανωτή-ανάδοχο 
Όλα τα ΜΜΕ που θα έρθουν θα γράψουν για την περιοχή, πολλοί δημοσιογράφοι συνεργάζονται 

με περισσότερα από ένα ΜΜΕ Η διαμονή και η σίτιση αποτελεί  χορηγία τοπικών παραγόντων 
 
 

To  πρόγραμμα: 
FAM/PRESS  TRIP ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
1η μέρα (Κυριακή) 
 

11.00 Αναχώρηση για Πρέβεζα (από Κόνιτσα) 
13.00 – 13.15  Άφιξη στην Πρέβεζα 
13.30 – 16.00  Φαγητό με τοπικές γεύσεις σε ένα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, στο Αλάτι 
16.00 – 18.30  Ξεκούραση στο ξενοδοχείο για τους δημοσιογράφους 
19.00 – 20.00 Ηλιοβασίλεμα στην Κυανή ακτή παίζοντας Petang 
20.00 – 21.00  Kαφές στο Alila 
21.00 Φαγητό στο Κουρδιστό πορτοκάλι  
22.30 Live με ρεμπέτικη κομπανία 
 

ΠΡΕΒΕΖΑ  
2η μέρα (Δευτέρα) 
 

9.00 – 14.00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο 
 

Με το καΐκι για μια απίθανη κρουαζιέρα στον Αμβρακικό για παρατηρηση  δελφινιών, τα 

φοινικόπτερα και τους ερωδιούς… Εμπειρία μοναδική που θα θυμόμαστε μια ζωή και φαγητό στο 

καΐκι 
14.00 – 17.00  Ξεκούραση στο ξενοδοχείο για τους δημοσιογράφους 
17.00 – 19.00  Eπίσκεψη στην αρχαία Νικόπολη (μουσείο και αρχαιολογικός χώρος) και στο 

αρχαίο θέατρο της Κασσιόπης 
19.00 – 20.00  Καφές στο Blue Island (Μονολίθι – Η μεγαλύτερη αμμώδης παραλία της 

Ευρώπης) και Ιππική βόλτα στο Ηλιοβασίλεμα 
20.00 - 21.30  Απογευματινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλη της Πρέβεζας στο Saitan 

Pazar, ενετικός πύργος, Άγιος Χαράλαμπος 
Eπίσκεψη στην περίφημη ποτοποιία Ρούμπου 
21.30 Δείπνο με θαλασσινούς μεζέδες στον Φίλιππο 
Ποτό στο Garrison (στον κήπο) 
ΠΡΕΒΕΖΑ  
 

3η μέρα (Τρίτη) 
 

10.00 Αναχώρηση απο Πρέβεζα (από Άκτιο με Cyprus Airways) 
 

                                    

                                 Εισηγούμαστε 
 
Α. Την έγκριση της αριθ.6/2022 απόφασης  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

για  "Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και 

επίσκεψης Κυπρίων   δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και 

Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου  Πρέβεζας", κόστους 12.000,000 ΕΥΡΩ 

“,πλέον ΦΠΑ 24%" |  δηλαδή συνολικού κόστους 14.440,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ 24%». 
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Β. Την εξειδίκευση της πίστωσης  για την συγκεκριμένη τουριστική δραστηριότητα  συμμετοχή,  

συνολικού κόστους 14.440,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%». ΕΥΡΩ  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑ 02.15.6474.000,με τίτλο "ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ" του προϋπολογισμού του  

οικονομικού έτους.…».  

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

Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε τα εξής: « Για το θέμα αυτό θεωρούμε πως η Τουριστική αγορά της 

Κύπρου δεν αποτελεί αγορά στόχο της περιοχής μας, τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω 

συνάφειας τουριστικού προϊόντος. Συνεπώς η δέσμευση ενός τόσο μεγάλου ποσού, για την 

προώθηση συνεργασίας με μια αγορά που πιστεύουμε πως δεν θα είναι ανταποδοτική, δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους. Αντιθέτως προτείνουμε τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν σε ανάλογες 

δράσεις, με χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη δυναμική, και μπορούν να αποτελέσουν αιμοδότες 

του τοπικού Τουρισμού. Λόγω των ανωτέρω ψηφίζουμε ΠΑΡΩΝ. 

 

    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 (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Α.   Εγκρίνει την αριθ.6/2022 απόφαση  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

για  "Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και 

επίσκεψης Κυπρίων δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», 

και Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας", κόστους 

12.000,000 ΕΥΡΩ“, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού κόστους 14.440,00 ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%».     

Β.  Εγκρίνει την εξειδίκευση  πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 

ευρώ (14.440,00 ευρώ), η οποία θα βαρύνει του Κ.Α.Ε  02.15.6474.000, με τίτλο 

"ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ" του 

προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2022, για την διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης 

(Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων   δημοσιογράφων, 

γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής 

προβολής του Δήμου  Πρέβεζας. 

 

     Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε  παρών. 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  399/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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