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                                                                                    Αριθ.Αποφ.400/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 29/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο 

Πρέβεζας» συνολικού κόστους 12.598,40€ συμπεριλαμβανομένου 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 80 θέμα ημερήσιας διάταξης 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». 
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2) Την  αριθ.7/2022  απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με 

θέμα : «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» 

συνολικού κόστους 12.598,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  και εξειδίκευση πίστωσης. 

3) Οτι ο Δήμος Πρέβεζας τα τελευταία χρόνια αποτελεί τουριστικό προορισμό, με επισκέπτες 

τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.  

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας 

με τη Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου όπου θα αποτυπώνεται με 

συγκεκριμένη θεματολογία η ιστορία, ο πολιτισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός αλλά και οι 

πανέμορφες παραλίες του Ιονίου ενώ ταυτόχρονα μέσα από το έντυπο θα αναδεικνύεται και ο 

Αμβρακικός τόπος με τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα βελτιώσει την ικανότητα διαχείρισης και 

αναζωογόνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και να υποστηρίξει την τουριστική 

ανάπτυξη. 

Μέσα από το φυλλάδιο θα γίνονται γνωστές όλες οι μορφές τουρισμού που προσφέρει ο 

Δήμος Πρέβεζας και θα καθιερώσει αυτή ως ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους με τη γνωστοποίηση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η 

περιοχή. 

Το έργο θα επιταχύνει τη διαδικασία της τουριστικής ανάπτυξης και θα ενισχύσει την ικανότητα 

των τουριστικών φορέων της περιοχής να παρουσιάζουν τα κοινά πολιτιστικά αγαθά τους και να 

προτείνουν ελκυστικά ταξίδια στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου 

για το Δήμο Πρέβεζας, με κατάταξη στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

22150000-6: Διαφημιστικά φυλλάδια 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό μελέτης «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση 

Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» ανέρχεται στο ποσό των 12.598,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό χωρίς ΦΠΑ 10.160,00€, ΦΠΑ: 2.438,40 €). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6474.000 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ». 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παραδοτέου θα πραγματοποιείται από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής. 

Η υπό μελέτη προμήθεια διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) 

“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό μελέτης για τη «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση 

Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» ανέρχεται στο ποσό των 12.598,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό χωρίς ΦΠΑ 10.160,00€, ΦΠΑ: 2.438,40 €). 

 
Α/Α ΤΜΗ-

ΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤ

Ι-

ΚΗΤΙΜΗ 

/ ΜΟ-

ΝΑΔΑΜΕ

ΤΡΗΣΗΣ 

(ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

ΕΝΔΕΙ-

ΚΤΙΚΗΔΑΠ

ΑΝΗ(ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

1 1 Γραφιστική επιμέλεια ΤΕΜ 1 1.600.00 1.600.00 

2 2 Επιμέλεια και 

συγγραφή 

πρωτότυπων κειμένων 

ΤΕΜ 1 700,00 700,00 

3 3 Φωτογραφικό υλικό 

 

ΤΕΜ 1 800,00 800,00 

4 4 Μετάφραση 

 

TEM 1 650,00 650,00 
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5 5 Αντίτυπα TEM 10.000 0,641 6.410,00 

Σύνολο 10.160,00 

ΦΠΑ 24% 2.438,40 

Γενικό Σύνολο 12.598,40 

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6474.000 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ». 

                                                      
                                 Εισηγούμαστε 

 
Α. Την έγκριση της αριθ.7/2022 απόφασης  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης 

για τη  «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» 

συνολικού κόστους 12.598,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
      
Β. Την εξειδίκευση της πίστωσης  για την συγκεκριμένη τουριστική δραστηριότητα  ,  συνολικού 

κόστους 12.598,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα  βαρύνει την με Κ.Α.: 

02.15.6474.000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 

Πρέβεζας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ». 

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

Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε τα εξής: «…Για το θέμα θα πρέπει να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

 

 

1.Θεωρούμε εξαιρετικά καθυστερημένη την υλοποίηση της δράσης, μιας και η ολοκλήρωσή της, 

θα συμπιέσει πρακτικά με την λήξη της Τουριστικής περιόδου. 

2. Στην ενότητα 1 «Αξιοθέατα» απουσιάζει η παρουσίαση της Κασσώπης, η οποία κατά τη 

γνώμη μας αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής μας. 

3. Στην ενότητα 8 «Μνημεία» απουσιάζει η παρουσίαση του Μνημείου Ζαλόγγου, το οποίο κατά 

τη γνώμη μας αποτελεί σημαντικό μνημείο της περιοχής μας. 

4. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα κάστρα του Δήμου μας που αποτελούν (έστω και στην 

κατάσταση που είναι…) σημαντικό πολιτιστικό στοιχείο. 

5.  Θα πρέπει να γίνει αναφορά στα ιστορικά κτίρια της πόλης μας. 

6.  Θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον Αμβρακικό που αποτελεί σημαντικό οικολογικό πλούτο 

για την περιοχή μας και της προσδίδει προστιθέμενη πολιτισμική αξία. 

7.  Θεωρούμε υπερβολικό τον προϋπολογισμό για την Γραφιστική επιμέλεια αλλά και για την 

μετάφραση. 

8. Πιστεύουμε πως θα πρέπει η ανάδειξη του μειοδότη θα πρέπει να προκύψει μέσα από ανοικτή 

διαγωνιστική διαδικασία ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια αλλά και η βέλτιστη 

αξιοποίηση των πενιχρών πόρων Τουριστικής προβολής του Δήμου μας. 

9. Πιστεύουμε πως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στους όρους του διαγωνισμού τα 

κάτωθι: «Τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-διαστάσεις, που 

αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα με 

την υποβολή της προσφοράς τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές στην 

τεχνική έκθεση. Τα δείγματα θα πρέπει να παραμείνουν στην κατοχή του Δήμου Πρέβεζας μέχρι 

την ολοκλήρωση και απορρόφηση των ποσοτήτων των συμφωνητικών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών.» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και εφόσον ικανοποιηθούν οι προηγούμενες επισημάνσεις μας θα 

συμφωνήσουμε ( ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο ανάδειξης του 

μειοδότη – ανοιχτή διαδικασία με συλλογή προσφορών). 

Ο κ. Ντόντης συμφώνησε με την τοποθέτηση του κ. Ανωγιάτη  και δήλωσε  παρών. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 
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-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.7/2022 απόφαση  της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για 

τη  «Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» 

συνολικού κόστους 12.598,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
      
Β.  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ 

ευρώ και σαράντα λεπτών (12.598,40 €), 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 δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση 

Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας. 

 

 

 

      Ο κ. Ανωγιάτης και  ο κ. Ντόντης δήλωσαν  παρών. 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  400/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΝΧΝΩΞΧ-1ΒΙ
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