
Πρέβεζα   21 / 05 / 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Δήμος Πρέβεζας (ως Δικαιούχος) παρουσιάζει το έργο

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας ». 

Τίτλος Πράξης : « Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου » 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου   : 1.762.880,00   €

Προϋπολογισμός Δήμου Πρέβεζας (ως Δικαιούχος):   1.495.000,00   €

(με ανώτατο όριο απορρόφησης έως 1.500.000 €)

Προϋπολογισμός Επιμελητηρίου Πρέβεζας (ως Συνδικαιούχος):   267.880,00   € 

(με ανώτατο όριο απορρόφησης έως 400.000,00 €)

Στα  πλαίσια  του  επιχειρησιακού  προγράμματος: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ο Δήμος Πρέβεζας υπέβαλλε στις 30/11/2018

πρόταση  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  01  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές

προτεραιότητες» με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου» και Κωδ.: MIS:5035056.

Με το έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

ΚΑΙ  Τ.Α.  ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ημ/νία ενέργειας: 17/05/2019, Α.Π.: 3270/1077/A3

και θέμα: Κοινοποίηση Προσωρινού Καταλόγου «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου») κοινοποιήθηκε ο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  2658_1

Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου  Ημερομηνία:  17/05/2019  Α.Π.:  3270/1077/A3 Η  αρτιότητα  του

φακέλου όπως αυτός υποβλήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και

Πληροφορικής  του  Δήμου Πρέβεζας  ,απόρροια  της  σοβαρής  προσπάθειας  που  έγινε,  είχε  σαν

αποτέλεσμα  την  υψηλή  αξιολόγηση  και  έγκριση  της  πρότασης  .Στον  πίνακα  η  πρόταση  που
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υπέβαλε ο Δήμος Πρέβεζας βρίσκεται  στην 19η θέση με 60 βαθμούς (όσους και οι Δήμοι που

κατέλαβαν τις θέσεις 17 και 18). Εγκρίθηκαν συνολικά 56 προτάσεις .

Περιγραφή

Η εν λόγω πράξη αφορά τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Πρέβεζα με Δικαιούχο

το Δήμο Πρέβεζας με 1.495.000,00 € και Συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Πρέβεζας με 267.880,00 €

Προβλέπεται η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, της περιοχής παρέμβασης, αναλυτικά :

1. ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ:

Εκσυγχρονισμός κινηματογράφου , με την προμήθεια νέας ψηφιακής συσκευής και εξοπλισμού ,

ανακατασκευή παιδική χαρά και προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς κατάλληλα για ΑΜΕΑ έναντι

κηποθέατρου, δημιουργία ανοιχτού γυμναστήριου έναντι κηποθέατρου.

2. ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ:

Δημιουργία χώρων με πράσινο και κατάλληλο φωτισμό, παρτέρια, παγκάκια στον πεζόδρομο της

αγοράς .

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: 

Δημιουργία υποδομών για εύκολη πρόσβαση όπως: (α) Ποδηλατοδρόμοι στην ευρύτερη περιοχή,

δημιουργία σταθμού ποδηλάτων και προμήθεια ποδηλάτων, (β) Προμήθεια minibus 14 και minibus

20 θέσεων.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 

Προμήθεια έξυπνων πινακίδων για ενημέρωση του κοινού μέσω εφαρμογών, στις εισόδους του

πεζόδρομου της αγοράς , στην παραλία θα τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.

Η κύρια οδός παρέμβασης είναι η οδός Εθνικής Αντίστασης μήκους 450μ. και οι κάθετοι οδοί.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σκοπός  του  έργου  είναι  η  δημιουργία  ενός  ελκυστικού  περιβάλλοντος  και  η  αναβάθμιση  της

Κεντρικής  αγοράς  της  Πρέβεζας.  Τοποθετώντας  σταθμούς  ποδηλάτων  και  με  τη  λειτουργία

minibus συνδέουμε την περιοχή παρέμβασης του ΑΚΕ με τους χώρους ψυχαγωγίας δημιουργώντας

ένα  ενιαίο  χώρο  αγορών  και  ψυχαγωγίας  εφαρμόζοντας  τις  Αρχές  της  Βιώσιμης  Αστικής

Κινητικότητας  για  το  Δήμο  Πρέβεζας.  Το  σύνολο  των  επεμβάσεων  (φωτισμός,  κάδοι,  πάρκα,
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παρεμβάσεις  στα εμπορικά καταστήματα κ.α.)  συνθέτουν ένα σύγχρονο ΑΚΕ (Ανοικτό Κέντρο

Εμπορίου).
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