ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Ημερομηνία: 26/11/2018

Ανάλυση προτεινόμενων δράσεων ανά ΑΠ, ΣΣ και ΕΣ*
Άξονας Παρέμβασης

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός στόχος

Πρόδρομες Δράσεις (ΠΔ)

01.03.01.03 Ανακατασκευή γέφυρας στη
θέση Ντάλλα Σουλίου – Δ. Σουλίου

Προϋπολογισμός ΠΔ
(€)

250.000,00

1.3.1. Ανάδειξη ιδιαίτερων περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών (διαμόρφωση μονοπατιών,
σημεία παρατήρησης, δράσεις για επισκέπτες
με ειδικά ενδιαφέροντα, δίκτυο
ποδηλατοδρόμων κλπ)

Δράσεις Κυρίως Προγράμματος Προϋπολογισμός ΚΠ
(ΔΚΠ)
(€)

01.03.01.01 Κατασκευή δικτύου
ποδηλατόδρομων στην περιοχή του
Αχέροντα (Το μονοπάτι των ψυχών)
– ΠΕ Πρέβεζας
01.03.01.04 Ανάδειξη, προστασία,
αξιοποίηση πηγών Αχέροντα – Δ.
Δωδώνης
01.03.01.02 Διαμόρφωση – βελτίωση
δικτύου μονοπατιών – διαδρομών
περιοχής Αχέροντα – ΠΕ Πρέβεζας
/Δήμοι

ΣΣ3. Προστασία, αποκατάσταση
και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής

1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.3.2. Θεσμοθέτηση προστατευόμενης
περιοχής

01.03.02.01 Θεσμοθέτηση της
προστασίας των περιοχών Natura στην
περιοχή παρέμβασης

500.000,00

1.3.3. Προστασία από τη ρύπανση,
ολοκλήρωση διαχείρισης λυμάτων και
απορριμμάτων

01.03.03.01 Αποχέτευση ακαθάρτων και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.
Καναλακίου

6.000.000,00

600.000,00

01.03.01.05 Μελέτη και κατασκευή θέσεων
παρατήρησης ορνιθοπανίδας και υποδομών
υποστήριξης ερμηνείας περιβάλλοντος, για
επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα - Φορέας
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά
– Αχέροντα - Κέρκυρας

233.820,00

1.000.000,00

Συνολικός
Προϋπολογισμός ανά
Ειδικό Στόχο (€)

3.583.820,00

1.400.000,00
01.03.01.06 Σχεδιασμός & εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικές εκδόσεις,
χάρτες, φυλλάδια) συνδυαστικά με πολιτιστικά
στοιχεία και στοιχεία βιοποικιλότητας – Φορέας
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά
– Αχέροντα - Κέρκυρας

100.000,00

500.000,00

6.000.000,00

01.03.04.01 Νομική εμπειρογνωμοσύνη και
διαβούλευση για την διερεύνηση και επίλυση
ζητημάτων καθορισμού παρόχθιας ζώνης και
ιδιοκτησιακού

300.000,00

300.000,00

1.3.5. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων

01.03.05.01 Αναλυτικός προσδιορισμός των
πιέσεων και των απειλών για τα είδη και τους
τύπους οικοτόπων της περιοχής - Προσδιορισμός
και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης

70.000,00

70.000,00

01.06.01.01 Εκπόνηση διαχειριστικής
μελέτης αμμοληψιών στις περιοχές
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης κατά
μήκος του ποταμού Αχέροντα –
Φορέας Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά
– Αχέροντα - Κέρκυρας

166.250,00

166.250,00

01.06.01.02 Διάγνωση και αξιολόγηση κινδύνων
από φυσικές καταστροφές - ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών (Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας)

ΣΣ6. Ανάσχεση φυσικών
κινδύνων και καταστροφών

01.06.02.01 Αντιμετώπιση της
προσβολής από μύκητα των
πλατάνων στα παραποτάμια δάση του
ποταμού Αχέροντα – Φ. Δ.
Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά
– Αχέροντα - Κέρκυρας

1.6.2. Προστασία της βλάστησης από
καταστροφικές απειλές και νόσους

2.1.1. Περαιτέρω ανάδειξη πολιτιστικών
μνημείων (νεκρομαντείο, αρχαίες πόλεις κλπ)

02.01.01.04 Αποκατάσταση
παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου
Δονάτου και διαμόρφωση του
περιβάλλοντος στην θέση Μυλος
Σαμονίδας Σουλίου

258.000,00

02.01.01.02 Ανάδειξη αρχαιολογικού
χώρου Καστριού Φαναρίου (αρχαία
Πανδοσία) – ΕΦΑ Πρέβεζας

02.01.01.05 Επισκευή αποκατάσταση
νερόμυλου στη θέση Αλεποχώρι
Μπότσαρη Δ Δωδώνης

200.000,00

02.01.01.03 Στερέωση –
αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη
Νεκρομαντείου – ΕΦΑ Πρέβεζας

02.01.02.03 Πολιτιστική διαδρομή κατά
μήκος του Αχέροντα –ΕΦΑ Θεσπρωτίας
& Πρέβεζας

2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός ΜΔ
(€)

1.3.4. Διερεύνηση και επίλυση ζητημάτων
καθορισμού παρόχθιας ζώνης και
ιδιοκτησιακού

1.6.1. Εξασφάλιση ανθεκτικότητας από φυσικές
καταστροφές - ανάπτυξη συστημάτων
διαχείρισης καταστροφών

ΣΣ1. Ανάδειξη της πολιτιστικής
αξίας του μυθικού Αχέροντα

Μελλοντικές Δράσεις (ΜΔ)

2.1.2. Οργάνωση υποδομών και μέσων για την
02.01.02.05 Ανάπτυξη και χρήση
αναπαράσταση μυθολογικών αναφορών με
καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής και
αξιοποίηση ΤΠΕ
επαυξημένης πραγματικότητας από το
Δήμο Πάργας για τον μύθο του Αχέροντα
και το Νεκρομαντείο

2.1.3. Ανάδειξη και διατήρηση πολιτιστικής
κληρονομιάς και χώρων πολιτισμού με άξονα
τον Αχέροντα

02.01.03.01 Αποκατάσταση και ανάδειξη
βασιλικής στη Γλυκή Θεσπρωτίας – ΕΦΑ
Θεσπρωτίας

5.000.000,00

5.000.000,00

120.000,00

120.000,00

3.960.000,00

02.01.01.06 Αναστήλωση κελιού Καλόγερου και
Ανάδειξη περιπατητικής διαδρομής στο δάσος
Γκουμπέ ΤΚ Δερβιζιάνων

180.000,00

02.01.01.01 Παρεμβάσεις προστασίας και
ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους της ΔΕ
Φαναρίου κατά μήκος του ποταμού Αχέροντα
–ΠΕ Πρέβεζας

600.000,00

10.000.000,00

02.01.02.02 Δράσεις προβολής περιοχής μυθικού
Αχέροντα – ΠΕ Πρέβεζας

300.000,00

02.01.02.04 Ανάπτυξη λογισμικού σχετικού με τον
μυθικό Αχέροντα για το εικονικό μουσείο
Δωδώνης – Δήμος Δωδώνης

200.000,00

5.398.000,00

70.000,00

02.01.02.01 Δημιουργία ψηφιακού
μουσείου Αχέροντα - ΠΕ Πρέβεζας

180.000,00

02.01.02.06 Ανάπτυξη και χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής και
επαυξημένης πραγματικότητας από το
Δήμο Σουλίου για τον Αχέροντα και το
Σούλι

150.000,00

300.000,00

02.01.03.02 Εβδομάδα Αχέροντα εκδηλώσεις συντήρησης μύθου και
πολιτισμού – Δ. Σουλίου

300.000,00

600.000,00

02.01.03.03 Αποκατάσταση - ανάδειξη
Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ.
Ρωμανού – Μητρόπολη Ιωαννίνων

663.350,00

663.350,00

10.730.000,00
30.000,00

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

02.01.04.01 Εμπειρογνωμοσύνη για το
ιδιοκτησιακό ζήτημα και την επικαιροποίηση του
θεσμικού πλαισίου στο Σούλι

2.1.4 Θεσμοθέτηση - επικαιροποίηση
ιστορικών & αρχαιολογικών χώρων

ΣΣ2. Ανάδειξη της ιστορικής αξίας
της περιοχής

02.02.01.01 Παρεμβάσεις ανάδειξης
και βελτίωσης προσβασιμότητας στον
οικιστικό ιστό του Σουλίου και στο
Κάστρο Κιάφας - ΕΦΑ Θεσπρωτίας

2.2.1. Βελτίωση υποδομών ανάδειξης περιοχής
Σουλίου, σκάλας Τζαβέλαινας κλπ

2.468.000,00

2.468.000,00

3.4.1 Κανονισμός ανάπτυξης δραστηριοτήτων

03.04.01.01 Κανονισμός ανάπτυξης
δραστηριοτήτων Τουρισμού, Άθλησης
και Αναψυχής στην περιοχή του μυθικού
Αχέροντα

60.000,00

60.000,00

3.4.4. Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης 03.04.04.01 Οργάνωση προγραμμάτων
εκπαίδευσης επαγγελματιών σε
επαγγελματιών σε περιβαλλοντικά και
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα
πολιτιστικά θέματα

ΣΣ6. Ανάσχεση φυσικών
κινδύνων και καταστροφών

3.5.1. Προώθηση επιχειρηματικότητας με νέες
ιδέες και δημιουργία νέων επιχειρήσεων
(σύμφωνο ποιότητας κλπ)

03.04.02.01 Αναδιαμόρφωση και
εκσυγχρονισμός ιππικών
εγκαταστάσεων σε Βουβοπόταμο και
Γλυκή - ΠΕ Πρέβεζας

100.000,00

03.04.02.02 Ενίσχυση
δραστηριοτήτων σε υδάτινους πόρους
- ΠΕ Πρέβεζας

100.000,00

03.04.02.04 Ανάδειξη αναρριχητικών
πεδίων- ΠΕ Πρέβεζας

100.000,00

03.04.02.05 Διαμόρφωση και
αειφόρος λειτουργία του οικοπέδου 21
– Δ. Σουλίου

120.000,00

03.04.02.06 Δημιουργία οργανωμένου
χώρου για τροχόσπιτα στον ποταμό
Αχέροντα - Δ.Σουλίου

200.000,00

03.04.02.07 Δίκτυο για την προώθηση
και τη διατήρηση των φυσικών πόρων
και της κληρονομιάς μέσω των
τουριστικών εγκαταστάσεων σε μία
διασυνοριακή διαδρομή
αγροτουρισμού (campervan stop)"

200.000,00

03.04.02.08 Συμπλήρωση - βελτίωση
υποδομών φιλοξενίας και εστίασης
στην περιοχή Αχέροντα

1.000.000,00

03.04.03.01 Ανάδειξη ορεινών
διαδρομών για ποδηλασία - ΠΕ
Πρέβεζας

100.000,00

03.04.03.02 Ανάδειξη ορεινών
διαδρομών για ορειβασία - πεζοπορία
- ΠΕ Πρέβεζας

100.000,00

03.04.02.03 Διαμόρφωση παραλίας Αμμουδιάς
και αποκατάσταση – επέκταση του βραχίονα στο
Δέλτα Αχέροντα- ΠΕ Πρέβεζας

1.500.000,00

200.000,00

300.000,00
03.04.05.02 Προώθηση και ανάδειξη
γαστρονομίας, με ανάδειξη τοπικών
συνταγών αλλά και νέων
προσεγγίσεων βασισμένων στην
ιστορία και τα τοπικά προϊόντα

03.05.01.01 Δημιουργία cluster
επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση
πελατών ‘’προσβάσιμου τουρισμού’’

3.320.000,00

300.000,00

3.4.5. Προώθηση και ανάδειξη γαστρονομίας με
ανάδειξη τοπικών συνταγών και προϊόντων

4. ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

50.000,00

02.02.02.01 Σχολείο Βούλγαρη :
Πολυχώρος ιστορίας και πολιτισμού – Δ.
Σουλίου

3.4.3. Οργάνωση διαδρομών και πακέτων
επισκέψεων για προσέλκυση επισκεπτών
παράκτιας ζώνης

ΣΣ5. Ενίσχυση καινοτομίας ως
παράγοντα ενίσχυσης
ανταγωνιστικότητας και
προώθησης της απασχόλησης

50.000,00

2.2.2. Σύνδεση ιστορικότητας περιοχής με
βιωματικές κλπ δράσεις για το Σούλι

ΣΣ4. Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου
άσκησης δραστηριοτήτων,
οργάνωση υποδομών και
επιχειρηματικότητας για
εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΣΣ5. Ενίσχυση καινοτομίας ως
παράγοντα ενίσχυσης
ανταγωνιστικότητας και
προώθησης της απασχόλησης

100.000,00

800.000,00

800.000,00

02.02.01.02 Ανακατασκευή αμφιθεάτρου Αγ.
Δονάτου

3.4.2. Συμπλήρωση υποδομών διημέρευσης και
διαμονής και οργάνωση δραστηριοτήτων με
πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕNΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

100.000,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00

250.000,00

3.5.2. Ενίσχυση καινοτόμας
επιχειρηματικότητας εναλλακτικού τουρισμού
με διείσδυση στην αγορά του "Προσβάσιμου
Τουρισμού"

03.05.02.01 Ίδρυση επιχείρησης
ειδικού / εναλλακτικού τουρισμού για
την ψυχαγωγία και άθληση πελατών
‘’προσβάσιμου τουρισμού’’

500.000,00

500.000,00

4.5.1. Προώθηση επιχειρηματικότητας και
απασχόλησης με σύνδεση τοπικών προϊόντων
με τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά

04.05.01.01 Δημιουργία πρατηρίου
παραδοσιακών προϊόντων στην Αμμουδιά - ΠΕ
Πρέβεζας

4.5.2. Προώθηση βέλτιστων πρακτικών για
περιορισμό περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα

04.05.02.01 Προώθηση βέλτιστων πρακτικών για
περιορισμό περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα

4.6.1. Προστασία από δυσμενή καιρικά
φαινόμενα για την τοπική παραγωγή
(αντιπλημμυρικά κλπ)

04.06.01.01 Αντιπλημμυρική
προστασία πεδιάδας Αχέροντα και
πλωτότητα ποταμού – ΠΕ Πρέβεζας

100.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.6.2. Προστασία και αποκατάσταση γεωργικής
βιοποικιλότητας και εδάφους

04.06.02.01 Προστασία και αποκατάσταση
γεωργικής βιοποικιλότητας και εδάφους

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος Αχέροντα, €

10.836.000,00

25.179.600,00

* Δεν περιλαμβάνονται δράσεις τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα καθοριστούν στη φάση έναρξης εφαρμογής του

10.000.000,00

20.000.000,00

150.000,00

150.000,00

9.713.820,00

45.729.420,00
19.259.350,00

