ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5033011
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΟΤΑ
Ηµεροµηνία Έναρξης Πράξης: 01/11/2018
Ηµεροµηνία Λήξης Πράξης: 30/04/2020
Φυσικό Αντικείµενο Πράξης:
Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση παρεµβάσεων ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισµού και
γενικής προβολής του πολιτιστικού προϊόντος της Αθήνας στο ευρύτερο κοινό, µε απώτερο στόχο να
δοθεί προστιθέµενη αξία στο τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής παρέµβασης πετυχαίνοντας έτσι την
ανάδειξη και την προβολή της. Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στην περαιτέρω
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής παρέµβασης, της καίριας γεωγραφικής της θέσης
στον ελλαδικό χώρο καθώς και της συµβολής της στη παραγωγή δράσεων σύγχρονου πολιτισµού, µε
απώτερο σκοπό την ανάδειξη των εν λόγω δράσεων σε πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο για την
ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας και τη συµβολή τους στην οικονοµική της ανάπτυξη.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της
Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας»
Το Υποέργο θα υλοποιηθεί µε Ιδία Μέσα (Αυτεπιστασία) µέσω των ακόλουθων δράσεων – πακέτων
εργασίας:
ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισµός έργου: Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισµό, την
παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση και η επιστηµονική υποστήριξη του συνολικού
έργου. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του ΠΕ1 θα υλοποιηθούν ενέργειες που αφορούν στη διοικητική
διεύθυνση και διαχείριση του έργου, την οικονοµική διαχείριση όλων των συµβάσεων και δράσεων της
Πράξης κλπ.
ΠΕ2: Υλοποίηση ενεργειών ανάπτυξης και προβολής της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της
Αθήνας Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης δέσµης ενεργειών
ανάπτυξης και προβολής της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας που θα περιλαµβάνουν
το σχεδιασµό και την εφαρµογή µια ολοκληρωµένης πολιτισµικής τουριστικής πολιτικής για την περιοχή
παρέµβασης, την ανάπτυξη συνεργασιών – δικτύωση µε πολιτιστικούς φορείς για την καλύτερη ανάδειξη
του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής παρέµβασης, την προώθηση και επικοινωνία πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην περιοχή παρέµβασης, την ανάδειξη νέων δυνατοτήτων ενίσχυσης του τουριστικού
προϊόντος, τη διεύρυνση του πεδίου διάδοσης του πολιτιστικού προϊόντος στην περιοχή παρέµβασης

µέσω σχετικών ερευνών κλπ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής.

Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονοµασία Δείκτη

Μονάδα

Δείκτη

Κατηγορία Περιφέρειας

Τιµή

Μέτρησης

09403

Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων σε
εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχοµένου
(Φεστιβάλ, Εκθέσεις σύγχρονου πολιτισµού
κ.λ.π.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άτοµα

ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος
Περισσότερο Ανεπτυγµένες Περιφέρειες

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.000

ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 300.000,00 €
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις που Χρηµατοδοτούν / χρηµατοδότησαν την Πράξη
Κωδικός

Κωδ. Πράξης ΣΑ

Πρόταση

Ενεργός Ενάριθµος

Π/Υ Υποέργων

ΣΑ

(Κωδικός

Εγγραφής

(που συνεχίζει να

Προπαρασκευαστικών

πληρώνει την Πράξη)

Ενεργειών

ΝΑΙ

0,00

Ενάριθµου)
ΕΠ0851

2018ΕΠ08510056

--

Σύνολο Π/Υ

300.000,00

Τ ο ε πι λ έ ξ ι μο ποσό δημόσι ας δαπάν ης ,η οποί α προτ ε ί ν ε τ αι
γ ι α ε γ γ ρ α φ ή σ τ ο Π Δ Ε α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε 300.000,00 €.

