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ελύδα 1

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι μελϋτεσ αναβϊθμιςησ και ανϊδειξησ οικιςμών, που θα χρηματοδοτηθούν ςτο πλαύςιο
του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άξονασ 4 "Εφαρμογό τησ
προςϋγγιςησ LEADER" / Μϋτρο 41, Τπομϋτρο L322 "Ανακαύνιςη και ανϊπτυξη των
χωριών", ϋχουν ωσ αντικεύμενο να προςδιορύςουν τμόματα ό ςτοιχεύα του οικιςμού για
τα οπούα βϊςει ιςτορικών, κοινωνικών ςτοιχεύων και ςτοιχεύων ειδικού αρχιτεκτονικού
χαρακτόρα θα προταθεύ ϋνα ςχϋδιο ανϊπτυξησ που θα περιλαμβϊνει:
o Αιςθητικό και λειτουργικό βελτύωςη των κοινόχρηςτων χώρων και
o

Ανϊδειξη των φυςικών και ειδικών αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων τησ περιοχόσ

τόχοσ τησ μελϋτησ εύναι μϋςω μιασ μεθόδου ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ να
υποδειχτούν παρεμβϊςεισ που εύναι αναγκαύεσ για τη βελτύωςη του φυςικού και
δομημϋνου περιβϊλλοντοσ του οικιςμού ςε ςημεύα ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ, ϋτςι ώςτε
να τον καταςτόςουν πόλο ϋλξησ των επιςκεπτών και να αναβαθμύςουν την ποιότητα
ζωόσ των κατούκων.
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η μελϋτη αυτό θα περιλαμβϊνει τα παρακϊτω:
1. Γεωγραφικό θϋςη του οικιςμού, ςύνδεςη με ϊλλουσ οικιςμούσ, κ.λπ.
2. Πολεοδομικό αναγνώριςη και ιςχύον θεςμικό πλαύςιο ςε ό,τι αφορϊ ςτην
ανϊπτυξη και τη δόμηςη του οικιςμού
3. Ιςτορικό αναφορϊ, πολιτιςμικό πλαύςιο και πολιτιςτικού πόροι
4. Γενικό αναγνώριςη του φυςικού περιβϊλλοντοσ (κλύμα, γεωλογικϊ, γεωτεχνικϊ
και γεωμορφολογικϊ ςτοιχεύα εδϊφουσ, περιβαλλοντικϊ ςτοιχεύα (χλωρύδα,
πανύδα, προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, πηγϋσ κ.λπ.)
5. Γενικό αναγνώριςη ανθρωπογενούσ περιβϊλλοντοσ (πληθυςμόσ, απαςχόληςη,
οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ, δόμηςη κ.λπ.)
6. Περιγραφό τησ δομόσ του οικιςμού (δομό του οικιςμού, όρια οικιςμού, χρόςεισ
γησ, περιοχϋσ προςταςύασ ό ειδικών δεςμεύςεων, δύκτυο κυκλοφορύασ ςτϊθμευςησ)
7. Ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ - κοινόχρηςτοι χώροι
8. Δύκτυο υποδομών
9. Ποιοτικό αναγνώριςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ κοινόχρηςτων χώρων και
εξοπλιςμό τουσ
10. Καταγραφό αξιόλογων ςτοιχεύων ιδιαύτερησ αιςθητικόσ αξύασ (κοινόχρηςτοι
χώροι, παραδοςιακϊ ςτοιχεύα, κτύρια, διαδρομϋσ, φυςικού πόροι κ.λπ.)
11. Εντοπιςμόσ ιδιαιτεροτότων και λειτουργικών προβλημϊτων – υμπερϊςματα
από την αξιολόγηςη των ςτοιχεύων τησ αναγνώριςησ – Προοπτικϋσ και κριτόρια
ανϊπτυξησ
Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ
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1. Γενικό Περιγραφό των Προτεινόμενων Παρεμβϊςεων με βϊςει τα ςτοιχεύα τησ
καταγραφόσ και τησ ανϊλυςησ με ϋμφαςη ςτα αιςθητικϊ, περιβαλλοντικϊ,
ιςτορικϊ, κοινωνικϊ και οικονομικϊ ςτοιχεύα – Σεκμηρύωςη
2. Αναλυτικό τεχνικό Περιγραφό των Προτεινόμενων Παρεμβϊςεων
3. Ιερϊρχηςη των Προτεινόμενων Έργων
Ιεραρχημϋνο ςχϋδιο παρεμβϊςεων διαμόρφωςησ, βελτύωςησ, αναβϊθμιςησ
κοινοχρόςτων χώρων (ενοπούηςη, αιςθητικό αναβϊθμιςη, λειτουργικότητα των
κοινόχρηςτων χώρων), βελτύωςη και επϋκταςη του εξοπλιςμού, τησ μορφόσ και
τησ αιςθητικόσ κοινωφελών εγκαταςτϊςεων και χώρων ςτην περιοχό
αναβϊθμιςησ, καθώσ και προτϊςεισ παρεμβϊςεων για τισ όψεισ αξιόλογων
κτηρύων. Βαςικό ςτοιχεύο ιεραρχημϋνο των προτεινόμενων παρεμβϊςεων θα
αποτελϋςει η διαςφϊλιςη τησ καλόσ λειτουργύασ του οικιςμού με όρουσ
υγιεινόσ, κυκλοφορύασ και μετακύνηςησ και προώποθϋςεισ για ποιοτικό και
οικονομικό ανϊπτυξη.
Δ. ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ
ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
Ε. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
Σ. ΦΑΡΣΕ – ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
1. Γενικού Αναγνωριςτικού Φϊρτεσ κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαμβϊνουν
τα ςτοιχεύα τησ παρ. Β (1,3,5,6)
2. Φϊρτησ χρόςεων γησ κλ. 1:1000 (με επιςόμανςη των αξιόλογων φυςικών και
αρχιτεκτονικών ςτοιχεύων, κυκλοφορύα – ςτϊθμευςη).
3. Φϊρτησ κλ. 1:1000 (τοιχεύα φυςικού περιβϊλλοντοσ, ενδιαφϋροντα ςημεύα
θϋασ κ.λπ.)
4. Φϊρτησ κλ. 1:1000 (ποιοτικό κατϊςταςη κοινόχρηςτων χώρων κ.λπ.)
5. Φϊρτησ κλ. 1:1000 ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ κοινόχρηςτων χώρων
6. Φϊρτησ κλ. 1:1000 υφιςτϊμενων υποδομών (φωτιςμόσ, ύδρευςη κ.λπ.)
7. Φϊρτησ κλ. 1:1000 προτεινόμενων περιοχών ό ςτοιχεύων παρεμβϊςεων (ϋργων)
και ιερϊρχηςη προτεραιοτότων
8. Υωτογραφικό τεκμηρύωςη του οικιςμού
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