ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
"ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι µελέτες αναβάθµισης και ανάδειξης οικισµών, που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) / Άξονας 4 "Εφαρµογή της
προσέγγισης LEADER" / Μέτρο 41, Υποµέτρο L322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των
χωριών", έχουν ως αντικείµενο να προσδιορίσουν τµήµατα ή στοιχεία του οικισµού για τα
οποία βάσει ιστορικών, κοινωνικών στοιχείων και στοιχείων ειδικού αρχιτεκτονικού
χαρακτήρα θα προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει:
o

Αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και

o

Ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής

Στόχος της µελέτης είναι µέσω µιας µεθόδου ολοκληρωµένης προσέγγισης να υποδειχτούν
παρεµβάσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος του οικισµού σε σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να τον
καταστήσουν πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η µελέτη αυτή θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
1. Γεωγραφική θέση του οικισµού, σύνδεση µε άλλους οικισµούς, κ.λπ.
2. Πολεοδοµική αναγνώριση και ισχύον θεσµικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη
και τη δόµηση του οικισµού
3. Ιστορική αναφορά, πολιτισµικό πλαίσιο και πολιτιστικοί πόροι
4. Γενική αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος (κλίµα, γεωλογικά, γεωτεχνικά και
γεωµορφολογικά στοιχεία εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα,
προστατευόµενες περιοχές, πηγές κ.λπ.)
5. Γενική αναγνώριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πληθυσµός, απασχόληση,
οικονοµικές δραστηριότητες, δόµηση κ.λπ.)
6. Περιγραφή της δοµής του οικισµού (δοµή του οικισµού, όρια οικισµού, χρήσεις γης,
περιοχές προστασίας ή ειδικών δεσµεύσεων, δίκτυο κυκλοφορίας - στάθµευσης)
7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς - κοινόχρηστοι χώροι
8. ∆ίκτυο υποδοµών
9. Ποιοτική αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης κοινόχρηστων χώρων και
εξοπλισµό τους
10. Καταγραφή αξιόλογων στοιχείων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (κοινόχρηστοι χώροι,
παραδοσιακά στοιχεία, κτίρια, διαδροµές, φυσικοί πόροι κ.λπ.)
11. Εντοπισµός ιδιαιτεροτήτων και λειτουργικών προβληµάτων – Συµπεράσµατα από
την αξιολόγηση των στοιχείων της αναγνώρισης – Προοπτικές και κριτήρια
ανάπτυξης

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1. Γενική Περιγραφή των Προτεινόµενων Παρεµβάσεων µε βάσει τα στοιχεία της
καταγραφής και της ανάλυσης µε έµφαση στα αισθητικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά,
κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία – Τεκµηρίωση
2. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή των Προτεινόµενων Παρεµβάσεων
3. Ιεράρχηση των Προτεινόµενων Έργων
Ιεραρχηµένο σχέδιο παρεµβάσεων διαµόρφωσης, βελτίωσης, αναβάθµισης
κοινοχρήστων χώρων (ενοποίηση, αισθητική αναβάθµιση, λειτουργικότητα των
κοινόχρηστων χώρων), βελτίωση και επέκταση του εξοπλισµού, της µορφής και της
αισθητικής κοινωφελών εγκαταστάσεων και χώρων στην περιοχή αναβάθµισης,
καθώς και προτάσεις παρεµβάσεων για τις όψεις αξιόλογων κτηρίων. Βασικό
στοιχείο ιεραρχηµένο των προτεινόµενων παρεµβάσεων θα αποτελέσει η
διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οικισµού µε όρους υγιεινής, κυκλοφορίας και
µετακίνησης και προϋποθέσεις για ποιοτική και οικονοµική ανάπτυξη.
∆. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ε. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤ. ΧΑΡΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Γενικοί Αναγνωριστικοί Χάρτες κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαµβάνουν τα
στοιχεία της παρ. Β (1,3,5,6)
2. Χάρτης χρήσεων γης κλ. 1:1000 (µε επισήµανση των αξιόλογων φυσικών και
αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυκλοφορία – στάθµευση).
3. Χάρτης κλ. 1:1000 (Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ενδιαφέροντα σηµεία θέας
κ.λπ.)
4. Χάρτης κλ. 1:1000 (ποιοτική κατάσταση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.)
5. Χάρτης κλ. 1:1000 ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινόχρηστων χώρων
6. Χάρτης κλ. 1:1000 υφιστάµενων υποδοµών (φωτισµός, ύδρευση κ.λπ.)
7. Χάρτης κλ. 1:1000 προτεινόµενων περιοχών ή στοιχείων παρεµβάσεων (έργων)
και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
8. Φωτογραφική τεκµηρίωση του οικισµού

