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ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020)
ΜΔΣΡΟ19: «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
(CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2: «ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
(CLLD/LEADER)»
ΓΡΑΗ 19.2.4: «ΒΑΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΑΝΑΠΛΑΗ ΥΩΡΙΩΝ Δ ΑΓΡΟΣΙΚΔ
ΠΔΡΙΟΥΔ»
ΓΡΑΗ 19.2.6: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΩΝ»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ
«ΤΝΟΛΙΚΗ ΘΔΩΡΗΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
Ή ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ

Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΜΕΛΕΣΗ
«ΤΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
Ή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ»
Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι μελζτεσ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ οικιςμϊν, που κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του Σοπικοφ
Προγράμματοσ CLLD / LEADER του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020, ζχουν ωσ
αντικείμενο να προςδιορίςουν τμιματα ι ςτοιχεία του οικιςμοφ για τα οποία βάςει ιςτορικϊν,
κοινωνικϊν ςτοιχείων και ςτοιχείων ειδικοφ αρχιτεκτονικοφ χαρακτιρα κα προτακεί ζνα ςχζδιο
ανάπτυξθσ που κα περιλαμβάνει:
o Αιςκθτικι και λειτουργικι βελτίωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων και
o Ανάδειξθ των φυςικϊν και ειδικϊν αρχιτεκτονικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ
τόχοσ τθσ μελζτθσ είναι μζςω μιασ μεκόδου ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ να υποδειχτοφν παρεμβάςεισ
που είναι αναγκαίεσ για τθ βελτίωςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ του οικιςμοφ ςε ςθμεία
ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ, ζτςι ϊςτε να τον καταςτιςουν πόλο ζλξθσ των επιςκεπτϊν και να
αναβακμίςουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων.
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η μελζτθ αυτι κα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Ι. Σεχνική Ζκθεση
Η τεχνικι ζκκεςθ, κα καλφπτει τισ κφριεσ παραμζτρουσ για τθν ανάλυςθ, όπωσ παρουςιάηονται παρακάτω:
1. Γεωγραφικι κζςθ του οικιςμοφ, ςφνδεςθ με άλλουσ οικιςμοφσ, κ.λπ.
2. Πολεοδομικι αναγνϊριςθ και ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ςε ό,τι αφορά ςτθν ανάπτυξθ και τθ
δόμθςθ του οικιςμοφ
3. Ιςτορικι αναφορά, πολιτιςμικό πλαίςιο και πολιτιςτικοί πόροι
4. Γενικι αναγνϊριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ (κλίμα, γεωλογικά, γεωτεχνικά και
γεωμορφολογικά ςτοιχεία εδάφουσ, περιβαλλοντικά ςτοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, προςτατευόμενεσ
περιοχζσ, πθγζσ κ.λπ.)
5. Γενικι αναγνϊριςθ ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ (πλθκυςμόσ, απαςχόλθςθ, οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ, δόμθςθ κ.λπ.)
6. Περιγραφι τθσ δομισ του οικιςμοφ (δομι του οικιςμοφ, όρια οικιςμοφ, χριςεισ γθσ, περιοχζσ
προςταςίασ ι ειδικϊν δεςμεφςεων, δίκτυο κυκλοφορίασ - ςτάκμευςθσ)
7. Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ - κοινόχρθςτοι χϊροι
8. Δίκτυο υποδομϊν
9. Ποιοτικι αναγνϊριςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κοινόχρθςτων χϊρων και εξοπλιςμό τουσ
10. Καταγραφι αξιόλογων ςτοιχείων ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ αξίασ (κοινόχρθςτοι χϊροι, παραδοςιακά
ςτοιχεία, κτίρια, διαδρομζσ, φυςικοί πόροι κ.λπ.)
11. Εντοπιςμόσ ιδιαιτεροτιτων και λειτουργικϊν προβλθμάτων
12. υμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ αναγνϊριςθσ - Προοπτικζσ και κριτιρια
ανάπτυξθσ
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ΙΙ. Φύλλο Καταγραφής
υμπλθρωμζνο το παρακάτω ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ:
1. ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΜΟΤ:
Α) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΙΚΙΜΟ
 Ορεινόσ
 Ημιορεινόσ
 Πεδινόσ
 Παράλιοσ
ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ
 Τπάρχουν ςτθν περιοχι ιδιαίτερα ςτοιχεία του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ που αξίηει να αναδειχκοφν; (πχ. ςπιλαιο,
φαράγγι, κλπ)
 Τπάρχει κάποιο πλαίςιο προςταςίασ για τθν περιοχι?
 Αναφζρετε κάποιο από τα ςτοιχεία του τόπου που
κεωρείται ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό για τθ φυςιογνωμία
του
Β) ΤΧΕΣΙΗ ΜΕ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
 Ποια είναι θ ςχζςθ του οικιςμοφ με :
Σο τοπικό κζντρο τθσ περιοχισ:
Σουσ γειτονικοφσ οικιςμοφσ:
 Εκπαίδευςθ:
(υπάρχει ςτον οικιςμό νθπιαγωγείο, δθμοτικό, γυμνάςιο,
λφκειο;)
 Τγεία:
(υπάρχει κζντρο υγείασ, ιατρείο, φαρμακείο;)
 Άλλεσ εξυπθρετιςεισ
 Θεωρείτε ότι θ περιοχι χρειάηεται καλφτερθ οδικι
ςφνδεςθ με το τοπικό κζντρο;
 Τπάρχει ςυγκοινωνία με άλλεσ περιοχζσ;
 Τπάρχει ςυγκοινωνία με άλλο τοπικό κζντρο;
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
α) Προσ το τοπικό κζντρο
β) Προσ άλλεσ οικιςτικζσ περιοχζσ
Γ) ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΙΣΟ
Κτίηονται καινοφρια κτίρια ;
Κτίηονται τουριςτικζσ μονάδεσ ;
2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ε ποιο τομζα ςτθρίηεται θ οικονομία τθσ περιοχισ;



Ζχει αλλάξει κάτι, ςτθν πάροδο των χρόνων, ςε ςχζςθ με
τουσ παραπάνω τομείσ; Αν ναι, ποιο;
Τπάρχουν παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ;



ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΚΗ
ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΚΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ
(γεωργία – κτθνοτροφία – αλιεία)
ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ
( βιομθχανία - βιοτεχνία)
ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ
(υπθρεςίεσ και τουριςμόσ)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αν ναι, ποιεσ; (π.χ. υφαντουργία, κεραμικι)
Τπάρχει κάποιο επάγγελμα ςτθν περιοχι που ζχει
ςιμερα εκλείψει; Αν ναι, ποιο ;
 Νζεσ απαςχολιςεισ ςτθν περιοχι; Αν ναι, ποιεσ;
 Πιςτεφετε ότι υπάρχουν προοπτικζσ εξζλιξθσ ς’ αυτζσ τισ
απαςχολιςεισ; Αν ναι, ποιεσ;
 Γνωρίηετε αν ζχουν δοκεί επιχορθγιςεισ ι κάποια
οικονομικι ενίςχυςθ για τθν παραγωγι τοπικϊν
προϊόντων ι για τθν ενίςχυςθ τοπικϊν
«παραδοςιακϊν» δραςτθριοτιτων; Αν ναι, ςε ποιεσ;
3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
 Τπάρχουν προβλιματα ςιμερα ςτθν κυκλοφορία των
οχθμάτων και των πεηϊν ςτθν περιοχι; Αν ναι, ποια;




ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 υναλλαγι με δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ
 Τπθρεςίεσ Πρωτογενι τομζα
(αγροτικά, κτθνοτροφικά)
 Τπθρεςίεσ Δευτερογενι τομζα
Για ποιουσ λόγουσ γίνονται οι μετακινιςεισ κακθμερινά;
(μεταποίθςθ, καταςκευζσ)
 Τπθρεςίεσ Σριτογενι τομζα
(τουριςμόσ)
 Ιατροφαρμακευτικι
περίκαλψθ
 Αγορά τροφίμων

Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ
1. Γενικι Περιγραφι των Προτεινόμενων Παρεμβάςεων με βάςει τα ςτοιχεία τθσ καταγραφισ και τθσ
ανάλυςθσ με ζμφαςθ ςτα αιςκθτικά, περιβαλλοντικά, ιςτορικά, κοινωνικά ςτοιχεία – Σεκμθρίωςθ
2. Αναλυτικι τεχνικι Περιγραφι των Προτεινόμενων Παρεμβάςεων
3. Ιεράρχθςθ των Προτεινόμενων Ζργων

Δ. ΧΑΡΣΕ – ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
Δ.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΦΤΙΚΟ ΠΛΟΤΣΟ – ΣΟΠΙΟ – ΤΠΟΔΟΜΕ (κλίμακα 1 : 5.000) που κα
περιλαμβάνει
α. χριςεισ γθσ (με επιςιμανςθ των αξιόλογων φυςικϊν και αρχιτεκτονικϊν
ςτοιχείων, κυκλοφορία – ςτάκμευςθ)
β. τοιχεία φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ενδιαφζροντα ςθμεία κζασ κ.λπ.
γ. ιμανςθ και ποιοτικι κατάςταςθ κοινόχρθςτων χϊρων κ.λπ.
δ. Τφιςτάμενα δίκτυα υποδομϊν (φωτιςμόσ, φδρευςθ κ.λπ.)
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Δ.2 ΧΑΡΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΗ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ (κλίμακα 1 : 1.000)
Δ.3. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ
Η μελζτθ κα πρζπει να περιζχει και ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ του οικιςμοφ, ςφμφωνα με τα παραπάνω κεφάλαια.
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