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1.ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΣ – ΤΟΠΙΟ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στην περιοχή της Λατσίδας υπάγονται οι Αγόροι, η Ζούρβα, τα Αγκιναροσέλια, τα Σόπατα, η Πλάκα.
Η Λατσίδα ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λατσίδας, μαζί με τους οικισμούς Ζούρβα (0 κατοίκους)
και Αγόροι (21 κατοίκους). Σήμερα ανήκει στο Δήμο Νεάπολης.
Σε υψόμετρο 250μέτρων δυτικά του Αγίου Νικολάου στους πρόποδες του Ανάβλοχου είναι
κτισμένος ο ημιορεινός οικισμός «Λατσίδα». Βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της «Σκάφης του
Μεραμπέλου», στο 51ο χιλιόμετρο του παλαιού δρόμου Ηρακλείου–Λασιθίου. Σήμερα από τη νέα
εθνική οδό, στην παράκαμψη προς Νεάπολη, διακλάδωση στα αριστερά οδηγεί στον εν λόγω
οικισμό.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς της περιοχής και δη την εποχή της Ενετοκρατίας,
σύμφωνα με τον Καστροφύλακα.
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Το όνομα της, που σαν ιδιωματική λέξη συναντάται μόνο στην Ανατολική Κρήτη, προέρχεται
μάλλον από την τοποθεσία όπου είναι κτισμένη, και σημαίνει βάραθρο,καταβόθρα, προφανός από
το λάκκος-λακίδα-λατσίδα κατά τον Μ. Πιτυκάκη, ενώ λατσίδα λέγεται και η λάσπη από πάσπαρο.
Σύμφωνα όμως με τοπική ωραϊστική ετυμολογία, επειδή το χωριό παρόλο που βρίσκεται σε
λάκκωμα πέφτουν πάνω του οι πρωινές ηλιαχτίδες, πήρε το όνομα του από το ηλιαχτίδα>ηλιακτίδα>η Λατσίδα.
Αρχαιότερη μνεία του ονόματος συναντάμε σε έγραφα του 1369 ως Lacida 1. To 1583 αναφέρεται
από τον Πέτρο Καστροφύλακα (Κ97) ως Lacidha με 740 κατοίκους, από τα πιο μεγάλα χωριά του
Μεραμπέλου. Το 1630 από τον Basilicata επίσης ως Lacidha2. Στην τούρκικη απογραφή του 1671
αναφέρεται ως Lacide με 72 χαράτσα. Στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834 αναφέρεται Latsidha3
με 35 χριστιανικές και 5 μουσουλμανικές οικογένειες. Το 1881 η Λατσίδα ανήκει στο δήμο
Βραχασίου με 737 κατοίκους χριστιανούς και 9 Τούρκους.
Το 1897 με το υπ΄αριθ. 11/1897 Διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας, ιδρύεται το μονοτάξιο σχολείο
από το οποίο αποφοίτησε η αείμνηστη Μαρία Λιουδάκη, αλλά και τόσοι άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι
καθώς και εκκλησιαστικές μορφές. Η γενέτειρα της Μαρίας Λιουδάκη και του Αρχιμανδρίτη και
νεομάρτυρα Θεοδοσάκη Φωτίου κατά κόσμον Γεωργίου ήταν η Λατσίδα.
Το 1900 στον ίδιο δήμο αναφέρεται με 669 κατοίκους, το 1920 είναι έδρα ομώνυμου αγροτικού
δήμου με 714 κατοίκους, το 1928 με 674 κατ. το 1940 με 687 κατ.το 1951 με 657 κατ. το 1961 με
607 κατ. το 1971 με 505 κατ. το 1981 με 458 κατ. και το 2001 με 289 κατ.
Η Λατσίδα είναι ένα όμορφο παραδοσιακό και γραφικό χωριό, που οι ρίζες του βρίσκονται πολύ
παλιά. Ο Αυστριακός περιηγητής F. W. Sieber, που επισκεύτηκε την Κρήτη το 1817, πίστευε
″αδιαμφισβήτητα″ ότι εδώ υπήρχε η αρχαία Λύκαστος, μία από τις επτά κρητικές πόλεις που είχαν
πάρει μέρος στον Τρωϊκό Πόλεμο. Νεότερες όμως ιστορικές έρευνες συγκλίνουν στην άποψη, ότι η
Λύκαστος βρισκόταν κοντά στο Κανλί Καστέλι Τεμένους. Κατά το Γάλλο πρόξενο τον F.Fabragates το
1834 στο ημερολόγιο του αναφέρει πως «από τους μύλους της Λατσίδας στον αυχένα του
Καλαρύτη αντικρίζεις τη γελαστή πεδιάδα του Μεραμπέλλου». Πολλοί λαογράφοι και ιστορικοί
περιγράφουν πως η Λατσίδα είχε τις ρίζες της από πολύ παλιά. Ήταν το μεγαλύτερο και παλαιότερο
χωριό.
Οι κάτοικοι της Λατσίδας έχουν αφιερώσει κεντρική πλατεία στο όνομα της Μαρίας Λιουδάκη, της
μεγάλης αυτής μορφής με το ηρωικό τέλος. Η Μαρία Λιουδάκη γεννήθηκε το 1894, φοίτησε στο
δημοτικό σχολείο του χωριού της και στη συνέχεια τα έτη 1904-1905 ενεγράφη στο Γυμνασιακό
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Παρθεναγωγείο Νεάπολης, αποφοίτησε από αυτό το 1908. Το ίδιο έτος διορίζεται
δημοδιδασκάλισσα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Δίδαξε σε διάφορα σχολεία του Ν. Λασιθίου. Το 192627 φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το έργο της είναι λαογραφικό και παιδαγωγικό. Το Δεκέμβρη
του 1947 βασανίζεται και θανατώνεται από παρακρατικούς.
Επί Τουρκοκρατίας στο οικισμό υπήρχαν τα ¨μεγάλα Δικαστήρια¨ των Τούρκων, στην πλατεία του
Αγίου Ιωάννη. Τα καφενεία του χωριού ή Ντουκιάνια, όπως τα έλεγαν οι παλαιότεροι, αριθμούσαν
πάνω από 25. Μικρές συντεχνίες όπως ελαιοτριβεία, σιδηρουργεία, τυροκομεία, κρεοπωλεία,
φούρνος, καφεκοπτείο, φαρμακείο αναπτύχθηκαν στον οικισμό.
Στη Λατσίδα τα «παλάτια» ήταν δύο. Το πάνω και το κάτω Κονάκι, σήμερα κατεστραμμένα, μόνο
ένας τοίχος του πρώτου υπάρχει. Τα τοξωτά παράθυρα βρίσκονται στη νέα εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου. Το στέμμα που ήταν τοποθετημένο στην πόρτα σαν κλειδί του τόξου τοποθετήθηκε στην
εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, που θυμίζει ότι το επάνω κονάκι είχε δύο θόλους. Το οικοδομικό υλικό
από τα κτίσματα χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της Φράγκικης εκκλησίας. Ο G. Gerola, στο
έργο του «Monumenti Veneti nell isola di Creta» αναφέρει την ύπαρξη της Φράγκικης Εκκλησίας,
κατεστραμμένη από τότε.
Στο κέντρο του οικισμού, σε στρατηγική θέση ο Πύργος, ενετικό κτίριο που δέσποζε της κοιλάδας,
στη θέση Αφέντης Χριστός, από το οποίο μπορούσες να παρακολουθείς το Κρητικό Πέλαγος, δια
μέσου της Χαράδρας Χαυγάς, μα και ολόκληρη την κοιλάδα.
Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ THΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η πρόσβαση στον οικισμό εξασφαλίζεται, είτε με ιδιωτικό επιβατικό, είτε με την γραμμή των
Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου, δια μέσου της νέας εθνικής οδού (ΒΟΑΚ) με ένα αρκετά καλό
οδικό δίκτυο, είτε διαμέσου της παλιάς οδού Ηρακλείου – Βραχασίου – Αγίου Νικολάου. Επίσης
συνδέεται συγκοινωνιακά με τους συνοικισμούς της ευρύτερης περιοχής.
Δ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ
Δεν γνωρίζουμε πότε αναπτύχθηκε ο πρώτος πυρήνας του οικισμού, πρώτη γραπτή αναφορά
έχουμε το 1369 όπου η Lacida ήταν πεζικό φέουδο (servanteria) κατά τα ¾ του Franciscus Caravello
και το ¼ ήταν γονικό του Johan Gaitana, vilanus della Commune. (δουλοπάρικος της Kοινότητας).

2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η Λατσίδα ανήκει στο Δήμο Νεαπόλεως. Η θέση της Νεάπολης πάνω στο βόρειο άξονα εξασφαλίζει
πρόσβαση σε βασικές αναπτυξιακές υποδομές (βασικό οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμιο
Ηρακλείου) ενώ βρίσκεται σε κομβικό σημείο σύνδεσης του κυρίαρχου αστικού κέντρου, του
Ηρακλείου με το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας. Η γεωγραφική θέση της Νεάπολης αποτέλεσε
καταλυτικό παράγοντα τόσο στην οικονομική ανάπτυξη τόσο της πόλης, όσο και της ευρύτερης
περιοχής από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Στη Νεάπολη είναι η έδρα της Μητρόπολης Πέτρας και
του Πρωτοδικείου. Έχει Ειρηνοδικείο, Σωφρονιστικό Ίδρυμα, Ταχυδρομείο, Υποδιοίκηση
Χωροφυλακής, Οικονομική Εφορεία, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, ΔΕΗ, κλπ. Μέχρι το
1904 ήταν η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Σήμερα η Νεάπολη εντάσσεται στην οικιστική
ενότητα του Αγίου Νικολάου. Ιστορικά, η πόλη πρόσφερε βασικές αστικές εξυπηρετήσεις στους
γύρω οικισμούς. Σχέση η οποία συνεχίζεται και μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στον Άγιο
Νικόλαο.
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Η Νεάπολη διατηρεί το ρόλο του διοικητικού κέντρου με τους μικρότερους οικισμούς της
ενδοχώρας υποστηρίζοντας την αγροτική τους παραγωγή.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, στο Δήμο Νεάπολης αντιστοιχούν 5.059 κάτοικοι.
Παρατηρείται σταδιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση, η οποία κορυφώθηκε κατά τη δεκαετία 1971 –
1981. Η πληθυσμιακή μείωση είναι κυρίως συνέπεια της αδυναμίας συγκράτησης των νέων από
ένα σημαντικό τμήμα των οικισμών μικρού μεγέθους της περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της
Λατσίδας, με αποτέλεσμα τη μερική εγκατάλειψη τους, λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας τους
της οικονομικής τους εξάρτησης από τα μεγαλύτερα κέντρα, της έλλειψης συνοχής ανάμεσα τους,
της συρρίκνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και της χαμηλής ποιότητας των
υποδομών. Το υπόλοιπο του πληθυσμού που απόμεινε στους διάσπαρτους και
εγκαταλελειμμένους ορεινούς οικισμούς απορροφάτε από την πόλη της Νεάπολης, όπου
επιχειρείται η επανάκτηση του ρόλου της ως οικιστικού κέντρου των αγροτικών οικισμών του
κεντρικού και βόρειου Μιραμπέλλου, με τη συγκέντρωση των κοινωνικών και αλλά και των
τεχνικών υποδομών που της αντιστοιχούν.
Β. Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η οικονομία του οικισμού εξακολουθεί να βασίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία έχει
συρρικνωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί δευτερεύουσα απασχόληση.
Ελάχιστοι κάτοικοι και ως επί το πλείστων οι μεγαλύτερης ηλικίας ασχολούνται με την γεωργία. Το
μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών ηλικιών, έχει συγκεντρωθεί στη Νεάπολη ή σε μεγαλύτερα
αστικά κέντρα. Σήμερα η πλειονότητα των κατοίκων του οικισμού είναι συνταξιούχοι και
ηλικιωμένοι. Ελάχιστοι κάτοικοι απασχολούνται στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, στο καφενείο και
στην ταβέρνα του οικισμού.
Για να μπορέσει να επιβιώσει ο οικισμός θα πρέπει να εμπλουτιστεί με παροχή υπηρεσιών που να
καλύπτει πάγιες ανάγκες των κατοίκων της, σχολείο, φούρνο, οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, super
market, φαρμακείο κλπ. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να κρατήσει τα ελάχιστά εναπομείναντα
άτομα τα οποία βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, ενώ ταυτόχρονα με το άνοιγμα μικρών
εμπορικών μονάδων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και κίνητρα για την επιστροφή των
κατοίκων της.
Γ. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ
Η ενασχόληση με την γεωργία που άλλοτε αποτελούσε την βασική πηγή των εισοδημάτων των
κατοίκων του οικισμού φθίνει ολοένα και περισσότερο, ενώ η ενασχόληση με τα κηπευτικά γίνεται
για ιδιωτική χρήση.
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν διαφαίνονται δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, κυρίως γιατί
υπάρχει αδυναμία ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού και μικρός βαθμός εξειδίκευσης των
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, διατηρούνται ξεπερασμένοι μέθοδοι καλλιέργειας (δεν
υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες) ώστε να καθιστούν τα τοπικά προϊόντα ανταγωνιστικά.

3. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Α. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
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Παρά τον πυκνό οικιστικό ιστό η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του οικισμού δεν περιορίζεται,
είναι λίγα τα μη προσπελάσιμα σημεία.
Παρόλο που ο χώρος κίνησης των πεζών δεν διαχωρίζεται από αυτό των τροχοφόρων, καθώς δεν
υπάρχουν πεζοδρόμια και πεζόδρομοι, εξαιτίας της σχετικά μικρής κίνησης των αυτοκινήτων εντός
του οικισμού δεν δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών. Μικρή εξαίρεση αποτελεί ο κεντρικός δρόμος
που οδηγεί στο χωριό.
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο πολεοδομικός κάναβος του οικισμού αποτελείται από ένα σχετικά πυκνό και στενό δίκτυο
δρόμων, (σοκάκια), που εξυπηρετούσε στα παλαιότερα χρόνια της αμυντικές ανάγκες του. Τα παλιά
κτήρια μικρής κλίμακας, κυρίως ισόγεια αλλά και διώροφα, εξαιτίας του όγκου τους, της διάταξης
των χώρων τους αλλά και των υλικών κατασκευής τους εναρμονίζονταν με το φυσικό περιβάλλον.
Τα νέα κτήρια είτε είναι χτισμένα σε οικόπεδα που βρίσκονται περιμετρικά του αρχικού πυρήνα,
είτε στη θέση παλαιότερων, ενώ δεν είναι και λίγα τα κτήρια που δέχτηκαν προσθήκες, κυρίως καθ’
ύψος προκαλώντας δυσαρμονία στον οικισμό αλλά και στο τοπίο τόσο με τους όγκους τους όσο και
με τα υλικά κατασκευής τους αποτέλεσμα την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του χωριού. Υπάρχουν
όμως και περιπτώσεις αποκατάστασης των κτηρίων με σεβασμό στη μορφολογία και τα υλικά τους.
• ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ
Οι κοινόχρηστοί χώροι του οικισμού περιορίζονται αποκλειστικά γύρω από τους χώρους των
εκκλησιών, ο αριθμός των οποίων, σε σχέση με το μέγεθος του οικισμού, είναι αρκετά μεγάλος.
Στον οικισμό υπάρχουν εννέα εκκλησίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιβάλετε από ένα
σχετικά μεγάλο αύλειο χώρο. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο περιβάλλον χώρος γύρω από την
Παναγία την Κεραγωνιώτισσα, έξω από τον οικισμό, με τους αιωνόβιους δρυς. Σημείο αναφοράς
αποτελούν και τα καφενεία κοντά στη βρύση παρά τον μικρό σε έκταση χώρο που ανοίγεται
μπροστά τους.
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το μόνο δημόσιο κτίριο του οικισμού αποτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος ο οποίος φιλοξενείται στο
παλιό δημοτικό. Τα ελάχιστα παιδιά του οικισμού πηγαίνουν στο σχολείο της Νεαπόλεως. Το ίδιο
ισχύει και για τους ενηλίκους οι οποίοι για να καλύψουν τις ανάγκες τους (συναλλαγές με δημόσιες
υπηρεσίες, τραπεζικές συναλλαγές, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικές, ένδυσης, υπόδησης, κλπ.)
μεταβαίνουν στη Νεάπολη ή στον Άγιο Νικόλαο.
• ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ –ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ο οικισμός διαθέτει δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Διαθέτει επίσης δίκτυο
ηλεκτροδότησης, ΔΕΗ και τηλεφωνικό δίκτυο (ΟΤΕ).
Β. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ
Τόσο εντός του οικισμού, όσο και εκτός, δεν εντοπίζονται οικοδομικά τετράγωνα με την αυστηρή
έννοια του όρου. Εντοπίζονται σύνολα (γειτονιές) των οποίων το μέγεθος, η μορφή και το σχήμα
ποικίλει ακολουθώντας την χάραξη των οδών του οικισμό.
• ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
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Η μέση μεικτή πυκνότητα κατοίκισης (Brutto) του οικισμού είναι της τάξης του 53,13 άτομα/Ηα με
βάση τον πληθυσμό του 2001 των 289 κατοίκων.
• ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Ο οικισμός της Λατσίδας χαρακτηρίζεται από έντονη συνεκτικότητα με ευδιάκριτες γειτονιές
εξαίρεση αποτελούν τα νέα κτήρια τα οποία έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδα μεγάλων διαστάσεων
ακολουθώντας το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης δίνοντας περισσότερη έμφαση στην
ανάγκη για ιδιωτικότητα.
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ
• ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η σχέσεις μεταξύ των οικιστικών συνόλων (γειτονίες) χαρακτηρίζεται από έντονη ώσμωση.
• ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ
Τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου κάποιες φορές «συγχέονται». Ο δημόσιος χώρος
γίνεται ιδιωτικός μια και «φιλοξενεί» ακόμα και σήμερα τους κατοίκους, ιδιαίτερα του θερινούς
μήνες. Ο δρόμος γίνεται η συνέχεια του σπιτιού για τα σπίτια που δεν διαθέτουν αυλή, ο οποίος
λειτουργεί ως χώρος μετάβασης από τον καθαρά ιδιωτικό στον καθαρά δημόσιο χώρο.
• Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΕΝΟΥ

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

Α. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΥΡΙΑΡΧΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ - Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟ ΚΛΙΜΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΟΜΗΣ – ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ
Οι πιο συνηθισμένες τυπολογίες παραδοσιακών σπιτιών που συναντιόνται στην Λατσίδα είναι τα
στενομέτωπα ή πλατυμέτωπα δωμοσκέπαστα σπίτια ορθογώνιου τύπου ή στον τύπο Γ με αυλή
κλεισμένη συνήθως με ψηλούς μαντρότοιχους και τονισμένη τοξωτή εξώθυρα και τα καμαρόσπιτα,
μονοκάμαρα ή δικάμαρα. Τα καμαρόσπιτα συναντιόνται σε ολόκληρη την Κρήτη, ιδιαίτερα σε μέρη
όπου λείπουν τα δάση που μπορούν να προμηθευτούν μεγάλα μεσοδόκια.
Ακόμα και στα εγκαταλελειμμένα σήμερα κτήρια είναι ευδιάκριτη η επιμελημένη κατασκευή τους,
τα τονισμένα πέτρινα πλαίσια των ανοιγμάτων τους, τα τοξωτά ή ευθύγραμμα υπέρθυρα και οι
λαξευμένοι πωρόλιθοι που τονίζουν τις γωνίες των κτιρίων. Βενετσιάνικα στοιχεία αφομοιωμένα
και μεταγραμμένα στη λαϊκή αρχιτεκτονική.
Ένα μέρος των κτηρίων που αποκαταστάθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να θεωρηθούν
επιτυχημένες, ενώ αυτά που δέχτηκαν προσθήκες κατ’ έκταση ή καθ’ ύψος χωρίς σεβασμό στον
τύπο και τα υλικά του αρχικού κτίσματος έχουν προκαλέσει αλλοιώσεις τόσο στην μορφολογία του
ίδιου του κτιρίου, όσο και στην φυσιογνωμία του ευρύτερου οικιστικού συνόλου.
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Στην αλλοίωση αυτή συμβάλουν και οι νέες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, πολλαπλούς
ορόφους, μεγάλα ανοίγματα με κουφώματα και κιγκλιδώματα αλουμινίου, δηλαδή αυτές που
ακολουθούν τις σύγχρονές επιταγές.
Η διατήρηση και προστασία των εναπομεινάντων αξιόλογων κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρτα
εντός του οικισμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο γιατί αποτελούν χαρακτηριστικό
παράδειγμα της εξέλιξης του Κρητικού σπιτιού, αλλά γιατί παράλληλα συμβάλει στην διατήρηση
της ιστορικής μας μνήμης.

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βόρεια του οικισμού Λατσίδας προς την θάλασσα υπάρχει ο μικρός παραδοσιακός οικισμός Αγόροι
(οι Αγόροι). Ο οικισμός σήμερα είναι ακατοίκητος. Από την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
έχει κηρυχτεί διατηρητέος Υ.Α.Β1/Φ32/42382/1064/31-8-1979 ΦΕΚ 1073Β/24-11-1979.
Εντός του οικισμού έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
- Το παλαιό ελαιουργείο Λατσίδας με ιδιοκτήτη τον Δήμο Νεάπολης 475/ΑΑΠ/26-10-2007.
- Το συγκρότημα της οικίας κληρονόμων Διαλυνά (ΥΑ/Β1/Φ38/57520/1206/5-12-1985 ΦΕΚ
320Β/31-12-85).
- Το κτήριο ιδιοκτησίας Αρετής Μεθυμάκη γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα λαϊκής κατοικίας (ΦΕΚ
858/Β/25-9-97).
- Οι τοιχογραφημένοι ναοί, Παναγία Κεραγωνιώτισσα και Αγία Παρασκευή.
Η Λατσίδα είναι οριοθετημένος οικισμός και κατατάσσεται στην κατηγορία των ενδιαφερόντων
οικισμών.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ.
(άρθρο 5 π.δ. 24.4/3.5.1985, άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 14/23.2.1987, άρθρα 1 παρ. 2 και 2 π.δ.
25.4/16.5.1989).
1. Αρτιότητα.
α) εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας
που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2000 τ.μ. Μέσα στα όρια αυτά μπορεί να ορίζονται τομείς
με διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος
χαρακτήρας του οικισμού στους τομείς αυτούς.
Τα παραπάνω εμβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται μετά
από γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. Για την εξειδίκευση αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα εμβαδά που
θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδομικού ιστού του οικισμού.
β) κατά παρέκκλιση εντός των παραπάνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν
έχουν κατά την 3.5.1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 24.4.1985), εφόσον δεν έχουν το
ελάχιστον εμβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α.
γ) για την αρτιότητα των γηπέδων προσμετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον
ιδιοκτήτη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.
2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης:
α) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους.
β) επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και
ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:
-για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,6.
-για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 .
-για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6.
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-για το πέραν των 300 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε
0,4.
Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί
τα 400 τ.μ.
γ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης β ορίζεται:
αα) για τμήμα οικοπέδου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής
ωφέλειας, επιφάνειας πέραν των 300 τ.μ. συντελεστής δόμησης 0,8 χωρίς περιορισμό στη συνολική
επιφάνεια ορόφων.
ββ) για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης ο συντελεστής
δόμησης ορίζεται ως εξής:
- για το πέραν των 300 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται
σε 0,6.
-για το πέραν των 2.000 τ.μ. και μέχρι 4.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται
σε 0,5.
-για το πέραν των 4.000 τ.μ. τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.
Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια
ορόφων.
γγ) επίσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 86, επιτρέπεται η υπέρβασή της
συνολικής επιφάνειας ορόφων των 400 τ.μ. που ορίζεται στην περίπτωση β της παρούσας
παραγράφου.
3. Σύστημα δόμησης.
Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια
και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 μ. Μέσα στην απόσταση αυτή
επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι ένα 1 μέτρο. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων
κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.
4. Μέγιστο ύψος κτιρίων.
α) το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ. Είναι δυνατό με απόφαση του νομάρχη να ορίζεται
κατά περιοχές, αύξηση του παραπάνω μέγιστου ύψους μέχρι τα 8,50 μ. όταν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του τυχόν ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού.
β) το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους
(φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 256.
γ) σε περίπτωση επιβολής στέγης με ειδικούς όρους δόμησης που εγκρίνονται με απόφαση
νομάρχη επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα.
δ) πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή, εκτός από αυτές που
αναφέρονται παρακάτω:
-Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι
ψύξης και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που
κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.
- Στέγες.
- Στηθαία, κιγκλιδώματα ασφαλείας και μόνιμες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το
άρθρο 444.
- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες).
- Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων.
Όλες οι παραπάνω κατασκευές, πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.
ε) Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2,40 μ.
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5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- G. Gerola, Monumenti Veneti nell Isola di Creta
- Μανόλη Αντ. Παπαδογιάνη, Οικισμοί της επαρχίας Μεραμπέλου Κρήτης. Απογραφόμενοι από το 1577
μέχρι και το 1991. Με προσπάθεια ετυμολογικής τους προσέγγισης. Εκδ. ″Ο ΠΟΛΙΤΗΣ″ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
1997.
- Κατερίνα Στεφανάκη-Χαλκιαδάκη, Αρχαία Λύκαστος Λατσίδα. Το απάνθισμα της λαογραφίας, λαογραφικά
και ιστορικά ανάλεκτα της Λατσίδας και του Μεραμπέλλου. Λατσίδα Μεραμπέλλου, Δεκέμβριος 2003.
- Στ. Σπανάκη, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, Εκδ. Γ. Δετοράκης ΑΕΒΕ,Ηράκλειο
2001.
- Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ΚΡΗΤΗ, Εκδοτικός οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ.
- Το Ηράκλειο και η περιοχή του διαδρομή στο χρόνο, ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, ιστορία. Κέντρο
Κρητικής Λογοτεχνίας, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Ηράκλειο 2004.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΤΣΙΔΑΣ

1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΟΠΙΟ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Όνομα οικισμού: ΛΑΤΣΙΔΑ
(Ετυμολογία της λέξης)
Το όνομα του οικισμού προέρχεται μάλλον από την τοποθεσία όπου είναι κτισμένος, και σημαίνει
βάραθρο, καταβόθρα, προφανός από το λάκκος-λακίδα-λατσίδα κατά τον Μ. Πιτυκάκη, ενώ
λατσίδα λέγεται και η λάσπη από πάσπαρο. Σύμφωνα όμως με τοπική ωραϊστική ετυμολογία,
επειδή το χωριό παρόλο που βρίσκεται σε λάκκωμα πέφτουν πάνω του οι πρωινές ηλιαχτίδες,
πήρε το όνομα του από το η-λιαχτίδα > ηλιακτίδα > η Λατσίδα.
Α) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Οικισμός :
Ορεινός
Ημιορεινός
Πεδινός
Παράλιος



□


□
□

Φυσικό περιβάλλον –ιδιαιτερότητες:

Υπάρχουν στην περιοχή ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που αξίζει να
αναδειχθούν; (πχ. Οροπέδιο, σπήλαιο, φαράγγι, κλπ)
Αναφέρατε :
Στην περιοχή υπάρχει το σπηλαιοβάραθρο Λατσίδα Βρέϊκου. Το σπήλαιο διαθέτει δυο
βαραθρώδεις εισόδους με μικρό βάθος (περίπου 8 μέτρα). Το σπήλαιο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες
αίθουσες και υπάρχει ακόμα μια μικρότερη αίθουσα στην οποία φτάνει κάποιος αφού περάσει
από ένα στενό λαγούμι.


Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για την περιοχή? Αν όχι θεωρείται ότι χρειάζεται να
προταθεί κάτι τέτοιο;

Αναφέρατε : ναι
Έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μεμονωμένα κτίρια του οικισμού
Προτείνεται η κήρυξη επιπλέον μεμονωμένων κτισμάτων, σε καθεστώς προστασίας.
Εντός του οικισμού σώζονται λίθινα πατήτρια τα οποία θα συνέβαλαν στην διατήρηση της
ιστορίας του οικισμού με την διατήρηση τους.
Εκτός του οικισμού, βρίσκεται ο ναός της Παναγιάς της Κεραγωνιώτισσας, ο οποίος περιβάλλεται
από αιωνόβιες βασιλικές δρύες ,οι οποίες χρήζουν προστασίας μια και αποτελούν «μνημείο» της
φύσης.


Η περιοχή συνδέεται με κάποιο ιστορικό γεγονός ;
1

Αναφέρατε : ναι
Η Λατσίδα συνδέεται με τον σφαγιασμό των αμάχων στο σπήλαιο της Μιλάτου το 1823, καθώς
και με τη δράση Καπεταναίων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.


Αναφέρεται κάποιο από τα στοιχεία του τόπου που θεωρείται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για
τη φυσιογνωμία του.
1)
2)
3)
4)
5)

Μεμονωμένο κτίσμα ή μνημείο
Παραγόμενο προϊόν
Παραγωγική δραστηριότητα (π.χ. κτηνοτροφία, οινοποιία)
Έθιμο
Τοπική γιορτή ή πανηγύρι

Λίγο έξω από το χωριό Λατσίδα, στην βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Κεραγωνιώτισσας,
αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι ναός μονόχωρος, καμαροσκέπαστος, μικρών
διαστάσεων. Ο ναός ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες, τμήμα των οποίων σώζεται στην κόγχη
του ιερού και στον ανατολικό του τοίχο. Ο G. Gerola σημειώνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη
Φιλοξενία του Αβραάμ, την Παναγία και κάποιους Ιεράρχες (Gerola - Λασσιθιωτάκης, 83, αριθμός
549). Ο ναός χρονολογείται από τους μελετητές στο 14ο αιώνα και θεωρείται πως κάποτε
αποτέλεσε καθολικό μοναστηριού, από το οποίο δε σώζονται άλλα κατάλοιπα.
Μεγάλο πανηγύρι γίνεται στις 15 Αυγούστου την ημέρα της γιορτής της Παναγίας της
Κεραγωνιώτισσας.


Υπάρχει κάποια ιστορική περίοδος με την οποία ο οικισμός συνδέεται περισσότερο ? (π. χ.
ρόλος του οικισμού σε επαναστάσεις)

Αναφέρατε : ναι
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, κατά την οποία βρισκόταν και σε μεγάλη άνθηση, λόγω της
θέσης της, πρόσφερε πολλά στους αγώνες της ευρύτερης περιοχής. Θεωρείτο η σκάλα του κάθε
οπλαρχηγού που έπρεπε να μείνει, να ανεφοδιαστεί, να πληροφορηθεί αλλά και να πάρει οδηγίες
σχετικά με την αντίσταση κατά των Τούρκων. Στη Λατσίδα περιέθαλπαν και τους τραυματίες παρά
το γεγονός ότι αποτελούσε έδρα των Δικαστηρίων των Τούρκων. Επίσης στη θέση Σερπέρο λίγο
έξω από την Λαστίδα (πριν τον κοιμητηριακό ναό της Αγ. Παρασκευής), έλαβε χώρα μάχη με
επικεφαλής τον Καπετάν Φρουδά.
Αναφέρεται (αν γνωρίζετε ) κάποιο έργο της πεζογραφίας ή της ιστορίας που αναφέρεται στον
οικισμό.
Αναφέρατε :
Το βιβλίο της Κατερίνας Στεφανάκη – Χαλκιαδάκη «Αρχαία Λύκαστος - Λατσίδα».


Δημογραφική εξέλιξη (αναφορά στις 5 τελευταίες απογραφές).

Αναφέρατε : το 1951 κάτοικοι 657 το 1961 κάτοικοι 607, το 1971 κάτοικοι 505, το 1981 κάτοικοι
458, και το 2001 κάτοικοι 289.
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Μπορεί ο οικισμός να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο με κοινά
χαρακτηριστικά στην εξέλιξη του (π.χ. Χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου).

Αναφέρατε : Η Λατσίδα διατηρεί κοινά πολιτισμικοκοινωνικά χαρακτηριστικά με τη Νεάπολη στην
οποία και ανήκει.
Γ ) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ


Ποιά είναι η σχέση του οικισμού με :

Το τοπικό κέντρο της περιοχής είναι η Νεάπολη. Η Λατσίδα καλύπτεται σε όλους τους τομείς από
την Νεάπολη από την οποία απέχει 2 χλμ.
Τους γειτονικούς οικισμούς:


Ύπαρξη στον οικισμό διαφόρων εξυπηρετήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : υπάρχει στον οικισμό
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό

όχι
στο παλιό Δημοτικό στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Γυμνάσιο

όχι

Λύκειο

όχι

ΥΓΕΙΑ :
Υπάρχει στον οικισμό

Κέντρο Υγείας

όχι

Φαρμακείο

όχι

Υπάρχουν στον οικισμό άλλες εξυπηρετήσεις :
(π. χ. παιδικός σταθμός, πολεοδομία, Κ. Ε. Π. τράπεζα κλπ.)
Αναφέρατε : όχι
 Θεωρείται ότι η περιοχή χρειάζεται καλύτερη οδική σύνδεση με το τοπικό κέντρο;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ 
 Υπάρχει συγκοινωνία με άλλες περιοχές ;
ΝΑΙ  ΟΧΙ □
 Υπάρχει συγκοινωνία με άλλο τοπικό κέντρο ; ΝΑΙ  ΟΧΙ □

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
α) Προς το τοπικό κέντρο

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
□



□
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β) Προς άλλες οικιστικές περιοχές

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ


□

□

Δ) ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΥ
(Αναφέρατε)



ΝΑΙ  ΟΧΙ □
ΝΑΙ □ ΟΧΙ 

Χτίζονται καινούργια κτίρια ;
Χτίζονται τουριστικές μονάδες ;

2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Σε ποιο τομέα στηρίζεται η οικονομία της περιοχής ;
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ



( γεωργία – κτηνοτροφία)
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

□

( βιομηχανία -βιοτεχνία)
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ



( υπηρεσίες και τουρισμός )
 Έχει αλλάξει κάτι, στην πάροδο των χρόνων, σε σχέση με τους παραπάνω τομείς ;
ΝΑΙ  ΟΧΙ □
Αν ναι, ποιό ; ( Αναφέρατε )
Η ενασχόληση των κατοίκων με την γεωργία και την κτηνοτροφία ολοένα και μειώνεται.
Αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με τον τουρισμό εκτός οικισμού, στη Νεάπολη ή στον Άγιο
Νικόλαο έχοντας τη Λατσίδα ως τόπο διαμονής.
2. Υπάρχουν παραδοσιακές δραστηριότητες ;

ΝΑΙ □

ΟΧΙ 

Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε )
(π. χ. υφαντουργία, κεραμική )
3. Υπάρχει κάποιο επάγγελμα στην περιοχή που έχει σήμερα εκλείψει ;
Αν ναι, ποιό ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ 

ΟΧΙ □

Του σιδερά-χαλκιά, κρεοπώλη, φούρναρη, καρεκλά, κουρέα.
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4. Νέες απασχολήσεις στην περιοχή ;

ΝΑΙ □

ΟΧΙ 

Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε )
5. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης σ’ αυτές τις απασχολήσεις;
Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ □

ΟΧΙ 

6. Γνωρίζετε αν έχουν δοθεί επιχορηγήσεις ή κάποια οικονομική ενίσχυση για την παραγωγή
τοπικών προϊόντων ή για την ενίσχυση τοπικών «παραδοσιακών» δραστηριοτήτων ;
ΝΑΙ □

ΟΧΙ

Αν ναι, σε ποιές ; ( Αναφέρατε )
Από ποια πηγή χρηματοδότησης;
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
7. Υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στην
περιοχή σας.
Αν ναι, ποιά ; ( Αναφέρατε )

ΝΑΙ □ ΟΧΙ 

8. Για ποιους λόγους γίνονται οι μετακινήσεις σας καθημερινά ;
Συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες 
Υπηρεσίες Πρωτογενή τομέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά) 
Υπηρεσίες Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές) 
Υπηρεσίες Τριτογενή τομέα (τουρισμός) □

5

ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
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ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΡΕΤΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Politecnico di Milano
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΙΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, I.U.A.V. Venezia
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Ε.Μ.Π
ΠΑΥΛΙΔΗΣ EMΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΤΣΙΔΑΣ

Αριθμός δελτίου: 16.1-01

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 10/11/2011

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
διεύθυνση:

νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

δήμος: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
επωνυμία ακινήτου : ΟΜΟΡΟ ΠΥΡΓΟΥ

οικισμός: ΛΑΤΣΙΔΑ

Συνοικία ή
θέση
ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ιδιοκτησία /όροφο: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ/ ΙΣΟΓΕΙΟ
σημερινή χρήση /όροφο: ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΝΕΤΑΙ
αρχική χρήση /όροφο: ΑΠΟΘΗΚΕΣ
κατάσταση κτιρίου: ΜΕΤΡΙΑ
κωδικός
16.1
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου 01

-01

ος

15 αι.

ιστορική περίοδος
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα χάρτη

1/4

περιγραφή: ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΕΝΟΜΈΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ ΟΡΘΟΓΏΝΙΑΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΜΕ ΑΥΛΗ ΚΛΕΙΣΜΈΝΗ ΜΕ ΨΗΛΟ
ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟ. ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ.

αριθμός οροφών

ΣΥΝΕΧΕΣ

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

Εσωτερική άποψη

αριθμός δελτίου 01

2/4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

μέτρια

κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗ



2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ



3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ


ΔΩΜΑ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ



5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΧΩΜΑ



6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ



7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ – ΣΤΗΘΑΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
αριθμός δελτίου 01

3/4



- τοίχοι: ισογ: Ο ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΣ ΚΑΛΕΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΧΡΩΜΑΤΑ. Η ΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
- κουφωμ: , σκούρα: ΣΚΟΥΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΚΑΜΑΡΕΣ (ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ)


παρατηρησεις:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου 01

4/4

Αριθμός δελτίου: 16.1-02

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 10-11-2011

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
διεύθυνση: ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΓ.

νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

δήμος: ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνοικία ή
θέση
ΣΤΟ
ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ

οικισμός: ΛΑΤΣΙΔΑ
επωνυμία ακινήτου : ΑΓΝΩΣΤΗ

ιδιοκτησία /όροφο: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΙΣΟΓΕΙΟ
σημερινή χρήση /όροφο: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ

οροφ: ΙΣΟΓΕΙΟ

αρχική χρήση /όροφο:
κατάσταση κτιρίου: καλή ΜΕΤΡΙΑ
ιστορική περίοδος

κωδικός
16.1
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου 02

-02

ος

ος

19 -20 αι.
απόσπασμα χάρτη Λατσίδας

1/4

περιγραφή:
ΙΣΟΓΕΙΟ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ

υπόγειο

αριθμός οροφών

ΣΥΝΕΧΕΣ

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο
ναι
όχι

ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ΥΠΕΚΑ

κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

προτεινόμενη προστασία: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι: ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ &
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

μνημείο

αριθμός δελτίου 02

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή



2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΩΜΑ



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ



5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΩΜΑ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ



11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
αριθμός δελτίου 02

3/4

- τοίχοι: ισογ:, οροφ: ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ
ΑΣΒΕΣΤΟΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΑ
- κουφωμ: , σκούρα: ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΎΡΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

παρατηρησεις:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου 02

4/4

Αριθμός δελτίου: 16.1-03

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 10-11-2011

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
Συνοικία ή
θέση

διεύθυνση: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ
δήμος: ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

επωνυμία ακινήτου : Πολιτιστικός Σύλλογος Λατσίδας

οικισμός: ΛΑΤΣΙΔΑ

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(ΒΟΡΙΑ)

ιδιοκτησία /όροφο: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΙΣΟΓΕΙΟ
σημερινή χρήση /όροφο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

οροφ: ΙΣΟΓΕΙΟ

αρχική χρήση /όροφο: ΣΧΟΛΕΙΟ
κατάσταση κτιρίου: καλή ΚΑΛΗ
ιστορική περίοδος

κωδικός
16.1
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου 03

-03

ος

ος

19 -20 αι.
απόσπασμα χάρτη Λατσίδας

1/4

περιγραφή:
ΚΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ,Η ΚΥΡΙΑ
ΟΨΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ.
αριθμός οροφών

ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου 03

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή



2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ




11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
αριθμός δελτίου 03

3/4




- τοίχοι: ισογ: ΛΕΥΚΟΙ
- κουφωμ: , σκούρα: ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:
ΟΥ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20 ΑΙΩΝΑ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου 03

4/4

Αριθμός δελτίου: 16.1-04

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία: 10-11-2011

[που μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας]
νομός: ΛΑΣΙΘΙΟΥ

διεύθυνση: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

δήμος: ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

επωνυμία ακινήτου : Πολιτιστικός Σύλλογος Λατσίδας

Συνοικία ή
θέση
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ

οικισμός: ΛΑΤΣΙΔΑ

ιδιοκτησία /όροφο: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΙΣΟΓΕΙΟ
σημερινή χρήση /όροφο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

οροφ: ΙΣΟΓΕΙΟ

αρχική χρήση /όροφο: ΣΧΟΛΕΙΟ
κατάσταση κτιρίου: καλή ΚΑΛΗ
ιστορική περίοδος

κωδικός
16.1
φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου 04

-04

ος

ος

19 -20 αι.
απόσπασμα χάρτη Λατσίδας

1/4

περιγραφή:
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ Γ ΜΕ ΔΩΜΑ, Η ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ.
αριθμός οροφών

ΣΥΝΕΧΕΣ

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο

υπόγειο
ναι
όχι

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου 04

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι: προσθήκη τσιμεντένιου
δώματος

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

μέτρια

κακή



2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΩΜΑ



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΩΜΑ



6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ



11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
αριθμός δελτίου 04
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- τοίχοι: ισογ: ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
- κουφωμ: , σκούρα: ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
- κιγκλιδ:




12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

παρατηρησεις:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΕΙΓΜΑ «ΑΣΤΙΚΗΣ » ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο:

διευθ.:

τηλ.:

ονομ/νυμο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

αριθμός δελτίου 04
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ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

16

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΡΕΤΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Politecnico di Milano
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΙΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, I.U.A.V. Venezia
Δρ. ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓEΩΡΓIΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Ε.Μ.Π
ΠΑΥΛΙΔΗΣ EMΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΤΣΙΔΑΣ

Γενική άποψη του οικισμού από Google earth.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ1: Γενική άποψη τμήματος του οικισμού. (16.1-143)

Λ2: Γενική άποψη τμήματος του οικισμού. (16.1-068)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ3: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, λεπτομέρεια εσωτερικής όψης αυλόπορτας. (16.1-094)

Λ4: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, Λεπτομέρεια καμάρας,
στο βάθος διακρίνεται ο χώρος της αποθήκης. (16.1-091)

Λ5: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, λεπτομέρεια εξωτερικής κλίμακας
εντός εσωτερικής αυλής. (16.1-092)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ6: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, λεπτομέρεια. (16.1-093)

Λ8: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, λεπτομέρεια τζακιού. (16.1-014)

Λ7: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, λεπτομέρεια οντά. (16.1-089)

Λ9: Ιδιοκτησία Ανδρουλάκη, Λεπτομέρεια οροφής. (16.1-017)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ10: Ιδιοκτησία Διαλυνά, κύρια όψη διώροφου κτηρίου. (16.1-095)

Λ11: Ιδιοκτησία Διαλυνά, λεπτομέρεια θύρας ορόφου,
πάνω από το ανώφλι διακρίνεται οικόσημο. (16.1-097)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ12: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά, κύρια όψη οικίας. (16.1-096)

Λ13: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-023)

Λ15: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-026)
Λ14: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-022)

Λ16: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-025)

Λ17: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-028)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ18: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-027)

Λ19: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-029)

Λ20: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-024)

Λ21: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-098)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ22: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-100)

Λ23: Ιδιοκτησία Φθενάκη. (16.1-101)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ24: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-102)

Λ25: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά. (16.1-105)

Λ26: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά,, λεπτομέρεια
Οικοσήμου πάνω από το ανώφλι της θύρας,
Ανήκει στην οικία της φωτ. Λ12. (16.1-104)

Λ27: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά,, λεπτομέρεια
Παραθύρου στην άνω δεξιά πλευρά του διακρίνεται
βασιλικόπλακα. (16.1-106)

Λ28: Ιδιοκτησία κληρονόμων Διαλυνά,, λεπτομέρεια
Σπόλιου. (16.1-103)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ29: Ιδιοκτησία Λιουδάκη Ηλία & Εμμανουήλ. (16.1-109)

Λ30: Ιδιοκτησία Λιουδάκη Ηλία & Εμμανουήλ. (16.1-110)

Λ31: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-112)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ32: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-114)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ33: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, βόρεια όψη. (16.1-050)

Λ34: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, ανατολική όψη. (16.1-053)

Λ35: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, ανατολική όψη. (16.1-052)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ36: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη,
λεπτομέρεια καμάρας. (16.1-054)

Λ37: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη,
εσωτερική άποψη της οροφής. (16.1-055)

Λ38: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη,
λεπτομέρεια καμάρας μεταξύ κουζίνας & κύριου δωματίου. (16.1-056)

Λ39: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, καμάρα μεταξύ κουζίνας & κύριου δωματίου. (16.1-057)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ40: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, εσωτερική άποψη κυρίως
δωματίου. (16.1-058)

Λ41: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη,
λεπτομέρεια τζακιού. (16.1-059)

Λ42: Ιδιοκτησία Αρετής Μεθυμάκη, λεπτομέρεια πατητηριού. (16.1-060)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ43: Ιδιοκτησία αγνώστου κοντά στον Αγ. Νικόλαο. (16.1-127)

Λ44: Ιδιοκτησία αγνώστου κοντά στον Αγ. Νικόλαο. (16.1-126)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ45: Ιδιοκτησία αγνώστου κοντά στον Αγ. Νικόλαο. (16.1-180)

Λ46: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-181)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ47: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-131)

Λ48: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-133)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ49: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-132)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ50: Ιδιοκτησία αγνώστου. (16.1-147)

Λ51: Ιδιοκτησία αγνώστου Λ52: Ιδιοκτησία αγνώστου
Λ51: Ιδιοκτησία αγνώστου, λεπτομέρεια πατητηριού. (16.1-150)

Λ52: Λεπτομέρεια. (16.1-151)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ53: Κύρια όψη του δημοτικού σχολείου της Λατσίδας.
Σήμερα στεγάζει τον πολιτιστικό Σύλλογο του οικισμού. (16.1-157)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ54: Δεξαμενή νερού εκτός οικισμού. (16.1-141)

Λ55: Λεπτομέρεια επιγραφής στην όψη της δεξαμενής νερού. (16.1-142)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ56: Νοτιοδυτική άποψη του Ι.Ν. του Αφέντη Χριστού. (16.1-078)

Λ57: Ανατολική άποψη του Ι.Ν. του Αφέντη Χριστού. (16.1-080)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ58: : Λεπτομέρεια ανοιγμάτων στην δυτική πλευρά του Ι.Ν. του Αφέντη Χριστού. (16.1-083)

Λ60: Λεπτομέρεια τμήματος του παλιού τέμπλου
του Ι.Ν. του Αφέντη Χριστού. (16.1-085)

Λ59: Εικόνα του Χριστού από τον Ι.Ν. του Αφέντη Χριστού.
(16.1-086)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ61: Νοτιοδιτική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου. (16.1-116)

Λ62: Ανατολική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου. (16.1-118)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ63: Βορειοδυτική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου. (16.1-117)

Λ64: Λεπτομέρεια θυρώματος στην νότια πλευρά Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου. (16.1-121)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ65: Νοτιοδυτική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου. (16.1-124)
.

Λ66: Ανατολική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου. (16.1-125)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ67: Νοτιοδυτική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Κωνσταντίνου. (16.1-061)

Λ68: Νοτιοανατολική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Κωνσταντίνου. (16.1-062)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ69: Βορειοδυτική άποψη του Ι.Ν. του Αγ. Κωνσταντίνου. (16.1-066)

Λ70: Λεπτομέρεια θυρώματος στην δυτική πλευρά
του Ι.Ν. του Αγ. Κωνσταντίνου. (16.1-065)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ71: Βορειοδυτική άποψη του δίκογχου ναού του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου. (16.1-144)

Λ72: Δυτική άποψη του δίκογχου ναού
του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου. (16.1-148)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ73: Νοτιοανατολική άποψη του δίκογχου ναού του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου. (16.1-156)

Λ74: Νότια άποψη του δίκογχου ναού του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου. (16.1-149)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ75: Λεπτομέρεια θυρώματος στην ανατολική πλευρά της νότιας όψης
του ναού του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου. (16.1-154)

Λ77: Λεπτομέρεια στήλης εντός του αύλειου χώρου
του ναού του Αγ .Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου.
(16.1-146)

Λ76: Λεπτομέρεια παραθύρου στην νότια πλευρά
του ναού του Αγ. Γεωργίου & Αγ. Δημητρίου.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

(16.1-153)

Λ78: Βορειοανατολική άποψη του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη. (16.1-162)

Λ80: Λεπτομέρεια παραθύρου στην βόρεια πλευρά
του Αγ. Ιωάννη. (16.1-163)

Λ79: Λεπτομέρεια θυρώματος στην βόρεια πλευρά του
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη. ((16.1-164))

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ81: Νότια όψη του Ι.Ν. της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής. (16.1-166)

Λ83: Λεπτομέρεια παραθύρου στην νότια πλευρά
του Ι.Ν. της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής. (16.1-168)

Λ82: Λεπτομέρεια θυρώματος στην νότια πλευρά
του Ι.Ν. της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής. (16.1-167)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ84: Βορειοανατολική όψη του Ι.Ν. της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής. (16.1-170)

Λ85: Λεπτομέρεια του αγιοθύριδου του Ι.Ν. της Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής. (16.1-169)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ86: Βορειοδυτική όψη του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας. (16.1-172)

Λ87: Βόρεια όψη του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας. (16.1-171)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ88: Νοτιοανατολική όψη του Ι.Ν. της Παναγίας της Κεραγωνιώτισσας εκτός οικισμού. (16.1-179)

Λ89: Νοτια όψη του Ι.Ν. της Παναγίας της Κεραγωνιώτισσας. (16.1-173)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

Λ90: Εσωτερική άποψη του ναού της Παναγίας της
Κεραγωνιώτισσας. (16.1-175)

Λ90: Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας του ναού της
Παναγίας της Κεραγωνιώτισσας. (16.1-178)

Λ90: Λεπτομέρεια του εσωράχιου του θόλου του ναού της
Παναγίας της Κεραγωνιώτισσας. (16.1-176)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΤΣΙΔΑ

