ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
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ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αρχιτέκτων Μηχανικός POLITECNICO DI MILANO
ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.
ΦΥΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΜΥΡΣΙΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΟΠΙΟ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μυρσίνη, χωριό στο Βόρειο άξονα Αγίου Νικολάου – Σητείας σε
υψόμετρο 330,00 μέτρων. Απέχει 45,00 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο
και 25,00 χιλιόμετρα από το Δήμο Σητείας όπου ανήκει. Είναι
αμφιθεατρικά κτισμένο με υπέροχη θέα. Η θέα από τη Μυρσίνη είναι
σπάνια. Νότια ο Αγριλός με τα αμπέλια του, Δυτικά το Καστρί, η
ασκορδαλιά το Σπαθί, οι Λαστριανές κεφάλες η Μαλαύρα , το Αλτσί.
Ανατολικά ο Κάστελος με τα Λενικά τους γκρεμούς και τις σπηλιές.
Βόρεια, απέραντοι ελαιώνες και κήποι, διάσπαρτα ξωκλήσια και ύστερα ο
κόλπος του Μεραμβέλλου, ο Άγιος Νικόλαος, η Κριτσά, η Ελούντα και η
Σπιναλόγκα. Η Μυρσίνη βρίσκεται σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί το
πράσινο. Εκτός από τα ελαιόδεντρα που πλημμυρίζουν την περιοχή, σε
κοντινή απόσταση βρίσκεται η περιοχή Αγριλός με τα αμπέλια της και το
περίφημο κρασί της.
Σύμφωνα με την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλους και φυσικών διαδρομών που αξίζει να
αναδειχτούν μπορούν να θεωρηθούν οι περιοχές που βρίσκεται ο Πύργος
των Κορνάρων, η Φουντάνα όπως επίσης και η διαδρομή προς τη θάλασσα
του οικισμού Μόχλος.
Η παλιά ονομασία της Μυρσίνης ήταν Μετόχια Τουρλωτής. Τη
νεώτερη την οφείλει στις πολλές μυρτιές που φυτρώνουν εκεί.
Ο P. Faure ερευνητής των τοπωνυμίων της Ανατολικής Κρήτης σε
μελέτη του ( Villes et villages de la Crete orientale Κρητολογία Ι 28-32 )
σημειώνει πως το τοπωνύμιο Cathia που αναφέρει ο F. Basilicata στο
χάρτη της Κρήτης του 1629 είναι η Μυρσίνη. Δεν γνωρίζουμε που
βασίστηκε ο Γάλλος ερευνητής για την ταύτιση αυτή.
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Πρώτη φορά αναφέρεται στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834
Metokhia ( Paslhey, Travelw in Crete, II 323 ), με 22 χριστιανικές και 2
τούρκικες οικογένειες.
Στην απογραφή του 1881 αναφέρεται Μετόχια Τουρλωτής στο Δήμο
Τουρλωτής με 440 χριστιανούς και 7 Τούρκους κατοίκους. Το 1900
αναφέρεται το ίδιο με 358 κατοίκους. Το 1920 αναφέρεται Μυρσίνη, έδρα
ομώνυμου αγροτικού δήμου, κάτοικοι 366, το 1928 αναφέρεται Μυρσίνη
στην Κοινότητα Τουρλωτής, κάτοικοι 339, το 1940 είναι και πάλι
κοινότητα με 402 κατοίκους, το 1951 κάτοικοι 343, το 1961 κάτοικοι 317,
το 1971 κάτοικοι 277, το 2001 κάτοικοι 193. Σήμερα σύμφωνα με
εκτιμήσεις 120 κάτοικοι.
Στην ευρύτερη περιοχή της Μυρσίνης έχουν βρεθεί σπουδαία
ευρήματα της υστερομινωικής περιόδου, όπως επίσης και της ενετικής
κατοχής.
Η Μυρσίνη εξυπηρετείται συγκοινωνιακά με τον βόρειο οδικό άξονα
της Κρήτης που τη συνδέει με την πρωτεύουσα του νομού τον Άγιο
Νικόλαο και με το Δήμο της Σητείας όπου ανήκει. Με τον ίδιο άξονα
συνδέεται και με τα άλλα χωριά της περιοχής. Υπάρχει και ο επαρχιακός
δρόμος που τη συνδέει με τον παραθαλάσσιο οικισμό του Μόχλου ο
οποίος εξυπηρετεί τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία του
οικισμού. Πολλοί αγροτικοί δρόμοι εξυπηρετούν τους αγρότες στις
δουλειές τους. Έχει αστική συγκοινωνία που συνδέει τη Μυρσίνη με τη
Σητεία, τα γειτονικά χωριά και τον Αγ. Νικόλαο
Η Μυρσίνη κατατάσσεται σύμφωνα με την απόφαση του Νομάρχη
Λασιθίου ΦΕΚ 1148/27-11-1986, στην κατηγορία των αδιάφορων,
στάσιμων, μεσαίων οικισμών.
Η Μυρσίνη είναι το τυπικό ημιορεινό χωριό της ανατολικής Κρήτης.
Κτισμένο σε υψόμετρο 330,00 μέτρων, αμφιθεατρικά ακολουθεί τις
φυσικές ισοϋψείς του εδάφους. Το σχήμα του χωριού έχει μεγάλο μήκος
σε σχέση με το πλάτος του. Πυκνοδομημένο όπως και τα άλλα χωριά της
περιοχής. Έχει 244 οικοδομές, 246 κτίρια από τα οποία τα 198 είναι
κατοικίες.
Ο πολεοδομικός ιστός του έχει την ιδιαιτερότητα, λόγω της
υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της πάνω γειτονιάς με την κάτω, να
ενώνονται οι οριζόντιοι δρόμοι και τα σοκάκια μεταξύ τους με κάθετους
δρόμους από σκάλες ( καλντερίμια ).
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Το χωριό έχει 4 γειτονιές: Η «Βρύση», το δυτικό τμήμα όπου είναι η
πηγή. Οι κάτοικοι της γειτονιάς ονομάζονται Βρυσανοί. Η Μεσοχωριά, το
κεντρικό τμήμα του χωριού. Η Πάνω Γειτονιά , το νότιο μέρος του χωριού
και το Σουντουλούμι (1) , το ανατολικό τμήμα του χωριού.
Σημείωση: Η λέξη Σουντουλούμι προέρχεται από τα τουρκικά : su dolum =

νερό γεμάτος. Ο τόπος πραγματικά είχε πηγή, το νερό της οποίας
χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της γειτονιάς. Η πηγή στέρεψε το 1965 με το
άνοιγμα της νέας εθνικής οδού.

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η οικονομία της ευρύτερης περιοχής παλαιότερα στηριζόταν όπως και
σήμερα στον πρωτογενή τομέα και ιδίως στη γεωργική δραστηριότητα. Οι
γεωργικές καλλιεργήσιμες περιοχές είναι διάσπαρτες. Η περιοχή παράγει
λάδι, σταφύλια και οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Ο πρώτος συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1928 και είχε τον τίτλο:
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΣ»

«Η

Ο ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ «Ο
ΑΓΡΙΛΟΣ» ιδρύθηκε το 1933. Το 1961 στη γενική συνέλευση 3/17-9-61
αποφασίστηκε η μετατροπή του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού σε
Ελαιουργικό. Σήμερα δεν υφίσταται.
Η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία του οικισμού
στηρίζεται στην παραγωγή του λαδιού και των σταφυλιών όπως επίσης και
στην εργασία που προσφέρουν κάτοικοι του χωριού στα ξενοδοχεία του
Μόχλου. Υπάρχουν δύο (2) ταβέρνες που λειτουργούν περισσότερο το
καλοκαίρι. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μυρσίνης είναι συνταξιούχοι.
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Γ.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΛΟΥΤΟΥ.

ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Ο οικισμός όπως έχουμε αναφέρει είναι κτισμένος αμφιθεατρικά και
σε μήκος.
Η δομή του, δηλαδή ο τρόπος που έχει συγκροτηθεί στο φυσικό –
γεωγραφικό περιβάλλον του, εδώ είναι ημιορεινό, ή το τεχνικό του
περιβάλλον, κτισμένος κατά μήκος και πλησίον οδικής αρτηρίας όπως
επίσης και ο τρόπος που το σύνολο αυτό διαρθρώνεται δηλαδή ο
πολεοδομικός ιστός και η πυκνότητα, είναι σύνηθες φαινόμενο στη
Κρήτη.
Οι κύριες οδικές αρτηρίες του οικισμού οδεύουν παράλληλα με το
μήκος του οικισμού και συνδέονται μεταξύ τους ανά διαστήματα με
καλντερίμια λόγω της απότομης υψομετρικής διαφοράς. Ενδιάμεσα των
κυρίων αρτηριών μπορούμε να συναντήσουμε και μικρά σοκάκια.
Ο οικισμός είναι επισκέψιμος με αυτοκίνητο και στα υψηλότερα
σημεία του. Στην είσοδο του οικισμού και κατά μήκος του υπάρχουν
ορισμένα σημεία όπου μπορείς να σταθμεύσεις.
Δημόσια κτίρια δεν υπάρχουν, εκτός του κοινοτικού καταστήματος.
Μέχρι το 1992 λειτουργούσε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο άρχισε να
κτίζεται το 1923 και οι πρώτοι μαθητές που στεγάστηκαν σ’ αυτό ήταν το
1927. Σήμερα φιλοξενεί το σύλλογο γυναικών.
Εκκλησίες έχει αρκετές η Μυρσίνη. Η πρώτη ήταν ο Άη Γιώργης που
έδωσε και την πρώτη ονομασία στο χωριό (Άη Γιώργης) και κτίσθηκε τον
17ο αιώνα.. Στην ίδια εκκλησία γιορτάζονται και τα Εισόδια. Δυτικά και σε
απόσταση 500 μέτρων από την Μυρσίνη υπάρχει η Αγία Μαρίνα και ο
ομώνυμος συνοικισμός. ΒΑ της Μυρσίνης υπάρχει ο συνοικισμός Άγιος
Αντώνης με την ομώνυμη εκκλησία του και τον Ενετικό Πύργο. Νότια τη
Μυρσίνης είναι ο Άη Γιάννης. Ανατολικά και δίπλα στην εθνική οδό
βρίσκεται η Αγία Παρασκευή που είναι και το νεκροταφείο του οικισμού.
Βόρεια της Μυρσίνης σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων βρίσκεται ο Άη
Δημήτρης και στην ίδια περιοχή και η Ανάληψη του Σωτήρα.
Το δίκτυο των υποδομών αποτελείται από αγωγούς αποχέτευσης και
όμβριων υδάτων που καταλήγουν σε μια μεγάλη δεξαμενή που την
αδειάζουν κατά διαστήματα. Υπάρχει επίσης ηλεκτρικό δίκτυο και
τηλεφωνικό.
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Οι γειτονιές είναι πυκνοκατοικημένες. Τα σπίτια το ένα δίπλα στο
άλλο. Τα οικοδομικά τετράγωνα χωρίζονται με τους κάθετους δρόμους
από σκάλες (καλντερίμια). Οι δρόμοι δεν έχουν πεζοδρόμια και στους
περισσότερους εξ αιτίας του μικρού πλάτους τους δεν κυκλοφορούν
τροχοφόρα οχήματα.
Τα παλαιά κτίρια είναι κτισμένα από πέτρα με κεραμοσκεπές και τα
νεώτερα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη Μυρσίνη υπάρχει ένα διατηρητέο
κτίριο ( ΦΕΚ 604 Β 15-5-2006 ) ιδιοκτησίας Μανουσάκη Ιωάννη.

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

–ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

Για την πολεοδομική διάρθρωση και την αρχιτεκτονική έκφραση
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια σχετική αταξία που ίσως επιβάλλεται
από από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό το συναντάμε σε αρκετά χωριά
της Κρήτης.
Ογκοπλαστικά τα κτίρια μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται για την
λιτή τους κυβική μάζα. Μερικά είναι μικρά ισόγεια λιθόκτιστα σπίτια με
ένα ή δύο δωμάτια τα πιο παλιά, που στεγάζανε τις καθημερινές
λειτουργίες. Αργότερα πρόσθεσαν και άλλα δωμάτια ή και όροφο ακόμα.
Υπάρχουν ορισμένα με εσωτερική αυλή. Η οροφή ήταν βατή επίπεδη ή
κεραμοσκεπής. Χρωματισμοί με ασβέστη ή χωρίς και τα κουφώματα
ξύλινα. Ορισμένα είχαν εσωτερικά πέτρινες καμάρες
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Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Σεβόμενοι την αρχή της αειφορίας και για τις επόμενες γενεές
πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΠΔ., ΦΕΚ 594Δ 13/11/78
είναι αρκετό για να προστατέψει τον οικισμό.
 Μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι τα νέα σπίτια που τυχόν θα
οικοδομηθούν μέσα στον οικισμό να διατηρήσουν την
μορφολογία των υπαρχόντων ώστε να παραμείνει η παραδοσιακή
δομή του οικισμού.
 Εκτός οικισμού να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής των κτιρίων
με νέες τεχνολογίες , η ογκοπλαστική διάρθρωση να προσεγγίζει
τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα.
 Στη Μυρσίνη να βρεθεί χώρος στάθμευσης στη Νότια πλευρά
του οικισμού που είναι και το υψηλότερο σημείο.
 Να συντηρηθούν τα καλντερίμια και τα σοκάκια
αναστηλωθούν τα ερειπωμένα σπίτια.

και να

 Λίγο έξω από τον οικισμό υπάρχει ένας χώρος για συναυλίες που
πρέπει να συντηρηθεί.
 Στην καταγραφή των κτιρίων λάβαμε υπόψη μας δείγματα από
τα κτίρια που άλλα θα χρειαστούν αναστήλωση και άλλα μερική
αποκατάσταση με όλες εσωτερικές επεμβάσεις που χρειάζονται
να γίνουν για καλλίτερες συνθήκες διαβίωσης.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

2.

3.
4.

ΝΙΚΟΥ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγου: ΣΗΤΕΙΑ Η ΠΑΤΡΊΔΑ ΤΟΥ ΜΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΡΝΆΡΟΥ οδηγός για την ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμό της ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ: ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ
ΑΙΩΝΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΜΟΣ Β¨, 1991.
ΝΙΚΟΥ Θ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ: ΜΥΡΣΙΝΗ Ιστορικά – Λαογραφικά, ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1992.
ΣΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.
(Μέλη Ομάδας Εργασίας 14)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
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1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΟΠΙΟ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΟΠΙΟ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Όνομα οικισμού:

Μυρσίνη

(Ετυμολογία της λέξης: Αφορμή στην ονομασία τούτη έδωσε μια τεράστια μυρτιά που υπάρχει ακό

στη Δυτική άκρη του χωριού, αλλά και το ότι ο θάμνος αυτός υπάρχει σε αφθονία σε διάφορα μέρ
της περιοχής)
Α) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Οικισμός :
Ορεινός
Ημιορεινός
Πεδινός
Παράλιος



□

Χ
□
□

Φυσικό περιβάλλον –ιδιαιτερότητες:

Υπάρχουν στην περιοχή ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που αξίζει να αναδειχθούν ; (πχ.
Οροπέδιο, σπήλαιο, φαράγγι, κλπ) ΟΧΙ
Αναφέρατε :


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

Αναφέρατε :


Η περιοχή συνδέεται με κάποιο ιστορικό γεγονός ;

Αναφέρατε :




Αναφέρεται κάποιο από τα στοιχεία του τόπου που θεωρείται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τη
φυσιογνωμία του.
1) Μεμονωμένο κτίσμα ή μνημείο: Ενετικός Πύργος στον Άγιο Αντώνιο.
2) Παραγόμενο προϊόν: Λάδι, σταφύλια, κηπευτικά.
3) Παραγωγική δραστηριότητα (π.χ. κτηνοτροφία, οινοποιία)
4) Έθιμο
5) Τοπική γιορτή ή πανηγύρι:
Της Αγίας Μαρίνας.
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Αναφέρεται (αν γνωρίζετε ) κάποιο έργο της πεζογραφίας ή της ιστορίας που αναφέρεται
στον οικισμό.
Αναφέρατε :



Δημογραφική εξέλιξη (αναφορά στις 5 τελευταίες απογραφές)

Αναφέρατε : Μόνιμοι κάτοικοι 120.


Μπορεί ο οικισμός να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο με κοινά
χαρακτηριστικά στην εξέλιξη του (π.χ. Χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου).

Αναφέρατε : Ο οικισμός παράγει τα ίδια προϊόντα με τα κοντινά χωριά.
Γ ) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ


Ποιά είναι η σχέση του οικισμού με :

To τοπικό κέντρο της περιοχής: Σητεία.
Τους γειτονικούς οικισμούς


Ύπαρξη στον οικισμό διαφόρων εξυπηρετήσεων:

Υπήρχε Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή πριν από 12 χρόνια.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : υπάρχει στον οικισμό :
Νηπιαγωγείο

ΟΧΙ □

Δημοτικό

ΟΧΙ □

Γυμνάσιο

ΟΧΙ □

Λύκειο

ΟΧΙ □

Υπάρχει Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών
Υπάρχουν Δίκτυα: Αποχέτευσης, Ύδρευσης,
Άρδευσης.
ΥΓΕΙΑ :
Υπάρχει στον οικισμό

Κέντρο Υγείας
Φαρμακείο

□
□
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ΟΧΙ
ΟΧΙ

Υπάρχουν στον οικισμό άλλες εξυπηρετήσεις :

ΟΧΙ

(π. χ. παιδικός σταθμός, πολεοδομία, Κ. Ε. Π. τράπεζα κλπ.)
Αναφέρατε :
 Θεωρείται ότι η περιοχή χρειάζεται καλύτερη οδική σύνδεση με το τοπικό κέντρο;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ




Υπάρχει συγκοινωνία με άλλες περιοχές ;
Υπάρχει συγκοινωνία με άλλο τοπικό κέντρο ;

ΝΑΙ □
ΝΑΙ □

ΟΧΙ □
ΟΧΙ □

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
α) Προς το τοπικό κέντρο

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
□

β) Προς άλλες οικιστικές περιοχές

Χ

□

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ
□

Χ

□

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

Γίνονται αναπαλαιώσεις κτιρίων.



Χτίζονται καινούργια κτίρια ;

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Χτίζονται τουριστικές μονάδες ;

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □
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1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Σε ποιο τομέα στηρίζεται η οικονομία της περιοχής ;

Γεωργία

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
( γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία )

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

□

( βιομηχανία - βιοτεχνία)

Τουριστική δραστηριότητα υπάρχει

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

στο Μόχλος.
( υπηρεσίες και τουρισμός )

 Έχει αλλάξει κάτι, στην πάροδο των χρόνων, σε σχέση με τους παραπάνω τομείς ;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Αν ναι, ποιό ; ( Αναφέρατε )

2. Υπάρχουν παραδοσιακές δραστηριότητες ;
Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε ) :
(π. χ. υφαντουργία, κεραμική )

Υπάρχουν: Καζάνια που παράγουν ρακί
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ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

3. Υπάρχει κάποιο επάγγελμα στην περιοχή που έχει σήμερα εκλείψει ;

Υπάρχει ένα καφενείο και μια ταβέρνα

ΝΑΙ □

Αν ναι, ποιό ; ( Αναφέρατε )

ΟΧΙ □

Δεν υπάρχουν: ράφτης, τσαγκάρης, κουρέας.

ΝΑΙ □

4. Νέες απασχολήσεις στην περιοχή ;

ΟΧΙ □

Αν ναι, ποιές ; ( Αναφέρατε ) : Υπάλληλοι στα ξενοδοχεία

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 ) : Παλαιότερα για τα εργαστήρια κεραμικών και

για τους νέους αγρότες
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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

Χ

Υπηρεσίες Πρωτογενή τομέα (αγροτικά, κτηνοτροφικά)

Χ

Υπηρεσίες Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές)

□

Υπηρεσίες Τριτογενή τομέα (τουρισμός)

Χ
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Φωτ. 1: Είσοδος του χωριού Μυρσίνη.

Φωτ. 2: Σπίτια σε κεντρικό άξονα της Μυρσίνης.

Φωτ. 3: Σπίτια σε κεντρικό δρόμο της Μυρσίνης.

Φωτ. 4: Καλντερίμι του χωριού.

Φωτ. 5: Σοκάκι του χωριού.

Φωτ. 6: Ερείπια του χωριού.

Φωτ. 7: Ερειπωμένο σπίτι στη Μυρσίνη.

Φωτ. 8: Παλαιό ελαιουργείο.

Φωτ. 9: Διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας Μανουσάκη Ιωάννη.

Φωτ. 10: Ενετικός Πύργος – Άγιος Αντώνιος.

Φωτ. 11: Ενετικός Πύργος – Άγιος Αντώνιος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων
οικισμών του Νομού Λασιθίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάλογος Αντιστοίχισης
Ομάδα: 15

Οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

(1)

α/α

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός Εγγραφής στον κατάλογο αντιστοίχισης

(2)

Κωδικός Δελτίου

αναγράφεται ο κωδικός του Δελτίου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προτάθηκε

(3)

α/α ανά Δελτίο

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός κάθε φωτογραφίας ανά Δελτίο, ξεκινώντας από το 1 για κάθε δελτίο

(4)

Όνομα Αρχείου

αναγράφεται το όνομα του αρχείου με το προέκταμα του (.jpg) της φωτογραφίας, όπως παραδόθηκε στον αρχικό κατάλογο

(5)

Παρατηρήσεις

αναγράφονται Παρατηρήσεις, σημειώσεις ή σχόλια που αφορούν στη φωτογραφία κατά την κρίση των ομάδων

α/α

Κωδικός
Δελτίου

α/α ανά
Δελτίο

Όνομα Αρχείου

Παρατηρήσεις

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

001

15.1-01

1

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου & ΠαναγίαςΕνορία Μυρσίνης

002

15.1-02

2

Παλιά Σπίτια

003

15.1-03

3

Ερειπωμένα σπίτια

004

15.1-04

4

Ερειπωμένο ελαιουργείο

005

15.1-05

5

Παλιό Καφενείο

Ιδιοκτήτης: Γιαλεσάκης Νίκος

006

15.1-06

6

Ενετικός Πύργος

Θέση: Άγιος Αντώνιος

007

15.1-07

7

Σύλλογος Γυναικών

Πρώην Σχολείο

Ιδιοκτήτης: Μανουσάκης Ιωάννης

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Φύλλο 1 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων
οικισμών του Νομού Λασιθίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάλογος Αντιστοίχισης
Ομάδα: 15

Οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

(1)

α/α

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός Εγγραφής στον κατάλογο αντιστοίχισης

(2)

Κωδικός Δελτίου

αναγράφεται ο κωδικός του Δελτίου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προτάθηκε

(3)

α/α ανά Δελτίο

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός κάθε φωτογραφίας ανά Δελτίο, ξεκινώντας από το 1 για κάθε δελτίο

(4)

Όνομα Αρχείου

αναγράφεται το όνομα του αρχείου με το προέκταμα του (.jpg) της φωτογραφίας, όπως παραδόθηκε στον αρχικό κατάλογο

(5)

Παρατηρήσεις

αναγράφονται Παρατηρήσεις, σημειώσεις ή σχόλια που αφορούν στη φωτογραφία κατά την κρίση των ομάδων

α/α

Κωδικός
Δελτίου

α/α ανά
Δελτίο

Όνομα Αρχείου

Παρατηρήσεις

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

Φύλλο 2 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων
οικισμών του Νομού Λασιθίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάλογος Αντιστοίχισης
Ομάδα: 15

Οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

(1)

α/α

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός Εγγραφής στον κατάλογο αντιστοίχισης

(2)

Κωδικός Δελτίου

αναγράφεται ο κωδικός του Δελτίου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προτάθηκε

(3)

α/α ανά Δελτίο

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός κάθε φωτογραφίας ανά Δελτίο, ξεκινώντας από το 1 για κάθε δελτίο

(4)

Όνομα Αρχείου

αναγράφεται το όνομα του αρχείου με το προέκταμα του (.jpg) της φωτογραφίας, όπως παραδόθηκε στον αρχικό κατάλογο

(5)

Παρατηρήσεις

αναγράφονται Παρατηρήσεις, σημειώσεις ή σχόλια που αφορούν στη φωτογραφία κατά την κρίση των ομάδων

α/α

Κωδικός
Δελτίου

α/α ανά
Δελτίο

Όνομα Αρχείου

Παρατηρήσεις

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075

Φύλλο 3 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καταγραφή της πολεοδομικής και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των αξιόλογων
οικισμών του Νομού Λασιθίου για τη μελλοντική ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατάλογος Αντιστοίχισης
Ομάδα: 15

Οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

(1)

α/α

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός Εγγραφής στον κατάλογο αντιστοίχισης

(2)

Κωδικός Δελτίου

αναγράφεται ο κωδικός του Δελτίου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που προτάθηκε

(3)

α/α ανά Δελτίο

αναγράφεται ένας Αύξων Αριθμός κάθε φωτογραφίας ανά Δελτίο, ξεκινώντας από το 1 για κάθε δελτίο

(4)

Όνομα Αρχείου

αναγράφεται το όνομα του αρχείου με το προέκταμα του (.jpg) της φωτογραφίας, όπως παραδόθηκε στον αρχικό κατάλογο

(5)

Παρατηρήσεις

αναγράφονται Παρατηρήσεις, σημειώσεις ή σχόλια που αφορούν στη φωτογραφία κατά την κρίση των ομάδων

α/α

Κωδικός
Δελτίου

α/α ανά
Δελτίο

Όνομα Αρχείου

Παρατηρήσεις

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Φύλλο 4 από 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 1

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση: ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ
ιδιοκτησία /όροφο:

επωνυμία ακινήτου : ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ΄ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,
κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-01

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών
1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

κτίσμα

αριθμός δελτίου

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

φωτογραφία λεπτομέρειας

προσθήκες-αλλοιώσεις

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

χ

παρατηρησεις:

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

4/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση: ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

επωνυμία ακινήτου : ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

ιδιοκτησία /όροφο:

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,
κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-02

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών
1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι Χ

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

Χ

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ Χ

υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:604Β/15-5-06
νέο προτεινόμενο
κτιρίου

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

Χ

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΔΟΔΟΜΗ 50,00 εκ.

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Χ
Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Χ
Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ
ΒΟΤΑΛΩΤΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

Χ
Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

Χ

ΞΥΛΙΝΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χ

- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

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

4/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 3

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση: ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

επωνυμία ακινήτου : ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙA

ιδιοκτησία /όροφο:

AΓΝΩΣΤΟΣ

σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,
κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή ΕΡΕΙΠΙΑ
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-03

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών
1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι Χ

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

Χ

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
νέο προτεινόμενο
κτιρίου

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

Χ

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης ΕΡΕΙΠΙΑ
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

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

4/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 4

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση:

ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

επωνυμία ακινήτου : ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ιδιοκτησία /όροφο:
σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,
κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-04

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών
1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι Χ

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

Χ

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

άλλο τι:

υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

ανοίγματα

ΦΕΚ:
νέο προτεινόμενο
κτιρίου

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

Χ

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης

ΕΡΕΙΠΙΟ
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

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

4/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 5

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση:

ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ

επωνυμία ακινήτου : ΠΑΛΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ιδιοκτησία /όροφο: ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:
αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

ΑΚΑΤΟΙΚΙΤΟ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-05

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

αριθμός οροφών
1

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι Χ

κηρυγμένο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

Χ

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

άλλο τι:

υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

ανοίγματα

ΦΕΚ:
νέο προτεινόμενο
κτιρίου

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

Χ

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Χ

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΙ

Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

Χ

ΞΥΛΙΝΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χ

- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

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

4/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

Αριθμός δελτίου: 6

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση:

Συνοικία ή
θέση

ΣΗΤΕΙΑΣ

οικισμός:

επωνυμία ακινήτου :

ΜΥΡΣΙΝΗ

ιδιοκτησία /όροφο:

ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

η

13 Εφορεία Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:,

οροφ:

αρχική χρήση /όροφο: ισογ:,

οροφ:

κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1-06

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

1/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

απόσπασμα χάρτη

αριθμός δελτίου

2/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

περιγραφή:

σύστημα δόμησης

υπόγειο

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι

κηρυγμένο
μνημείο

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ
χ

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

εξώστης

ανοίγματα

άλλο τι:

ΦΕΚ:
υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

αριθμός οροφών

νέο προτεινόμενο
κτιρίου

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

3/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

φωτογραφία λεπτομέρειας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΔΩΜΑ

αριθμός δελτίου

Χ

4/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Χ

ΛΙΘΟΙ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ
ΞΥΛΙΝΑ

Χ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:
αριθμός δελτίου

5/6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας: 15

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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

Αριθμός δελτίου: 7

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΤΟΠΙΟΥ ή ΣΥΝΟΛΟΥ

ημερομηνία:

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

διεύθυνση: ΜΥΡΣΙΝΗ

Συνοικία ή
θέση

δήμος: ΣΗΤΕΙΑ
οικισμός: ΜΥΡΣΙΝΗ
ιδιοκτησία /όροφο:

επωνυμία ακινήτου : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

σημερινή χρήση /όροφο:ισογ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

αρχική χρήση /όροφο: ισογ:, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
κατάσταση κτιρίου: καλή / μέτρια / κακή
κωδικός

ιστορική περίοδος

15.1- 07

φωτογραφία κυρίας όψης

αριθμός δελτίου

απόσπασμα χάρτη

1/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

περιγραφή:

υπόγειο

αριθμός οροφών

Πετρόκτιστο

1

άλλο κτίριο/οικόπεδο

ναι
όχι Χ

κηρυγμένο

σύστημα δόμησης

ναι
όχι

ΥΠΕΚΑ

μνημείο

προσθήκες-αλλοιώσεις
κτίσμα

Χ

στέγη

βιτρίνα ισογείου

ΥΠΠΟΤ

άλλο τι:

υπό κήρυξη

προτεινόμενη προστασία: χαρακτηρισμός

αριθμός δελτίου

ανοίγματα

ΦΕΚ:
νέο προτεινόμενο
κτιρίου

φωτογραφία λεπτομέρειας

εξώστης

Χ

κύριων όψεων

τμήματος

συνοδεία

κελύφους

ειδική ρύθμιση

φωτογραφία λεπτομέρειας

2/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κατάσταση διατήρησης
καλή μέτρια κακή

1. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Χ

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Χ

3. ΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΙΘΟΙ

Χ

5. ΔΑΠΕΔΑ – ΟΡΟΦΕΣ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ

Χ

6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

8. ΕΞΩΣΤΗΣ

9. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ

αριθμός δελτίου

3/4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗΤΕΕ/ΤΑΚ &ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝΟΙΚΙΣΜΩΝΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ομάδα εργασίας:15

10. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΚΟΥΡΑ

Χ

ΞΥΛΙΝΑ

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χ
Χ

- τοίχοι: ισογ: , οροφ:
- κουφωμ: , σκούρα:
- κιγκλιδ:
12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παρατηρησεις:

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

4/4

