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Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
Μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές μελέτες για το Δήμο Μαλεβιζίου, αυτή της
απογραφής του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού πλούτου 20 οικισμών του Δήμου
Μαλεβιζίου, που θα οδηγήσει στην ανακήρυξή τους ως παραδοσιακών, παραδόθηκε από τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιάννη Χαρωνίτη, την Γραμματέα Ειρήνη Βρέντζου και τον Πρόεδρο
της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου και πρώην Γραμματέα, Οδυσσέα Σγουρό.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 150.000 €, ποσό που καλύφτηκε εξ΄
ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου, ενώ για το συγκεκριμένο έργο εργάστηκαν 20
ομάδες μηχανικών - μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποτελούμενες από περισσότερους από 100
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας κάθε απαίτηση του προγράμματος.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται πλήρεις φάκελοι για κάθε οικισμό, με σχέδια, τεύχη
τεκμηρίωσης και αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις με τα στοιχεία της γεωγραφικής και
ιστορικής ταυτότητας κάθε οικισμού, της αρχιτεκτονικής του φυσιογνωμίας, την απογραφή
του πολεοδομικού του πλούτου, πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης (χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες,
βίντεο, συνεντεύξεις κ.λ.π), προτεινόμενες παρεμβάσεις, ειδικούς όρους δόμησης και
προστασίας, κ.α.
Τα οφέλη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οικισμών του δήμου ως
παραδοσιακών συνίστανται μεταξύ άλλων στη διάσωση, την προστασία και την αναβάθμιση
του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε οικισμού στη δυνατότητα ένταξης έργων υποδομής σε
ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην
αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, στην τουριστικής ανάπτυξη, κ.α. Οι οικισμοί
που πληρούσαν τα κριτήρια και συμπεριελήφθησαν στην μελέτη είναι:
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Κεραμούτσι
Κορφές
Κρουσώνας
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Φόδελε

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις της μελέτης στις έδρες
των Δημοτικών Ενοτήτων, στο Γάζι, την Τύλισο και τον Κρουσώνα, όπου οι κάτοικοι των
οικισμών θα μπορούν να συζητήσουν με τους μελετητές όλες τις λεπτομέρειες που τους
αφορούν.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Παραλάβαμε μια
από τις σημαντικότερες μελέτες για το αναπτυξιακό μέλλον του Δήμου μας. Μια μελέτη
που θωρακίζει τον τόπο μας και την ιστορία του, προστατεύει τις ιδιαιτερότητες κάθε
οικισμού, αναδεικνύει την παράδοση και τον πολιτισμό μας, ενώ παράλληλα, αποτελεί
πολύτιμο εργαλείο για πρόσβαση σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα με σκοπό την
υλοποίηση σημαντικών έργων στους οικισμούς του Δήμου μας. Και όπως είναι πλέον
γνωστό, η πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι το κλειδί για κάθε
αναπτυξιακή προσπάθεια.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι και αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ίδια έσοδα του
Δήμου μας, από χρήματα δηλαδή των δημοτών μας, που αξιοποιούνται με τον ιδανικότερο
τρόπο για να επιστρέψουν ξανά σε αυτούς, μέσα από έργα στον τόπο μας.
Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω θερμά όλα τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΑΚ που δούλεψαν για
αυτό το αποτέλεσμα - και είναι πάρα πολλά - τον πρώην Πρόεδρο Πέτρο Ινιωτάκη και τον
νυν Πρόεδρο Γιάννη Χαρωνίτη, την Γραμματέα του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ειρήνη Βρέντζου και τον
αρχιτέκτονα και μέλος της ομάδας παρακολούθησης του έργου Οδυσσέα Σγουρό για την
άριστη συνεργασία μας, όπως επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της μελέτης
Μανώλη Αντονωγιαννάκη και όλα τα μέλη της επιτροπής, τους προέδρους των Οικισμών,
τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και όλα τα στελέχη του Δήμου μας, που
συμμετείχαν στην Ομάδα και κατάφεραν αυτό το αποτέλεσμα».

{gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2017/02/2017_02_09_meleti_oikismwn{/g
allery}

2/2

