
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης πρότασης της 

Υπηρεσίας μας που αφορά στη δημιουργία χώρου άθλησης και αναψυχής 

στο Νησάκι που σχηματίζεται από τον ποταμό Αγιαμονίωτη  και τον 

μυλαύλακα του Μύλου(δυτικό οριο), στο πάρκο Ματσόπουλου , συνολικής 

έκτασης 13.500 τετραγωνικών μέτρων.  

Στόχος είναι να συνδυαστούν η άσκηση, ο περίπατος και η αναψυχή, 

σε ένα ιδιαίτερο χώρο της πόλη, προσβάσιμο από όλες τις ηλικίες, καθώς 

συνδυάζει ένα καταπράσινο σχετικά επίπεδο τοπίο δίπλα στα νερά του 

Αγιαμονιώτη ποταμού. 

Πρόκειται για ένα πάρκο δραστηριοτήτων ώστε να συνδυαστούν 

δραστηριότητες εδάφους, υγρού στοιχείου και αέρα. 

 

Πιο συγκεκριμένα η  πρόταση περιλαμβάνει: 

Άσκηση και παιχνίδι 

1/ Περιπατητικός διάδρομος κίνησης από νταμαρόδεμα (χρώματος 

κεραμιδί)  1.500 μέτρων μήκους και επιπλέον 500 μέτρων εναλλακτικών 

διαδρομών  

2/ Στίβους άσκησης από νταμαρόδεμα (χρώματος ώχρα) 628 μέτρων 

τετραγωνικών με υπαίθρια όργανα γυμναστικής 

3/ Τοίχος αναρρίχησης μέσου ύψους 1,60 μέτρων 

4/ Εναέριος διάδρομος κίνησης για παιδιά 

5/ Τεχνητοί λοφίσκοι από γκαζόν 

6/ Χώρος άμμου και παιχνιδιού με παιδική χαρά  

7/ Eναέρια γραμμή με τροχαλία (zip line)  

Υποδομές 

8/ Περίφραξη στο σύνολο του χώρου του νησιού 

9/ Δυο μεταλλικές γέφυρες για περισσότερη σύνδεση της πόλης και της 

γειτονιάς με το Νησάκι 

 

 
ΕΡΓΟ :  Διαμόρφωση περιπατητικής 
διαδρομής στο Νησάκι του Αγιαμονιώτη 
ποταμού 
 
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € 
 
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



10/ Ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχουσών συνδέσεων 

11/ Εγκατάσταση τουαλετών στον υπαίθριο  χώρου του Βιομηχανικού 

Μουσείου Μύλου Ματσόπουλου 

12/ Καθαρισμός και συντήρηση των όχθεων του ποταμού και κατασκευή 

ξύλινων εξεδρών στα πρανή των όχθεων 

13/ Κατασκευή μονοπατιού στα ρηχά σημεία του ποταμού για την διέλευση 

πεζών 

14/ εξέδρα για πλεύση με κανό σε σημεία του ποταμού 

15/ φωτισμός χώρου 

16/ παγκάκια 

17 / Ξύλινες πέργολες και καθιστικά  

18/ Φύτευση μεγάλων δέντρων και δημιουργία ισόπεδων χώρων πράσινου 

 

Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχει 

εγγραφεί πίστωση 50.000 ευρώ για το έτος 2017 για το έργο 

«Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στο Νησάκι του 

Αγιαμονιώτη ποταμού», με δέσμευση για το 2018 του υπόλοιπου ποσού 

των 200.000,00 ευρώ.  

 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου του θέματος θα 

κατασκευαστούν στη φάση αυτή τα εξής:  

Άσκηση και παιχνίδι 

1/ Περιπατητικός διάδρομο κίνησης από νταμαρόδεμα (χρώματος κεραμιδί)  

1.500 μέτρων μήκους και επιπλέον 500 μέτρων εναλλακτικών διαδρομών.  

2/ Στίβος άσκησης από νταμαρόδεμα (χρώματος ώχρα) 628 μέτρων 

τετραγωνικών. 

Υποδομές 

3/ Ξύλινη περίφραξη στο σύνολο του χώρου του νησιού. 

4/ Δυο μεταλλικές γέφυρες για περισσότερη σύνδεση της πόλης και της 

γειτονιάς με το Νησάκι. 

5/ Καθαρισμός και συντήρηση των όχθεων του ποταμού και κατασκευή 

ξύλινων εξεδρών στα πρανή των όχθεων. 

6/ Φωτισμός χώρου. 

 

 

 

 



 

 

Το σύνολο των παρεμβάσεων στον χώρο του φαίνεται στα συνημμένα 

σχέδια. Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και πιστοποιημένα 

κατά ISO σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για κάθε υλικό. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα τηρουμένων όλων των Π.Τ.Π που 

διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του γίνει από  

πόρους που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Τρικκαίων (Κ.Α. 30-7326.1073). 

 

Τρίκαλα,  17 / 10/ 2017   

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

   

   

  Θεωρήθηκε 

Ασπασία Καρανάσιου 

Αρχ. Μηχ/κός 

 Η Προισταμενη Δ.Τ.Υ.Π  

   

   

   

Κανελιά Δερμάνη   

Αρχ. Μηχ/κός   

  Φανή Τσαπάλα - Βαρδούλη 

Θεμιστοκλής Καραμούστος  Αρχ. Μηχ/κός 

Ηλ/Μηχ/κός   

 


