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ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019 

 

Α.Μ.:   10/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  :  ΣΑΤΑ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάδειξη του αστικού χώρου της πόλης των 

Τρικάλων µε προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, στην εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες και η ποιοτική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι οι εργασίες ανάπλασης πεζοδροµίων κεντρικών 

δρόµων της πόλης. Οι περιοχές αυτές καθηµερινά συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό 

συµπολιτών µας καθώς συνδυάζουν εµπορικές χρήσεις και κατοικία. Η κατάσταση των 

πεζοδροµίων σήµερα είναι κακή, και από άποψη φθορών αλλά και πολλών άλλων 

προβληµάτων (ανισοσταθµίες, εµπόδια, ετερόκλητα υλικά επίστρωσης), έλλειψη ραµπών, µε 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών, να είναι απαγορευτική σχεδόν η κίνηση 

για ΑΜΕΑ και αισθητικά η περιοχή να µην ανταποκρίνεται στη εικόνα ενός οργανωµένου 

σύγχρονου αστικού κέντρου. Με το νέο σχεδιασµό επιδιώκεται η βελτίωση των παραπάνω 

προβληµάτων, σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές σχεδιαζόµενες αναπλάσεις της 

παραποτάµιας περιοχής, του εµπορικού κέντρου, της λαϊκής αγοράς και του συµπλέγµατος 

των κεντρικών πλατειών. 

Η ανάπλαση πεζοδροµίων αφορά κυρίως στις πιο κάτω οδούς : 

- Οι διασταυρώσεις στην οδό Κονδύλη από την πλευρά του πεζόδροµου. 

- Οδός Απόλλωνος, από την οδό Γαριβάλδη µέχρι τις παλιές φυλακές. 

- Οδός Βύρωνος, από την οδό Γαριβάλδη µέχρι τις παλιές φυλακές. 

- Οδός Κανούτα, από οδό Βύρωνα µέχρι το ∆ηµοτικό Παρκινγκ. 
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- Οδός Άννης Κοµνηνής. 

- Οδός Χατζηγάκη. 

- Οδός Μαυροκορδάτου, τµήµατα. 

- Οδός ∆εληγιώργη, από την πλατεία ∆εσποτικού. 

- Τµήµατα πεζοδροµίων-οδών που χρήζουν αποκατάστασης. 

 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώµατα, κατασκευή 

ρείθρων και κρασπέδων, διαµόρφωση ραµπών, επιστρώσεις. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα 

άρθρα του τιµολογίου της µελέτης και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτελέσεως ∆ηµοτικών 

και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΣΑΤΑ, (κατανοµή 

ΣΑΤΑ 2018 ποσού: 200.000,00 €). 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

 

 

Αφροδίτη Κωτή 

Πολιτικός Μηχ/κος 

 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ. 

 
 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

 Τ.Υ & Π. 
 
 
 

Φανή Τσαπάλα – Βαρδούλη 

Αρχ. Μηχ/κος 
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