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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

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

Τρικάλων με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών και η ποιοτική αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων και ο 

ηλεκτροφωτισμός στην νησίδα της οδού Κλειδωνοπούλου από την ζωαγορά έως την 

περιφερειακή οδό Τρικάλων – Καλαμπάκας. 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού Κλειδωνοπούλου,  υπάρχουν και στα δύο τμήματα 

του δρόμου (δεξιά και αριστερά της νησίδας) κράσπεδα τα οποία, στο μεγαλύτερο τμήμα 

τους είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Με την συγκεκριμένη μελέτη θα επιστρωθεί όλο το 

αριστερό τμήμα της οδού (έμπροσθεν της ζωαγοράς) με πλάκες τσιμέντου και θα 

τσιμεντοστρωθεί, ως υπόβαση, το απέναντι τμήμα.  

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

και πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου. 

Τέλος θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επί  τμήματος της  νησίδας  της 

οδού Κλειδωνοπούλου που περιλαμβάνει: προμήθεια υλικών, προσκόμισή τους επί τόπου 

του έργου και κατασκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού από πλαστικούς σωλήνες 

διέλευσης καλωδίων, εγκατάσταση φρεατίων ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση ιστών 

ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα και ηλεκτρικού πίνακα (πίλλαρ) για την 

τροφοδότησή τους με ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ιστοί θα είναι μεταλλικοί ύψους 7,00 μέτρων με 



δύο βραχίονες και φωτιστικά Na 250W. Θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας σε 

αποστάσεις περίπου 28-30m. 

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 Δημοτικών 

και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € 

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

ΠΟΡΟΥΣ. 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

 

Ασπασία Καρανάσιου 

Αρχ.  Μηχ/κος 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ. 

 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 Τ.Υ & Π. 
 
 

Φανή Τσαπάλα  

Αρχ. Μηχ/κος 

 


