
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά σε επεµβάσεις επέκτασης και ενοποίησης των τεσσάρων 

νησίδων (υψοµετρική ενοποίηση των τριών), σε τρία πεζοδρόµια εκατέρωθεν της Κεντρικής 

πλατείας (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) καθώς και σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο χώρο της 

λαϊκής αγοράς. 

Το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης µελέτης αφορά σε επεµβάσεις επέκτασης και 

ενοποίησης των νησίδων, επί της 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Αλβανικού µετώπου, στα 

πεζοδρόµια επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Αλβανικού µετώπου, στα πεζοδρόµια 

εκατέρωθεν της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου (επί των οδών Ερµού , 28ης Οκτωβρίου και 21ς 

Αυγούστου)  καθώς και σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς  στο κέντρο 

της πόλης των Τρικάλων µε υλοποίηση της Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως, ΦΕΚ 539/∆/ 11-

10-1990.  

Στόχος της παρέµβασης είναι η απόδοση χώρου κίνησης σε πεζούς, δηµιουργία 

ποδηλατοδρόµου,  οργανωµένων χώρου πρασίνου και συνθηκών ασφαλούς δραστηριότητας της 

παραδοσιακής και κοινωνικής λειτουργίας της πόλης που είναι η Λαϊκή αγορά µε την 

διατήρηση και ανάδειξη των αιωνόβιων πλατάνων που υπάρχουν επί των νησίδων και 

αποτελούν σηµαντικό τοπιακό χαρακτηριστικό του κέντρου της. 

Ο χώρος του κέντρου της πόλης που συντίθεται από την κεντρική πλατεία και τις οδούς 28ης 

Οκτωβρίου και Ηρώων Αλβανικού µετώπου (οδοί που περικλείουν την Λαϊκή Αγορά) , αποτελεί 

µέρος µιας οικιστικής ενότητας όπου εντοπίζονται οι κυριότερες από οικονοµικής και κοινωνικής 

σηµασίας δραστηριότητες όχι µόνο για την πόλη αλλά και για τον Νοµό Τρικάλων ευρύτερα. 

Αποτελεί σηµαντικό τµήµα µιας διαδροµής εντός του κέντρου της πόλης η οποία συνδέει το 

ιστορικό παραδοσιακό οικισµό του Βαρουσίου, την παλιά αγορά (µανάβικα), την κεντρική 

πλατεία της πόλης και εκτείνεται έως το δικαστικό µέγαρο των Τρικάλων δια µέσω της Λαϊκής 

αγοράς.  

 

 

 

 

 
ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση - αναβάθµιση της περιοχής 
της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της 
πόλης των Τρικάλων» 
 
Προϋπολογισµός: 585.000,00 € 
 
Χρηµατοδότηση:  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 



Περιγραφή εργασιών 

Η παρούσα µελέτη αφορά σε : 

α) Υψοµετρική ενοποίηση των τριών νησίδων και κατάργηση του εγκάρσιου δρόµου,  επέκταση 

των πλακοστρώσεων στις τέσσερις νησίδες δηµιουργώντας άνετα πεζοδρόµια πλάτους 5-5,35 

µέτρων για την διευκόλυνση της  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Το συνολικό πλάτος των 

νησίδων διαµορφώνεται στα 14,50 µέτρα. ∆ηµιουργείται έτσι µια επιµήκης διακριτή πλατεία η 

οποία µπορεί να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις µετά το τέλος της λαϊκής αγοράς. Η 

κατασκευή του δαπέδου των νησίδων περιλαµβάνει πλήρη αποξήλωση των υφισταµένων και 

πλήρη κατασκευή νέων, µε πλάκες µωσαϊκού τύπου τοποθετηµένες σε ελαφρώς οπλισµένο 

σκυρόδεµα πάχους 12 εκατοστών και κατάλληλη εξυγιαντική στρώση. Θα γίνει πρόβλεψη για 

την απορροή των οµβρίων υδάτων µε την κατασκευή νέων υδροσυλλογών. Γίνεται ειδική 

µέριµνα για την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση ατόµων µε µειωµένη όραση σε ολόκληρη την 

περιοχή παρέµβασης µε επίστρωση ειδικών πλακών.  Στη νησίδα θα τοποθετηθεί προστατευτικό 

κιγκλίδωµα ανά διαστήµατα και σε απόσταση 0,30 µέτρων από το όριο του δρόµου. Επίσης θα 

τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώµατα για τον φωτισµό του δρόµου , του πεζόδροµου και των 

νησίδων καθώς και προβολείς για την ανάδειξη των πλατάνων. (σχέδιο Τ1) 

β) ∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου επί της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου πλάτους 3,2µ στο 

επίπεδο του δρόµου και δηµιουργία χώρων τροφοδοσίας της Λαϊκής και των καταστηµάτων µε 

πλάτος 2,5µ µε υλοποίηση της Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως των Τρικάλων. Επιπλέον θα 

γίνει αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης µε πλάκες µωσαϊκού τύπου στα πεζοδρόµια 

που συνορεύουν µε τα καταστήµατα, χώροι πρασίνου και τοποθέτηση της απαραίτητης 

σήµανσης για την κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων (σχέδιο Τ03) . Ο ποδηλατόδροµος επί της 

οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου  θα διαγραµµιστεί µε ειδική βαφή στο επίπεδο του 

πεζόδροµου, αφήνοντας χώρο για θέσεις φορτοεκφόρτωσης σε συγκεκριµένες ώρες 

τροφοδοσίας βάση της κανονιστικής 607/16 και όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

γ) ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης πλάτους 2,00 µέτρων επί της οδού 28η Οκτωβρίου και λωρίδα 

κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 3,70 µέτρων. Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση της 

υπάρχουσας πλακόστρωσης µε πλάκες µωσαϊκού τύπου στα πεζοδρόµια που συνορεύουν µε τα 

καταστήµατα και χώροι πρασίνου. 

δ) Ανισόπεδη διάβαση  εγκάρσια των οδών Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και 28ης Οκτώβριου, 

που τις ενοποιεί µε τον πεζόδροµο της οδού Πλούτωνος και την νέα νησίδα διασφαλίζοντας έτσι 

τη διέλευση των οχηµάτων στο σηµείο αυτό. Θα τοποθετηθεί γρανιτοκυβόλιθος. Επιπλέον θα 

γίνουν δυο πιο µικρές ανισόπεδες διαβάσεις επί της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου µε 

γρανιτοκυβόλιθο που θα ενοποιεί τα πεζοδρόµια µε της νέες νησίδες (σχέδιο Τ01). 

ε) Επέκταση των πεζοδροµίων εκατέρωθεν της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, επί των οδών 

Ερµού , 28ης Οκτωβρίου και 21ς Αυγούστου, µε µέσω πλάτος 5,5µ και δηµιουργία εσχάρας 

συλλογής οβριών στο µέσω του νέου πλάτους του πεζοδροµίου (σχέδιο Τ02). Στις οδούς Ερµού 

και 21η Αυγούστου, παραπλεύρως της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου τοποθετούνται θέσεις για 



στάση αστικών λεωφορείων καθώς και θέσεις προσωρινής στάθµευσης τροφοδοσίας 

καταστηµάτων.  

στ) Υποβίβαση των γωνιών των πεζοδροµίων στην περιοχή παρέµβασης ( λαϊκή αγορά και 

κεντρική πλατεία) µε οµαλή κλίση στο επίπεδο του δρόµου και επικάλυψη µε έγχρωµο  

βιοµηχανικό δάπεδο. 

Με την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική αναβάθµιση της 

περιοχής µε τη µείωση της ασφάλτου, την  ταυτόχρονη αύξηση των πεζοδροµίων και την 

ανάδειξη του πρασίνου στις θέσεις των υφιστάµενων δεντροφυτεύσεων εντός των νησίδων. 

Επιπλέον οι  γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε οχήµατα, πεζούς και χώρους στάθµευσης 

στην περιοχή παρέµβασης βελτιώνουν την αστική ροή όπως φαίνεται και στο επισυναπτόµενο 

σχέδιο (σχέδιο Τ3).  

Τέλος,  µέσω των προτεινόµενων παρεµβάσεων πέρα από την διευκόλυνση της λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς,  επαναπροσδιορίζεται γενικότερα ο χώρος παρέµβασης αφού δίνεται η 

δυνατότητα αξιοποίησής  του και για επιπλέον λειτουργίες και δρώµενα σε ώρες εκτός 

λειτουργίας της λαϊκής, µε πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της πόλης. 

Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και εκσκαφών θα µεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριµένο 

Συγκρότηµα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, κατασκευών και Κατεδαφίσεων.  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 585.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότησή του γίνει από  Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018» και ίδιους Πόρους. 

 

 

Τρίκαλα,  25 /  09 / 2018  Τρίκαλα,   25 /  09 / 2018 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Αναπ/τρια ∆/νσης 

Τ. Υ. 

 

Ευφροσύνη Μπράκη  

Πολ. Μηχ/κός                        
                      

 

Κανελιά ∆ερµάνη  

Αρχ. Μηχανικός 

 Θεοδώρα Σαργιώτη 

 Πολ. Μηχ/κός 
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