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Η παρούσα μελέτη αφορά στην Ανάπλαση της Οδού Καρδίτσης . Πρόκειται για μία από τις βασικές 

οδούς της πόλης των Τρικάλων, με μεταβλητό πλάτος από  20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, και συνολικό μήκος περίπου 1

Το προς μελέτη τμήμα αρχίζει από το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  και καταλήγει στο ύψος 

του εργοστασίου γάλακτος «Τρίκκ

τετράγωνα. 

Η σημερινή κατάσταση της οδού δεν αποτελεί παρά ένα σκληρό αστικ

την αυξημένη ροή αυτοκινήτων, συνδυα

συνεργείων αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης που δεσπόζουν στην περιοχή. 

Ο νέος σχεδιασμός θα αποδώσει συνοχή και ταυτότητα σε μι

υποδοχής στην πόλη των Τρικάλων. Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

αναβάθμιση και αξιοποίηση της περιοχής

ζωής των κατοίκων, δημιουργώντας

ευρύτερη περιοχή  με το κέντρο της πόλης

Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης είναι η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της 

διαδρομής, η διατήρηση και ενίσχυση της 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Ανάπλαση της Οδού Καρδίτσης . Πρόκειται για μία από τις βασικές 

, με μεταβλητό πλάτος από  20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, και συνολικό μήκος περίπου 1.000 μ. 

λέτη τμήμα αρχίζει από το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  και καταλήγει στο ύψος 

κκη», στο όριο του σχεδίου πόλης, περιλαμβάνοντας 26 οικοδομικά 

Η σημερινή κατάσταση της οδού δεν αποτελεί παρά ένα σκληρό αστικό τοπίο  που επιφορτίζεται από 

την αυξημένη ροή αυτοκινήτων, συνδυασμένη με την όχληση των δύο μεγάλων 

συνεργείων αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης που δεσπόζουν στην περιοχή. 

Ο νέος σχεδιασμός θα αποδώσει συνοχή και ταυτότητα σε μια περιοχή, που λειτουργεί ως χώρος 

των Τρικάλων. Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

περιοχής, βελτιώνοντας την εικόνα του περιβάλλοντος και την ποιότητα 

ουργώντας ασφαλές χώρο περιπάτου και αναψυχής, και ταυτόχρονα συνδέει την 

ευρύτερη περιοχή  με το κέντρο της πόλης.  

Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης είναι η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της 

διαδρομής, η διατήρηση και ενίσχυση της ομοιομορφίας της, η αύξηση του πρασίνου, η επιλογή σωστού 
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Η παρούσα μελέτη αφορά στην Ανάπλαση της Οδού Καρδίτσης . Πρόκειται για μία από τις βασικές 

, με μεταβλητό πλάτος από  20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το 

λέτη τμήμα αρχίζει από το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  και καταλήγει στο ύψος 

η», στο όριο του σχεδίου πόλης, περιλαμβάνοντας 26 οικοδομικά 

ό τοπίο  που επιφορτίζεται από 

δύο μεγάλων Super Market, των 

συνεργείων αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης που δεσπόζουν στην περιοχή.  

α περιοχή, που λειτουργεί ως χώρος 

των Τρικάλων. Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

, βελτιώνοντας την εικόνα του περιβάλλοντος και την ποιότητα 

, και ταυτόχρονα συνδέει την 

Οι βασικές συνιστώσες της ανάπλασης είναι η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο το μήκος της 

, η αύξηση του πρασίνου, η επιλογή σωστού 
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φωτισμού, η εύκολη αποκατάσταση σε μεταγενέστερες επεμβάσεις καθώς και η δημιουργία χώρου ήπιας 

μεταφοράς με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου πλάτους 1,50μ. εκατέρωθεν της οδού. Ταυτόχρονα 

πολλαπλασιάζεται ο δημόσιος χώρος  και επιτυγχανεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, και αυξάνεται ο 

χώρος πρασίνου συντελώντας στην βελτίωση του μικροκλίματος.  

Αναλυτικότερα η υφιστάμενη οδός θα διατηρηθεί με συνολικό πλάτος κίνησης των οχημάτων 10,00μ. 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κίνηση τους, ενώ στα σημεία των κυκλοφοριακών κόμβων ,όπου απαιτείται, 

θα ρυθμιστούν κατάλληλα οι υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες. 

Εκατέρωθεν  και κατά μήκος της οδού θα είναι εγκιβωτισμένος  στην στάθμη του πεζοδρομίου, ο 

ποδηλατόδρομος σταθερού πλάτους 1,50μ, μονής κατεύθυνσης, κατά την φορά των αυτοκινήτων  με 

τελική επίστρωση έγχρωμου-κόκκινου βιομηχανικού δαπέδου βαρέως τύπου πάχους 12εκ., μετά της 

απαιτουμένης υποβάσεως από θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10-15εκ..  

Η πλακοστρωμένη με πλάκες τσιμέντου 50*50εκ. λωρίδα που θα παρεμβάλλεται μεταξύ του 

οδοστρώματος και του ποδηλατοδρόμου, θα κατασκευαστεί ως λωρίδα ασφάλειας του ποδηλάτη και θα 

έχει συνολικό πλάτος 0,70μ συμπεριλαμβανομένου και το πλάτος του κρασπέδου.  

Η ζώνη Πρασίνου θα αναπτυχθεί μεταξύ του ποδηλατοδρομου και του πεζοδρομίου. Θα έχει μεταβλητό 

πλάτος από 0,60-2,00μ. ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου. Συμφωνα με την μελέτη οι εργασίες 

πρασίνου αφορούν σε  διαμόρφωση και φύτευση των χώρων καθώς και την  εγκατάσταση υπόγειου και 

επίγειου συστήματος άρδευσης. 

Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αποκτούν μεταβλητό πλάτος από 2,00-3,00μ. κατασκευασμένα από 

έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40*40εκ. πάχους 3-5εκ. κατασκευασμένες 

από ψυχρά υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Στα σημεία διασταύρωσης των κάθετων οδών με την οδό Καρδίτσης θα κατασκευαστούν υπερυψωμένες 

διαβάσεις με τελική επίστρωση από γκρι κυβόλιθο τσιμέντου διαστάσεων 10*10*10εκ. εγκιβωτισμένου, 

εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη κίνηση πεζών, Α.μ.Ε.Α. και ποδηλάτη σε σταθερή στάθμη.  

Στα σημεία όπου απαιτείται η διαμόρφωση ράμπας κλίσης 5%  και υποβίβαση του πεζοδρομίου η 

κατασκευή θα είναι από γκρι  βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου . Η  υποβίβαση του πεζοδρομίου στη 

στάθμη της ασφάλτου θα γίνει στα σημεία των εγκεκριμένων κόμβων των πρατηρίων βενζίνης , 

συνεργείων αυτοκινήτων και των Super Market εξασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία πεζών, ποδηλάτου 

και οχημάτων. 

Λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς της οδού Καρδίτσης με τις στάθμες των παρακείμενων 

ιδιοκτησιών, σε αρκετά σημεία θα απαιτηθεί στο όριο των ιδιοκτησιών να κατασκευαστεί τοίχος 

αντιστήριξης μικρού ύψους και να διαμορφωθεί σε πρανές ή να επιχωθεί με δάνεια επιχώματα για να 

προσαρμοστεί η στάθμη του πεζοδρομίου. Ταυτόχρονα για να αποδοθούν πλέον οι κοινόχρηστοι χώροι 

από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, θα καθαιρεθούν ελαφριές κατασκευές από λαμαρίνα και περιφράξεις.  

Η υπόβαση όλης της επέμβασης θα γίνει από θραυστό υλικό συμπυκνωμένου πάχους 10-15 εκ. και 

σκυροδέματος ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα πάχους 10εκ. 
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Σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης θα τοποθετηθούν κατά μήκος της διαδρομής της οδού ρυθμιστικές 

και πληροφοριακές πινακίδες ενώ θα κατασκευαστούν και θέσεις ανάπαυσης σε επιλεγμένα σημεια. 

Τέλος θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός, παγκάκια κάλαθοι αχρήστων, μεταλλικά περιζώματα 

δένδρων από χυτοσίδηρο και  εύκαμπτοι στυλίσκοι κυλινδρικού σχήματος όπου απαιτείται σύμφωνα με 

την μελέτη. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες.  

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων  και έργων ΟΤΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείτε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (1.284.340,72€)  και 

από Ιδίους Πόρους (11.378,28€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

11 .. 22 99 55 .. 77 11 99 ,, 00 00 €€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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