
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.238.508,87 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 

Θεσσαλίας 2014-2020 (1.179.258,97€) και ίδιοι πόροι 

(59.250,00€)  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αισθητικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης του αστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, με έμφαση στην εξυπηρέτηση κατά 

προτεραιότητα της κίνησης των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ταυτόχρονη ανάδειξη 

χαρακτηριστικών τοποσήμων της πόλης. Η παραπάνω μελέτη εντάσσεται στην περιοχή παρέμβασης 

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που εκπονείται για την πόλη των Τρικάλων. Γενικά, οι 

προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε αναπλάσεις πεζοδρομίων της οδού Καποδιστρίου, την 

αντικατάσταση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και την κατασκευή των διαβάσεων πεζών επί της 

οδού Γαριβάλδη καθώς και την ανάπλαση της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης με την 

κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων , την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Καβράκου και την 

ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Η κατασκευή των κυκλικών αυτών κόμβων θα βελτιώσει την 

κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου, με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της 

ευρύτερης περιοχής λόγω της δυνατότητας εξυπηρέτησης μεγαλύτερου κυκλοφοριακού φόρτου, 

παρέχοντας ταυτόχρονα οδική ασφάλεια και αισθητική αναβάθμιση (μεγαλύτερη έκταση φύτευσης 

πρασίνου). Ακόμη η συγκεκριμένη παρέμβαση επιλύει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή 

του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία της 

περιοχής με το αστικό της κέντρο.  

Α. Παρεμβάσεις επί της οδού Καποδιστρίου 

 

Επί της οδού Καποδιστρίου από την οδό Ασκληπιού έως την συμβολή της με την οδό 

Συγγρού, γίνεται επέκταση των πεζοδρομίων και ενσωματώνεται πάνω σε αυτό ο υφιστάμενος 

ποδηλατόδρομος. Η τελική παρέμβαση περιλαμβάνει, από την πλευρά του ποδηλατόδρομου, συνολικό 

πλάτος πεζοδρομίου πλάτους 3,80μ. το οποίο περιλαμβάνει: 

 ζώνη προστασίας – διαχωρισμού του ποδηλατόδρομου από την κυκλοφορία πλάτους 

0,70μ, κατασκευασμένη από πλάκες πεζοδρομίου με ενδιάμεσα τμήματα φύτευσης 



 

  ποδηλατόδρομο πλάτους 1,50μ. μονής κατεύθυνσης, έγχρωμου- κόκκινου 

βιομηχανικού δαπέδου βαρέως τύπου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 12 cm .  

 ζώνη κίνησης πεζών επιστρωμένη με κυβόλιθο χρώματος κόκκινου. 

Στο απέναντι πεζοδρόμιο θα γίνει αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης όπου θα χρησιμοποιηθεί 

κυβόλιθος κόκκινου χρώματος.   

Σε όλες τις διασταυρώσεις της οδού Καποδιστρίου γίνεται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων , όπου 

περιλαμβάνονται χώροι φύτευσης, το πεζοδρόμιο θα υποβιβαστεί στη στάθμη της οδού, θα επιστρωθεί 

με  βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ευκολότερη πρόσβαση των 

πεζών στις διαβάσεις.  

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδρομής πεζών, 

εξομαλύνοντας το πρόβλημα επικοινωνίας του συνεκτικού αστικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων 

(κεντρικός πεζόδρομος της οδού Ασκληπιού) με σημεία τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

( Μουσείο Τσιτσάνη, Οθωμανικό Τέμενος) τονώνοντας παράλληλα τις εμπορικές λειτουργίες της 

πόλης. 

 

Β. Παρεμβάσεις στην περιοχή του Σιδηροδρομικού σταθμού. 

 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης 

προβλέπεται η τροποποίηση της υφιστάμενης ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Ελευθερίας, Πύλης, 

Ευρυπίδου και Μετεώρων και η διαμόρφωση αυτής σε κυκλικό κόμβο διαμέτρου d=17.00μ. με την 

προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων και κιγκλιδώματος στο τμήμα του κόμβου που περικλείεται από 

τις οδούς Αθ. Εργάνης και Αλεξάνδρας., καθώς και η αναμόρφωση της εισόδου του Σιδηροδρομικού 

Σταθμού με τη διαμόρφωση ενός κυκλικού κόμβου κατάλληλα φωτισμένου στην διασταύρωση των 

οδών Ασκληπιού, Ευρυπίδου και Καβράκου διαμέτρου d=18.60μ.. Τα πεζοδρόμια της ευρύτερης 

περιοχής θα επιστρωθούν με κυβόλιθους 10 x 10 x 6 cm, χρώματος κόκκινου , χωρίς διάκενο μεταξύ 

τους. Η υπερβατή ζώνη των κυκλικών κόμβων καθώς και οι διαβάσεις πεζών θα κατασκευαστούν με 

κυβολίθους από γρανίτη χρώματος γκρι, διαστάσεων 10x10x5 cm. Με κυβόλιθο από γρανίτη θα 

επιστρωθεί και το τμήμα της οδού Καβράκου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Ευριπίδου που 

πεζοδρομείται. Εντός των κυκλικών κόμβων καθώς και των διαχωριστικών νησίδων δημιουργούνται 

χώροι πρασίνου. 

Στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης επέμβασης επίσης προβλέπονται : 

 Η αναμόρφωση της οδού Ελευθερίας με την ανακατασκευή και διαπλάτυνση των υφιστάμενων 

πεζοδρομίων, την δημιουργία χώρων πρασίνου και φυτεύσεις, τις εργασίες οδοφωτισμού (αφορούν 

την μεταφορά υφιστάμενων καθώς και την τοποθέτηση νέων –όπου απαιτείται – φωτιστικών 



 

σωμάτων), και τη δημιουργία είκοσι (20) ελεγχόμενων, κατάλληλα διαγραμμισμένων θέσεων 

στάθμευσης. 

 Η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας πρασίνου πλάτους 1,00μ στο τμήμα της οδού Ευριπίδου που 

ενώνει τους δύο κυκλικούς κόμβους και η τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού επ’αυτής. 

 Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η απαγόρευση στάθμευσης (για ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των 

οχημάτων) και η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου επί της οδού Ευριπίδου . 

 Η ανακατασκευή των υπαρχόντων πεζοδρομίων επί της οδού Ευριπίδου και της οδού Ζ. Πηγής 

περιμετρικά του Οικοδομικού Τετραγώνου και μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Τερτίπη .  

 Η μετατροπή σε πεζόδρομο της οδού Καβράκου από το ύψος της Ζωοδόχου Πηγής έως και την οδό 

Ευριπίδου και η δημιουργία χώρου πρασίνου δίπλα σε αυτή, με την πρόβλεψη μεταφύτευσης σε 

αυτόν, των δέντρων του παρακείμενου πάρκου που καταργείται λόγω κατασκευής του κυκλικού 

κόμβου. 

 Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας πρασίνου πλάτους 1,0μ επί της οδού Ασκληπιού στα τμήματα Ζ. 

Πηγής και Καβράκου , η τοποθέτηση σε αυτή ιστών οδοφωτισμού και η ανακατασκευή των 

υπαρχόντων πεζοδρομίων επί της οδού Ασκληπιού εκατέρωθεν αυτής από την οδό Ζ. Πηγής έως την 

οδό Συγγρού. 

 Αναμόρφωση της τριγωνικής νησίδας στην συμβολή της οδού Καβράκου 

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και την αποφυγή περιπορείας ή και ανεξέλεγκτης και 

επικίνδυνης εγκάρσιας διάβασης στις συμβάλλουσες οδούς, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός δικτύου 

κίνησης πεζών, στο σύνολο του έργου, που οριοθετείται με την κατασκευή σε κατάλληλη σημεία 

διαβάσεων πεζών με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ.  

 Κατασκευή νέων και μεταφορά υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής για την επαρκή αποστράγγιση 

της οδού από τα όμβρια ύδατα. 

 Τοποθέτηση νέας κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο σύνολο της περιοχής επέμβασης. 

H χρηματοδότηση του παραπάνω τμήματος του έργου, των παρεμβάσεων επί της οδού Καποδιστρίου 

και της περιοχής του Σιδηροδρομικού σταθμού , προϋπολογισμού 1.179.258,97 Ευρώ γίνεται στο 

πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου 

Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον». 

 

Γ. Παρεμβάσεις επί της οδού Γαριβάλδη 

 

Επί της οδού Γαριβάλδη θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και κατασκευή 

των διαβάσεων πεζών επί της οδού Γαριβάλδη καθώς και αυτών επί των οδών Βύρωνος και Απόλλωνος 

στη συμβολή τους με την οδό Γαριβάλδη, με κυβόλιθο από γρανίτη χρώματος γρι και την απαραίτητη 



 

σήμανση . Για την ασφάλεια κίνησης των πεζών το πεζοδρόμιο το οποίο βρίσκεται στην ίδια στάθμη με 

αυτή της λωρίδας κυκλοφορίας, θα τοποθετηθούν σε ολόκληρο το μήκος της οδού, στυλίσκοι 

εύκαμπτοι, κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60-80cm, διαμέτρου Φ120mm, χρώματος πράσινου 

κυπαρισσί, με δυνατότητα απόκλισης από την κατακόρυφο 90ο και επαναφορά 100% στην αρχική 

θέση, χωρίς να καταστρέφεται και ν’ αλλοιώνεται η μορφή του.  

Οι παραπάνω εργασίες επί της οδού Γαριβάλδη, αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη από το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας 2014-2020  και  η χρηματοδότηση του παραπάνω 

τμήματος του έργου προϋπολογισμού 59.250,00 Ευρώ θα γίνει από ιδίους πόρους. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

Ευφροσύνη Μπράκη  

Πολ. Μηχ/κος – Συγκ/γος 

 

Καλλιόπη Κοτσίρα 

Πολ. Μηχ/κος – Συγκ/γος 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Κ. 
 

 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
 Τ.Υ. 

 
 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κος 
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