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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

  
ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022 

 

Α.Μ.:   27/2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  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 την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων διαφόρων 

δρόμων της πόλης, η κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων και η δημιουργία κυκλικού 

κόμβου. Η ανάπλαση των πεζοδρομίων αφορά στις οδούς Ματαραγκιώτου και 

Μαυροκορδάτου, οι οποίες καθημερινά συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας 

καθώς είναι πυκνοκατοικημένες οδοί και στην γύρω περιοχή υπάρχουν σχολικά 

συγκροτήματα, που έχουν πρόσβαση από τις παραπάνω οδούς. 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 και να είναι απαγορευτική σχεδόν η 

κίνηση για ΑΜΕΑ. Με το νέο σχεδιασμό επιδιώκεται η βελτίωση των παραπάνω 

προβλημάτων, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές σχεδιαζόμενες αναπλάσεις της περιοχής του 

Βαρουσίου στην οποία ανήκει η οδός Ματαραγκιώτου. 

Η κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης αφορά στην οδό Καβράκου και στη διασταύρωση 

αυτής με την οδό Φλεγίου. Στην εν λόγο διασταυρωση έχουν γίνει πολλά Τροχαία ατυχήματα 

και διέρχονται πολλά παιδιά. 
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Ο κυκλικός κόμβος προτείνεται να κατασκευαστεί όπισθεν του Γενικού Νοσοκομείου 

Τρικάλων όπου συντρέχουν έξι οδοί και λόγω της ύπαρξης του Νοσοκομείου υπάρχει 

αυξημένη κίνηση οχημάτων. 

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

ρείθρων και κρασπέδων, διαμόρφωση ραμπών, επιστρώσεις, διαγραμμίσεις και τοποθέτηση 

πινακίδων σήμανσης. Επίσης θα γίνει προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων στις νέες 

στάθμες πεζοδρομίου και οδοστρώματος. 

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 300.000,00 € 

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

ΣΑΤΑ 2021 ποσού: 100.000,00 €). 

Τρίκαλα. 30-09-2021 

Η συντάξασα : Ε. Μπράκη - Πολ.Μηχ/κος-

Συγκ/λόγος 

  

Η Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

Παναγιώτα Μάντζαρη  

Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 

                                                                                 Μ.Ε.Δ.   
                                                                                   H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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