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Το 2022 θα είναι μία εξαιρετική χρονιά αφού πλέον έχουν 
ωριμάσει και έχουν δημοπρατηθεί τα περισσότερα από τα 
μεγάλα έργα του Δήμου, κυρίως αυτά που εντάχθηκαν στη 
Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Παράλληλα περιμένουμε την ένταξη νέων έργων στο 
πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης", το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο 
ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

2022 - ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ



Με τη συμμετοχή μας στην 
πρωτοβουλία για τις 100 

κλιματικά ουδέτερες πόλεις, 
τη νέα ΜΕΑ και το νέο 

εξοπλισμό ανακύκλωσης, 
αλλάζουμε συνήθειες 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μέσω της ΒΑΑ αλλά και των 
χρημάτων για τις smart cities 

από το RRF ενισχύουμε την 
τοπική οικονομία,  

δημιουργούμε υποδομές, 
δημιουργούμε έναν σύγχρονο 

Δήμο

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με το 26,6% του 
προϋπολογισμού να πηγαίνει 
σε έργα για την Παιδεία, τον 
Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, 

επενδύουμε εκεί που 
πραγματικά αξίζει!

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Έργα ανά περιοχή - Αστικές περιοχές

Και φέτος το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
είναι ζυγισμένο έτσι ώστε να υπάρχουν 
αντιπροσωπευτικά έργα τόσο στο κέντρο 
όσο και στα χωριά του Δήμου. Έτσι εκτός 
από τα έργα του ΕΣΠΑ και των άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, μέριμνα για 
ισόρροπη κατανομή έχει δοθεί και για τους 
πόρους από την ΣΑΤΑ.

Το ποσό που αφορά σε έργα του ευρύτερου 
κέντρου παραμένει ελαφρώς αυξημένο λόγω 
των έργων της ΒΑΑ

74%
Αστικές
περιοχές

74% των έργων αφορούν σε έργα 
στον παλιό Δήμο Τρικκαίων

αλλά και έργα που αφορούν όλους 
του Δημότες (πχ. κολυμβητήριο)



Έργα ανά περιοχή - Περιφέρεια

Tο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχει λάβει 
υπόψη τις τοπικές ανάγκες και πλέον 
ομαδοποιεί τα έργα στις Δημοτικές Ενότητες 
προκειμένου τα έργα να γίνουν γρήγορα και 
χωρίς περιττές γραφειοκρατικές 
διαδικασίες.
Αναπλάσεις, καθαρισμοί ρεμάτων, 
ασφαλτοστρώσεις, έργα για την Πρόνοια και 
την Παιδεία αποτελούν ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι των έργων που σχεδιάζουμε για το 
2022.

26%
Περιφέρεια

26% των έργων αφορούν σε έργα 
στην Περιφέρεια του Δήμου,
σε συνεργασία με τοπικούς 
Συμβούλους και Προέδρους



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ι

32.7%

Αναπλάσεις

12.9%

Υποδομές
Πολιτική Προστασία

4.3%

Ασφαλτοστρώσεις

4.8%

Τοπική Ανάπτυξη

15.3%

Ενέργεια

10.4%

Παιδεία
16.2%

Πολιτισμός
Αθλητισμός

3.3%

Κοινωνική Μέριμνα



4.9%

Παιδεία

1.6%

Κοινωνική Μέριμνα

7.2%

Ενέργεια

15.5%

Αναπλάσεις

2.1%

Ασφαλτοστρώσεις

6.1%

Υποδομές
Πολιτική Προστασία

16.2%

Πολιτισμός
Αθλητισμός

2.3%

Τοπική Ανάπτυξη

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΙ

52.5%

 Αφορά σε 
περιβαλλοντικά έργα

 αν συμπεριλάβουμε
τα έργα για τη ΜΕΑ

και τον ΣΜΑ



Μέσα στον Φεβρουάριο του 2022 ξεκινάνε οι εργασίες 
ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας και τη Πλατείας Εθν. 
Αντίστασης, με προϋπολογισμό 3.000.000 €
Άμεσα (01/2022) ξεκινάει η Ανάπλαση της παραποτάμιας 
ζώνης του Ληθαίου με παράλληλη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμου, έργο προϋπολογισμού 3.100.000 €
Ξεκινά το έργο της Ανάπλασης της οδού Καρδίτσης, με 
προϋπολογισμός 1.295.719 €
Συμβασιοποιήθηκαν οι κόμβοι στην οδό Ελευθερίας και τα 
πεζοδρόμια σε κεντρικούς δρόμους, προϋπολογισμού 
1.238.508 €
Εντάχθηκε στο "Αντ. Τρίτσης" η μελέτη για το κτίριο της 
Νομαρχίας με προϋπολογισμό 620.000 €  
 

5 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ

Κεντρική Πλατεία



Σε λίγες μέρες υπογράφουμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
έργο, τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
προϋπολογισμού  31.298.800 € 
Παράλληλα αναμένεται η ένταξη της "Ανάπλασης του λόφου 
του Πρ. Ηλία" στο πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης", έργο 
προϋπολογισμού 12.400.000 €
Προχωρά η κατασκευή του νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων με προϋπολογισμό 313.083 €
Τέλος ολοκληρώνουμε τη μελέτη ανάπλασης για την 
παραποτάμια διαδρομή Ληθαίου - Αγιαμονιώτη με σκοπό να 
την καταθέσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης

4 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μύλος Ματσόπουλου



Τα Τρίκαλα μαζί με τους 16 μεγαλύτερους Eλληνικούς 
Δήμους (Δήμους με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους) 
εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης για ολοκληρωμένες 
δράσεις smart cities.
Ήδη δομούμε την πρόταση βάσει του οδηγού που 
κυκλοφόρησε, με έργα για:

Την πολιτική προστασία
Τη βιώσιμη κινητικότητα
Τη διευκόλυνση του πολίτη
Την κυβερνοασφάλεια του Δήμου
Την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και το GIS
Την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος

7.000.000€ ΓΙΑ SMART CITIES

Gisemi HUB



Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου.
Δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού  2.396.000 €
Κατασκευή 20ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, έργο 
προϋπολογισμού 695.000 €
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Τρικάλων 
προϋπολογισμού  1.462.847 €
Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού 
προϋπολογισμού 857.772€
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, προϋπολογισμού  300.000 €
Νέο ΕΝΕΕΓΥΛ, μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου, με 
προϋπολογισμό 120.000 €
Επέκταση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, με 
προϋπολογισμό 1.594.800 €

7 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

5ο Δημοτικό



Βαρούσι

Βγήκε στον αέρα ο διαγωνισμός για το ψηφιακό Ασκληπιείο 
στο Πρίνος, με προϋπολογισμό 715.400 € 
Προχωράει το Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών με 
υπολειπόμενο προϋπολογισμό 295.471 €
Ολοκληρώνονται οι μελέτες για τον Χώρο πολιτισμού στις 
αποθήκες του ΟΣΕ με προϋπολογισμό 1.718.973 €
Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του Λαογραφικού Μουσείο, με 
υπολειπόμενο προϋπολογισμό 75.733 €
Σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων προχωρούν οι 
μελέτες για την μετατροπή της ΤΑΞΥΠ στο Διαχρονικό 
Μουσείο των Τρικάλων, αφού ο Δήμος φρόντισε για την 
μίσθωση του χώρου

5 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ



Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο του 
Αγ. Γεωργίου 404.992 € 
Ενεργειακή αναβάθμιση στο Κλειστό της Κατσιμήδου, 
προϋπολογισμού 738.976 €
Επέκταση περιπατητικού διαδρόμου στο Αθλητικό Πάρκο 
Σωτήρας, προϋπολογισμός 125.700 €
Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό 
Στάδιο, με προϋπολογισμό 231.340 €
Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην ΤΚ Χρυσαυγής, 
προϋπολογισμός 80.000 €
Αναβάθμιση εξαερισμού, κλιματισμού και θέρμανσης στο Δημ. 
Κολυμβητήριο Μπάρας, προϋπολογισμός 148.000 €

6 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Αθλ. Κέντρο Γενεσίου



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
1 Το δίκτυο των απινιδωτών εξαπλώνεται όλο και 

περισσότερο, φτάνοντας τα 38 σημεία

2
Συνεχείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του 
εμβολιασμού με εκδηλώσεις και προβολή στα social

3
Δράσεις για τον μητρικό θηλασμό και δημιουργία 
ειδικής γωνιάς στο Πνευματικό Κέντρο

4
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε δράσεις για μία 
συμπεριληπτική και ανοιχτή κοινωνία

5 Αισθητήρες για όλες τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, 
εξασφαλίζουν ελεύθερο παρκάρισμα σε όλους

6
Πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του μαστού σε 
συνεργασία με κοινωνικού εταίρους



Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ... 
1 21 νέες παιδικές χαρές και άλλες 350.000€ για νέες 

παιδικές χαρές το 2022

2
Με τα έργα καθαρισμού, τα ποτάμια συστήματα 
αναπνέουν και πάλι. Ανακαλύπτουμε τα ποτάμια μας!

3
Εκατοντάδες φυτεύσεις δέντρων στο νησάκι του 
Μύλου, το Ληθαίο και τον Άγιο Οικουμένιο

4
Ζούμε τα ποτάμια μας και πάλι με κάθε ευκαιρία. Παιδιά 
ζωγραφίζουν στις όχθες του Ληθαίου

5 Το νέο parking στην περιοχή της ΔΕΗ δημιουργεί 
δεκάδες νέες δωρεάν θέσεις παρκαρίσματος για όλους

6
Η καινούργια λαϊκή αγορά αποτελεί στολίδι για το 
Δήμο. Το κέντρο της πόλης δουλεύει και πάλι!



ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
1 Δύο (2) νέα βρεφικά τμήματα ξεκινούν άμεσα 

προκειμένου να καλύψουμε το 100% των αναγκών

2
Το νέο καταφύγιο αδέσποτων που πρόκειται να 
κατασκευαστεί, εξασφαλίζει ακόμη καλύτερες συνθήκες

3
Επεκτείνουμε και βελτιώνουμε τα δίκτυα ύδρευσης 
και αποχέτευσης στην πόλη και τα χωριά του Δήμου

4
Ολοκληρώνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία και η 
αναβάθμιση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού

5 Συνεχίζουμε τη μελέτη για την αξιοποίηση της 
παραποτάμιας ζώνης του Αγιαμονιώτη

6
Συμμετέχουμε στην αποστολή της ΕΕ για τις 100 
Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μαζί με άλλους 5 Δήμους



Σας ευχαριστώ πολύ

www.trikalacity.gr
Δήμος Τρικκαίων


