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Α. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Τρικκαίων για την υποβολή της πρότασης 
«Αναβάθμιση ζώνης πρασίνου στους ποταμούς Ληθαίο και Αγιαμονιώτη του Δήμου Τρικκαίων» 
στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου», του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, του Πράσινου Ταμείου. 
 
Περιλαμβάνει εργασίες για εμπλουτισμό της υπάρχουσας βλάστησης με φύτευση δένδρων και 
θάμνων κατά θέσεις, εγκατάσταση  υπογείου συστήματος άρδευσης και δημιουργία θέσεων 
ξεκούρασης στις ζώνες πρασίνου του Ληθαίου και Αγιαμονιώτη ποταμού. 
 
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. 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  
 
Η προτεινόμενη παρέμβαση  θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παραποτάμιων αστικών και 
περιαστικών ζωνών πρασίνου,  χωρίς να αλλοιώνει τον δασικό εν μέρει, χαρακτήρα της περιοχής 
και να υποβαθμίζει τις φυσικές λειτουργίες. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Κύριος σκοπός είναι η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αστικών και περιαστικών παραποτάμιων  
ζωνών πρασίνου, η οποία θα επιφέρει αυξημένη ελκυστικότητα, προσβασιμότητα και 
λειτουργικότητα στους κοινόχρηστους χώρους εκατέρωθεν του Ληθαίου και του Αγιαμονιώτη 
ποταμού, που αποτελούν περιοχές σημαντικού μεγέθους και σημασίας για την πόλη των Τρικάλων 
στην οποία εντάσσονται. 
 
Ειδικότερος σκοπός της μελέτης είναι η διατήρηση και ενίσχυση με φυτεύσεις των περιοχών 
παρέμβασης και συγχρόνως η αύξηση της βιωσιμότητας της ευρύτερης οικιστικής ενότητας για τις 
αστικές ροές και την ελεύθερη πρόσβαση για αναψυχή.  
 
Βασική επιδίωξη του έργου είναι οι ήπιες επεμβάσεις (εγκατάσταση βλάστησης που να ταιριάζει 
στα χαρακτηριστικά του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, αρδευτικού δικτύου και δημιουργίας 
θέσεων ξεκούρασης) με ταυτόχρονες προστατευτικές, αισθητικές και κοινωφελείς επιδράσεις. 
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΘΕΣΗ 
Θέση 
Η γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης απεικονίζεται στις επισυναπτόμενες οριζοντιογραφίες 
για τον Ληθαίο και για τον Αγιαμονιώτη ποταμό, του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών, της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων. 
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Η περιοχή μελέτης είναι πεδινή, σε υπερθαλάσσιο υψόμετρο 120 μέτρα και  αποτελεί μέρος της 
λεκάνης της Δυτικής Θεσσαλίας, η οποία εμφανίζει ένα ομαλότατο ανάγλυφο με μέση κλίση 
περίπου 1-3 %.  
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες αναβάθμισης πρασίνου του Ληθαίου και του 
Αγιαμονιώτη ποταμού του Δήμου Τρικκαίων. Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν 
συγκεκριμένα τμήματα των ποταμών και θα είναι διαφορετικές στο κάθε ένα από αυτά. Πιο 
αναλυτικά: 

 
Στο Ληθαίο ποταμό θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις από την Εθνική οδό Τρικάλων-

Ιωαννίνων έως την Περιφερειακή οδό στο ύψος των ΤΕΦΑΑ. Στα τμήματα που απαιτείται, θα 
γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

α) Στο τμήμα του Ληθαίου ποταμού, από την Εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων έως τη 
γέφυρα της οδού Ηπείρου, θα γίνει εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης με τοποθέτηση 
αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων (Pop-up), θα ανοιχθούν αυλάκια βάθους 20 εκατοστών όπου θα 
τοποθετηθούν οι σωλήνες άρδευσης και οι αυτοανυψούμενοι εκτοξευτήρες, σύμφωνα πάντα με τις 
υποδείξεις του Τμήματος Πρασίνου & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Το σύστημα άρδευσης θα ελέγχεται με προγραμματιστές ρεύματος εξωτερικού χώρου 
και θα δοκιμαστεί, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργία του. 

Επιπλέον, θα γίνουν οι εργασίες φύτευσης των θάμνων και των δενδρυλλίων, σύμφωνα με 
το σχέδιο του Τμήματος Πρασίνου & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Τα δενδρύλλια και οι θάμνοι θα φυτευτούν στο πλάτωμα, στο ύψος του οδοστρώματος 
και στα πρανή. Για τις φυτεύσεις θα ανοιχθούν λάκκοι διαστάσεων 0,20x0,20x0,20  εκατοστών για 
τους θάμνους και 0,40x0,40x0,40 εκατοστών για τα δενδρύλλια. Όπου απαιτείται, θα εγκατασταθεί 
επιπλέον επίγειο σύστημα άρδευσης με σταγόνες. Η φύτευση τους θα γίνει με εργάτες και 
συγχρόνως με τη φύτευση θα γίνει και εφαρμογή κατάλληλου λιπάσματος, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Τμήματος Πρασίνου & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Τα δενδρύλλια θα υποστυλωθούν με διπλό πάσσαλο καστανιάς, ευθυτενούς, 
αποφλοιωμένου και όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της μελέτης. Τα φυτά θα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ως προς τη μπάλα χώματος, το ύψος και την 
περίμετρο κορμού, όπως αυτές ορίζονται ανά κατηγορία και ανά είδος από τα αντίστοιχα άρθρα. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό σύστημα 
και το φυτό να είναι απαλλαγμένο από ασθένειες. Αν τα περιγραφόμενα φυτά δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από αίτημα της 
αρμόδιας υπηρεσίας, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών. 

β) Στο τμήμα του Ληθαίου ποταμού, από τη γέφυρα της οδού Ηπείρου έως τη γέφυρα της 
οδού Καρδίτσης, θα γίνουν σημειακά φυτεύσεις θάμνων στα πρανή, όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 

γ) Στο τμήμα του Ληθαίου ποταμού, από τη γέφυρα της οδού Καρδίτσης έως και 350 μέτρα 
μετά τη γέφυρα προς τις Καρυές, θα γίνουν φυτεύσεις δενδρυλλίων & θάμνων. Τα δενδρύλλια και 
οι θάμνοι θα φυτευτούν στο πλάτωμα, στο ύψος του οδοστρώματος και στα πρανή. 

δ) Στο τελευταίο τμήμα του Ληθαίου ποταμού έως την Περιφερειακή οδό στο ύψος των 
ΤΕΦΑΑ, θα γίνουν φυτεύσεις δενδρυλλίων & θάμνων. Τα δενδρύλλια και οι θάμνοι θα φυτευτούν 
στο πλάτωμα, στο ύψος του οδοστρώματος και στα πρανή. 

 
 
Στον Αγιαμονιώτη ποταμό, από το ύψος του Πύργου έως τη συμβολή μου με το Ληθαίο 

ποταμό, εκτός από το τμήμα που περιλαμβάνει το νησάκι στο Πάρκο Ματσόπουλου έως την 
Παραλία Ζάχαρη, στα τμήματα που απαιτείται, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Θα γίνει φύτευση δένδρων και θάμνων, όπου υπάρχει κενό στις υπάρχουσες φυτεύσεις, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Τμήματος Πρασίνου & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 
Επισημαίνουμε ότι οτιδήποτε φυτευτεί εντός της ευρείας κοίτης του ποταμού, δεν εμποδίζει 

την υδραυλική ροή του ποταμού. 
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Επίσης, στα πλατώματα στο πάνω μέρος του πρανούς των ποταμών, θα δημιουργηθούν 
σημεία ξεκούρασης με την τοποθέτηση υπαίθριων καθιστικών, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Τέλος, από την περαίωση του έργου και έως την οριστική παραλαβή του: 
α) στο τμήμα του Ληθαίου ποταμού, από την Εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων έως τη 

γέφυρα της οδού Ηπείρου, θα γίνονται τα απαραίτητα κουρέματα στο χλοοτάπητα των πρανών και 
των πλατωμάτων.  

β) Τα φυτά που θα φυτευτούν σε σημεία που δεν υπάρχει σύστημα άρδευσης, θα 
ποτίζονται με βυτίο. 

γ) Το σύνολο των φυτών του έργου, εάν χρειαστεί θα αντικατασταθούν. 
 
Συνολικά θα φυτευτούν περίπου 800 δενδρύλλια και 500 θάμνοι των παρακάτω ειδών: 

1. Δενδρύλλια Σφενδάμου-Μουριάς-Ιτιάς-Καστανιάς-Καρυδιάς-Κουτσουπιάς-Σοφόρας-
Κυπαρίσσι Αριζόνας-Λιγούστρου-Φτελιά-Ροβίνιας-Λικιδάμβαρης-Βελανιδιάς-Ιτιάς 
κλαίουσας- Κέλτις-Τίλιου-Μαύρης Πεύκης-Μοσχοϊτιάς-Παυλώνιας-Φράξου μεγάλου-
Σορβιάς-Ιπποκαστανιάς-Ταξόδιου-Πλατάνου Ανατολικού-Σκλήθρου-Κέδρου 
ντεοντάρα 

2. Θάμνοι Κυδωνίαστρου αειθαλούς-Λαγκεστρέμιας-Κάννας-Μυρτιάς-Λυγαριάς- 
Μαόνιας-Κουμαριάς-Βιγνόνιας-Γιασεμιού κίτρινου 
 

 
 

 
 

 
ΤΡΙΚΑΛΑ, 26/04/2022 

   
  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

Μοσχοπούλου Μαρία 
Γεωπόνος Α’β 

 
 

Παπαδούλη Αικατερίνη 
Δασολόγος Α’β 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 

 
 

Ράπτη Μαγδαληνή 
Γεωπόνος Α’β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 

Χελιδώνης Σωτήριος 
Τεχνολόγος Γεωπόνος Α’β 
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