
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου 

Τρικκαίων» και τροποποίησής της λόγω της οικονομικής διαφοράς που προέκυψε από τη συμβασιοποίηση 

του πρώτου υποέργου της εργολαβίας, προτείνεται νέο υποέργο με τίτλο «Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων» Π/Υ 460.900€ (συμπεριλ. ΦΠΑ). Σκοπός του 

προτεινόμενου υποέργου είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα πεζοδρόμια 

και στις οδούς εντός της περιοχής παρέμβασης του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων, 

προσδίδοντας στο σύνολο της πράξης ασφάλεια και λειτουργικότητα στον τομέα των μετακινήσεων των 

πεζών και των ΑΜΕΑ. 

Το υποέργο με τίτλο «Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης 

των Τρικάλων» περιλαμβάνει εργασίες όπως υποβιβάσεις πεζοδρομίων σε διασταυρώσεις και αποκαταστάσεις 

φθορών των πεζοδρομίων στην περιοχή παρέμβασης με σκοπό την ασφάλεια και τη διευκόλυνση στη 

μετακίνηση πεζών, αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ.α. 

Προβλέπεται αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου ή οποιουδήποτε 

υλικού υπάρχει στις διασταυρώσεις, εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 2.000μ2 μετά του σκυροδέματος 

έδρασης και αναδιαμόρφωση αυτών διατηρώντας το υφιστάμενο πλάτος με νέες πλάκες πεζοδρομίου, 

κυβόλιθους ή βιομηχανικό σκυρόδεμα, και η ανακατασκευή υφιστάμενων κρασπέδων και πεζοδρομιών όπου 

κρίνεται απαραίτητο. Στα σημεία διασταύρωσης θα διαμορφωθούν ράμπες κλίσης 5%, εξασφαλίζοντας την 

ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των Α.μ.Ε.Α.   

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

εργασίες. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών συμβάσεων κάτω των ορίων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

 

 
ΕΡΓΟ: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο 
ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των 

Τρικάλων »  

 
Προϋπολογισμός: 460.000 € 

 
Χρηματοδότηση: 370.224,04€ από ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» ( ΕΤΠΑ & 

ΠΔΕ)ΣΑΕ:2019ΣΕ11910056 & 
89.775,96€ από ίδιους πόρους του 

Δήμου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

 
 

Αριθμ.Μελ.: 44/2022 

 
 



 

 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 460.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΤΠΑ & ΠΔΕ), Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας με Ταμειακές προτεραιότητες» (το ποσό των 370.224,04 €)  και από ιδίους πόρους του 

Δήμου Τρικκαίων (το υπόλοιπο ποσό των 89.775,96 €). 

 

Τρίκαλα, Νοέμβριος 2022   

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Ασπασία Καρανάσιου 
Αρχ. Μηχ/κός 

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τ.Μ.Κ. 

Η Αν. Προϊσταμένη  
Δ/νσης   Τ. Υ. 

   

   
Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. – Τοπ. Μηχ/κός 

Ευφροσύνη Μπράκη  

Πολ. Μηχ/κός 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κός 
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