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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ
Η σημερινή εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές της προκείμενης μελέτης
δείχνουν την απουσία σχεδιασμού, οράματος ενός ασφαλούς χώρου, που να στηρίζει
το δημιουργικό παιχνίδι και την βιωματική μάθηση.
Στους περισσότερους χώρους της προτεινόμενης παρέμβασης λειτουργούν παιδικές
χαρές, με παιχνίδια και γενικά εξοπλισμό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφαλείας ή ακόμα και κάποια παιχνίδια που

πληρούν τις

προδιαγραφές

παρουσιάζουν τέτοιες φθορές που το κόστος συντήρησης τους είναι ασύμφορο .
Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών παρουσιάζει μια εκπληκτική
ομοιομορφία σχετικά με την οργάνωση του κάθε χώρου και τις κατασκευές που τον
απαρτίζουν . Αποτελείται κυρίως

από παιχνίδια

παραδοσιακού τύπου (όπως

τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες), με περιορισμένες δυνατότητες

πρόκλησης

και

ανακάλυψης όσον αφορά στο παιχνίδι, καθώς το ενδιαφέρον των παιδιών εξαντλείται
γρήγορα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος που μπορεί να παρουσιάζει μία παιδική χαρά με
τον τυποποιημένο εξοπλισμό είναι θέμα καίριο. Αυτή η έλλειψη ποικιλίας
δραστηριοτήτων δηλώνει την απουσία ενδιαφέροντος , την ανακύκλωση στην ουσία
ενός παρωχημένου μοντέλου παιδικής χαράς, την απουσία μίας ανανεωτικής τάσης
σχεδιασμού, την περιορισμένη αντίληψη για την αναγνώριση της αξίας της παιδικής
χαράς στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά

είναι κάποια δέντρα

τοποθετημένα τυχαία, χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για την σκίαση των χώρων
καθιστικού και παιχνιδιού, κάτι τελείως απαραίτητο στην χώρα μας και χωρίς να
συνδέεται λειτουργικά με την παιδική χαρά.
Επίσης, είναι ευδιάκριτος σε όλες τις παιδικές χαρές ο μη διαχωρισμός των χώρων σε
ηλικιακές ομάδες, αλλά και η παράβλεψη ηλικιακών ομάδων, όπως των εφήβων, που
συνήθως αγνοούνται ως χρήστες των χώρων αυτών. Συχνά αυτή η ηλικιακή ομάδα
επιλέγει ένα πάρκο – παιδική χαρά ως τόπο συνάντησης. Έτσι, καθώς δεν υπάρχει

μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους συχνά οικειοποιούνται αυθαίρετα το χώρο
που προορίζεται για μικρότερα παιδιά. Γενικά, η μη πρόβλεψη της χρήσης των χώρων
της παιδικής χαράς και από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας οδηγεί τα παιδιά αυτά να
κάνουν χρήση του εξοπλισμού που απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
Στην παρούσα μελέτη έχει γίνει διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της
κάθε παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, για τη δημιουργία
κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.
Έτσι, προτείνεται η αποξήλωση των παλαιών οργάνων που δεν πληρούν πια τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης και η τοποθέτηση νέων σύγχρονων και ασφαλών οργάνων
ποικίλων δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα, η κατασκευή των κατάλληλων
επιφανειών για προστασία από πτώσεις, διαδρόμων προσπέλασης, τοποθέτηση
περίφραξης, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (βρύση, κάδοι απορριμμάτων,
ενημερωτική πινακίδα εισόδου, καθιστικά, φωτιστικά κτλ). Επίσης προτείνεται η
τοποθέτηση κατάλληλης υπόβασης ασφαλείας για τους ίδιους λόγους.
Οι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και
μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει
το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ.
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25-7-2014).
Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας των παιδικών χαρών που
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις
ασφάλειας.
Συγκεκριμένα:
 δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για
παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.),
 δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική
ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία
υλικά,
 δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων
οχημάτων,
 δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι,
 δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την
ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)

 υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας
κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).

Η ανάπλαση τους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής
ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τους νέους που επιστρέφουν από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική κατάσταση. Η
ανάπλαση θα αποτελέσει πηγή ζωής, αποδίδοντας στους χώρους

αισθητική

αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων, σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς
επίσης και για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας.
Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:
 Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη
νηπίων και ζώνη παιδιών
 Αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισμού
 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων
των παιδικών χαρών με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να γίνει αντικατάσταση του
υφιστάμενου επικίνδυνου και μη πιστοποιημένου εξοπλισμού, με παιχνίδια ασφαλή
και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση.
Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι
που περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την
ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:
 Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με
περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα
εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο
παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι,
χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.

 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών,
καθώς και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.
 Η ποικιλία

των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες

για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
 Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.
 Η τοποθέτηση μικρών κάδων σε διάφορα σημεία του χώρου.
 Ο επαρκής φωτισμός
 Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 206.000,00 € € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%),
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση δεκα
(10) παιδικών χαρών του Δήμου Νεμέας, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των
χώρων αυτών του Δήμου.
Ειδικότερα, στόχος της μελέτης αποτελεί ο ορθός, λειτουργικός ανασχεδιασμός των
παιδικών χαρών, πληρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο σκοπό κυρίως τη βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων. Γίνεται διεύρυνση
της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου
είναι εφικτό, για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται και σε εφήβους.
Παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον αναζωογονημένο αστικό χώρο ικανοποιούνται
πλήρως οι ανάγκες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης
ταυτόχρονα για τα παιδιά αλλά και για τους συνοδούς αυτών.
Μέσω των απαραίτητων ενεργειών του Δήμου για την αναβάθμιση των
υφιστάμενων παιδικών χαρών και την εναρμόνισή τους στα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας, δημιουργούνται σύγχρονοι, λειτουργικοί και ασφαλείς χώροι που
συμβάλλουν στην αύξηση επισκεψιμότητας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής.
Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:

1. Παιδική χαρά Περιβάλλοντα χώρου Κ.Π.Δ .

Πρόκειται για ανάπλαση -

αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δ.Κ. Νεμέας .
2. Παιδική χαρά Πλησίον Ά νηπιαγωγείο . Πρόκειται για ανάπλαση αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δ.Κ. Νεμέας .
3. Παιδική χαρά Αρχαίας Νεμέας . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ Αρχαίας Νεμέας.
4. Παιδική χαρά Καστρακίου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ Καστρακίου
5. Παιδική χαρά Αηδονιών.

.

Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ Αηδονιών.
6. Παιδική χαρά Πετρίου.

Πρόκειται

για

ανάπλαση

-

αναβάθμιση

υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ Πετρίου.
7. Παιδική χαρά Λεοντίου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Τ.Κ Λεοντίου.
8. Παιδική χαρά Δάφνης. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Τ.Κ Δάφνης.
9. Παιδική χαρά Αρχαίων Κλεωνών . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση
υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ Αρχαίων Κλεωνών .
10. Παιδική χαρά Κούτσι. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Τ.Κ Κούτσι .
11. Παιδική χαρά Γαλατά Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης
παιδικής χαράς της Τ.Κ Γαλατά.
Οι προαναφερόμενοι χώροι που αφορούν στις παιδικές χαρές και οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας,
όπως

αυτές

ορίζονται

στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008,

ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την
υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Η ανάγκη αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου Νεμέας, οδηγεί στην
προσπάθεια ανάπλασής τους ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η
λειτουργικότητά τους.
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