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Τρεις παλιές Παιδικές Χαρές που ανακαινίστηκαν πλήρως και μια νέα Μουσική Παιδική
Χαρά παραδόθηκαν πρόσφατα στους μικρούς μας δημότες στην Πλατεία Άνοιξης, στην
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, στην Πλατεία Ταταούλων και στην Πλατεία Χρυσοστόμου
Σμύρνης προ του Μεγάρου της Εστίας αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:
«Σταθερό μας μέλημα, πρώτιστος στόχος ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στην πόλη μας,
ώστε η πόλη μας να γίνει πρότυπο. Μ΄ αυτή τη ματιά επιδιώξαμε να εκσυγχρονίσουμε τις
παιδικές χαρές του δήμου, να τις κάνουμε πρότυπο, πρότυπο στην ασφάλεια, πρότυπο
στην άνεση, πρότυπο στην αισθητική.
Με την έναρξη του καλοκαιριού και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου ολοκληρώσαμε τα
έργα και παραδίδουμε στους μικρούς συμπολίτες μας και στους κηδεμόνες τους τις
τέσσερις αναπλασμένες πλέον παιδικές χαρές.
Η ασφάλεια διασφαλίσθηκε με την ολοκληρωμένη περίφραξη. Η άνεση και η αισθητική
καθώς προσθέσαμε πολύ χρώμα, καινούργια παγκάκια, καινούργιο σύγχρονο δάπεδο. Όλα
σύμφωνα με τις αυστηρά προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Οι χαρές και τα παιχνίδια των παιδιών μας σε ασφαλές, λειτουργικό και όμορφο
περιβάλλον θα αποδείξουν την επιτυχία του έργου και αυτό προσδοκούμε» τονίζει
χαρακτηριστικά ο Σταύρος Τζουλάκης.
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ΝΕΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Στις ανακαινισμένες παιδικές χαρές το δάπεδο και η ξύλινη περίφραξη αντικαταστάθηκαν
με νέα υλικά. Μετά από καταγγελίες που δέχτηκε η εφημερίδα μας για την χρήση χώματος
και χαλικιών στα δάπεδα, το οποία όπως δηλώνουν οι γονείς είναι επικίνδυνα, απευθύνθηκε
στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Διονύση Κονιδάρη ο οποίος μας απάντησε:
«Οι καινούργιες παιδικές χαρές του Δήμους μας έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια των
χρηστών – παιδιών και την εναρμόνισή τους με τα Ευρωπαικά πρότυπα και την ισχύουσα
νομοθεσία.
Το υλικό που επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στα όρια ασφαλείας των οργάνων είναι Βότσαλα
από 2 εώς 8 mm ειδικά κοκκομετρημένο και σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ.
Η επιλογή αυτή έγινε διότι τα φυσικά υλικά είναι πολύ πιο φιλικά με το περιβάλλον και
ιδίως στη χώρα μας όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα τεχνητά δάπεδα αναβάζουν
θερμοκρασίες πολύ υψηλές, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη χρήση τους αλλά και
στην αντοχή τους.
Επίσης από σύγχρονες έρευνες έχει προκύψει ότι τα χαλαρά υλικά όπως άμμος, βότσαλο,
μικροτεμάχια ξύλου λόγω της δυνατότητας υποχώρησης τους είναι πολύ πιο ασφαλή από
τα τεχνητά δάπεδα και δημιουργούν λιγότερα ατυχήματα.
Όσο αφορά τη δημιουργία διαδρόμων από πατητό χώμα αυτή είναι απαιτητή από τη
νομοθεσία και μάλιστα ο Δήμος προχώρησε στη διάστρωση με πατητό χώμα και στην
υπόλοιπη έκταση των παιδικών χαρών με σκοπό να είναι πιο καλαίσθητες, εύκολα
προσβάσιμες και καθαρότερες.
Η μεταλλική περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι σύγχρονου σχεδιασμού και ασφαλέστερη
από τις προηγούμενες εφόσον τηρεί όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία
προδιαγραφές, έχει τα απαιτούμενα επιτρεπτά ανοίγματα ώστε να αποφεύγονται
ατυχήματα.
Επίσης είναι ανθεκτικότερη και δεν απαιτεί συντήρηση όπως οι ξύλινες περιφράξεις, οι
οποίες και δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ!
Η εφημερίδα μας θα ήθελε τέλος να επισημάνει την ανάγκη ορθής χρήσης των νέων χώρων
από παιδιά και γονείς και την ανάγκη καθημερινής επίβλεψης & καθαριότητας, νυκτερινής
φύλαξης και τοποθέτησης καλύτερου φωτισμού και συνεχούς συντήρησης των παιδικών
χαρών από τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να παραμείνουν οι παιδικές χαρές όμορφες και
χρηστικές για πολλά χρόνια.
Καλή διασκέδαση σε όλους!
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