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1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αφορά την υπ’ αρ. 45/2020 αρχιτεκτονική μελέτη του τίτλου, που συντάχθηκε
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και αφορά βελτιωτικές επεμβάσεις στην υφιστάμενη
παιδική χαρά πλατείας Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό.
Ο χώρος βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, αποτελεί τμήμα του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Νέου Ψυχικού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την υα 82252/563β/14.09.1992 (Δ’ 600), οπότε ανήκει
1
στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 180 του ν.3463/2006 (Α’ 114) . Η ιδιοκτησία έχει
καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 05 107 01 24 001 /0/0.
2
Εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο κατά την έννοια της παρ. 39 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79) , η
υλοποίηση της μελέτης του τίτλου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με
την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4495/2017.
Οπότε υποβάλλονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τοπογραφικό διάγραμμα
2. Αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης – επεξήγησης της μελέτης.
3. Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη που αποτελείται από τα εξής:
Σχέδιο 1: Yφιστάμενη κατάσταση, κλ. 1:250
Σχέδιο 2: Σχέδιο χαράξεων, κλ. 1:250
Σχέδιο 3: Σχέδιο γενικής διαμόρφωσης, κλ. 1:250
Σχέδιο 4: Τομές – οψοτομές ΑΑ και ΒΒ, κλ. 1:100
Σχέδιο 5: Όψεις φυλακίου – ξύλινου φράκτη, κλ. 1:20
4. Στοιχεία απεικόνισης ακινήτου - φωτογραφική αποτύπωση των μετώπων των οικοδομικών τετραγώνων και των
προσβάσεων προς τον υπό μελέτη χώρο.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται στο ΟΤ 130 της Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης –
Ψυχικού. Περικλείεται από τις οδούς Κ. Παλαμά, Γ. Παπασπύρου, Γ. Δροσίνη και Θεμικστοκλέους και έχει συνολικό εμβαδόν
4.016m2. Αποτελεί την πλέον κεντρική πλατεία του Νέου Ψυχικού υπό την έννοια της συγκέντρωσης πληθυσμού.
Η παιδική χαρά καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της πλατείας και υφίσταται πριν από την έκδοση της υα
28492/2009 (Α’ 931) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υα 27934/2014 (Β’ 2029).
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Σήμερα υπάρχουν δύο σαφώς οριοθετημένοι χώροι εντός των οποίων αναπτύσσεται η παιδική χαρά, που
προορίζονται για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες: ο ένας χώρος έχει εμβαδόν 130m2 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικιακής
ομάδας 1-3 ετών και ο άλλος έχει εμβαδόν 470m2 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικιακής ομάδας άνω των 4 ετών. Οι δύο
αυτοί χώροι οριοθετούνται με ξύλινο φράκτη ύψους 1,00m. Ανάμεσά τους διέρχεται ένας διάδρομος 1,50m που διασχίζει την
πλατεία. Περιμετρικά των χώρων αυτών, εκτός περίφραξης, υπάρχουν όμοιοι διάδρομοι επιστρωμένοι με τσιμεντόπλακες,
καθιστικά και διαμορφώσεις με παρτέρια, όπου πρακτικά επεκτείνεται η δραστηριότητα της παιδικής χαράς, με τροχήλατα
και ομαδικά παιχνίδια.

1 ν.3463/2006, άρθρο 180, παρ. 1: Η περιουσία Ο.Τ.Α. που συνενώνονται περιέρχεται στο νέο Δήμο.

1

2 ν.4067/2012, άρθρο 2, παρ. 39: Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο.
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Ο χώρος παρουσιάζει μεγάλη
επισκεψιμότητα διότι βρίσκεται στην πιο κεντρική πλατεία του Νέου Ψυχικού, η
οποία συγκέντρωνε ανέκαθεν χρήσεις αναψυχής. Εντός των δύο τμημάτων της παιδικής χαράς υπάρχουν δέκα όργανα, πέντε
εκ των οποίων έχουν δυνατότητα χρήσης και από ΑμΕΑ. Τα όργανα είναι τοποθετημένα σε ελαστικά ανακρουστικά πλακίδια
επί υπόβασης σκυροδέματος. Η δυναμικότητα του υφιστάμενου εξοπλισμού παιδικής αναψυχής είναι 68 παιδιών.

Ο χώρος διαθέτει έγκριση καταλληλότητας λειτουργίας ήδη από το έτος 2014, χρονολογία που ανανεώθηκε ο
εξοπλισμός.

3. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας Λειτουργίας Παιδικών Χαρών Δήμου Φιλοθέης –
Ψυχικού, ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της υα 28492/2009 (Α’ 931) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υα 27934/2014 (Β’ 2029). Συγκεκριμένα:
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 Δε γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που
χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
 Δε γειτνιάζει με χώρο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
 Δε βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή
πυλώνες υψηλής τάσης, κλπ.
 Δε βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις,
εστίες μολύνσεων, κτλ).
 Δεν είναι οπτικά απομονωμένος χώρος.
 Δεν έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως
νεκροταφεία, φυλακές, κτλ).
 Υπάρχει ασφαλής και άνετη πρόσβαση μέσω της πλατείας και των περιμετρικών οδών ήπιας κυκλοφορίας.
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Η ανάγκη εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης του τίτλου προέκυψε μετά τον εντοπισμό των ακόλουθων
προβλημάτων ως προς τη χρήση της παιδικής χαράς:
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1. Η αυστηρή οριοθέτηση των δύο χώρων με ξεχωριστές ξύλινες περιφράξεις κατακερματίζει την ίδια την παιδική χαρά,
δημιουργώντας αυστηρά όρια που δεν ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και δε διευκολύνουν την επίβλεψη
από τους συνοδούς τους, ειδικά όταν περισσότερα του ενός παιδιά διαφορετικών ηλικιών συνοδεύονται από έναν
ενήλικα.
2. Η ζώνη όδευσης, τα καθιστικά και η βρύση με πόσιμο νερό, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της υα 28492/2009 (Α’ 931)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υα 27934/2014 (Β’ 2029), βρίσκονται πολύ κοντά στην παιδική χαρά
αλλά εκτός περίφραξης, γεγονός που δημιουργεί προφανή πρακτικά προβλήματα.
3. Στην παιδική χαρά δημιουργείται ιδιαίτερος συνωστισμός καθώς η πλατεία αποτελεί εξαιρετικά πολυσύχναστο χώρο,
τόσο για τους κατοίκους Φιλοθέης – Ψυχικού και επισκέπτες από όμορους δήμους. Το αποτέλεσμα είναι να διαχέεται
ανεξέλγκτα η δραστηριότητα παιχνιδιού εκτός περίφραξης της παιδικής χαράς, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους
καθώς δεν πληρούνται επακριβώς οι όροι της υα 28492/2009 (Α’ 931) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υα 27934/2014 (Β’ 2029).
4. Το γεγονός ότι δεν υπάχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο παιδικών χαρών, αλλά παρεμβάλεται ένας διάδρομος
που χρησιμοποιείται συχνά από μικρούς ποδηλάτες, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και ειδικά
των νηπίων που κινούνται από τη μία παιδική χαρά στην άλλη.
5. Η παιδική χαρά διαθέτει τριών ειδών δάπεδα: ανακρουστικά πλακίδια, βότσαλο και φυσικό έδαφος. Η ταυτόχρονη
ύπαρξη ανακρουστικών πλακιδίων και βοτσάλου στον ίδιο χώρο εκτιμάται ως ανεπιτυχής, διότι το βότσαλο δημιουργεί
προβλήματα ολισθηρότητας όταν διασπείρεται πάνω στο ανακρουστικό δάπεδο. Επίσης τα ανακρουστικά πλακίδια
υπόκεινται συχνά σε βανδαλισμούς και η τμηματική αφαίρεσή τους δημιουργεί ανισοσταθμίες και κενά που
διακυβεύουν την ασφαλή χρήση του χώρου.
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Οπότε, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική πρόταση αποσκοπεί στην εφαρμογή σημειακών επεμβάσεων ώστε να
διευθετήσει τα ανωτέρω προβλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση:
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 στη λειτουγική αναβάθμιση της παιδικής χαράς διά της ενοποίησης των δύο χώρων και την επέκταση της περίφραξης
ώστε να συμπεριλάβει όλες τις λειτουργίες παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομέων των αυτοσχέδιων παιχνιδιών.
Παράλληλα, η αύξηση του συνολικού εμβαδού μπορεί να επιτρέψει και τη χρήση τροχήλατου εξοπλισμού εντός της
παιδικής χαράς κατά τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 3 της υα 28492/2009 (Α’ 931) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υα 27934/2014 (Β’ 2029).
 στην αύξηση της δυναμικότητας της παιδικής χαράς με συμπλήρωση ή/και μερική αντικατάσταση του εξοπλισμού.
Διατηρείται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, και συμπληρώνεται με νέα όργανα:
α) έναν ψηλό πύργο (περίπου 8,90m) που συγκεντρώνει χρήσεις αναρρίχησης, ισορροπίας, αιώρησης, ολίσθησης,
2
συνεργασίας, ανταγωνισμού, παιχνιδιού ρόλων, κτλ. Το όργανο αυτό απευθύνεται σε ηλικιακές ομάδες άνω των 6
ετών και μπορεί να καλύψει έως και την εφηβική ηλικία προσφέροντας δυνατότητα ελεγόμενου ρίσκου και
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καλύπτοντας τις ανάγκες επίδειξης0CED9E9AC7685FF9
των μεγαλύτερων παιδιών. Η δυναμικότητά του είναι 60 ατόμων. Η επιλογή της
συγκεκριμένης κατασκευής γίνεται διότι λόγω της ύπαρξης πυκνής και ψηλής φύτευσης (πεύκων και κυπαρισσιών)
είναι αδύνατη η οριζόντια ανάπτυξη δραστηριοτήτων με παράλληλη εξασφάλιση των απαιτούμενων περιοχών
πρόσκρουσης οι οποίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπόδια. Οπότε η κατακόρυφη κατασκευή αφενός καλύπτει
μικρή έκταση (σε κάτοψη) και αφετέρου δεν είναι εύκολα ορατή λόγω των ψηλών πεύκων, προκαλώντας έκπληξη στο
χρήστη όταν πλησιάσει αρκετά.
β) μία πεντάγωνη κούνια παίδων, κατάλληλη και για χρήση από ΑμΕΑ, που συγκεντρώνει λειτουργίες αιώρησης,
ισορροπίας, συνεργασίας και ανταγωνισμού.
γ) μία τσουλήθρα νηπίων με στέγη (ύψους περίπου 2,00m), κατάλληλη και για χρήση από ΑμΕΑ που συγκεντρώνει
λειτουργίες αναρρίχησης, ισορροπίας, ολίσθησης, συνεργασίας και παιχνιδιών ρόλων.
 στη βελτίωση της προσβασιμότητας με την αντικατάσταση των ανακρουστικών πλακιδίων και του βότσαλου με χυτό
ελαστικό δάπεδο με ανακρουστικές ιδιότητες όπου απαιτείται, κατάλληλου για κάθε κατηγορία χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων των ΑμΕΑ. Το χυτό ελαστικό δάπεδο επεκτείνεται και σε έναν περιμετρικό διάδρομο με
μέγιστη κλίση 5%, με τις αναγκαίες διακλαδώσεις, ο οποίος εξυπηρετεί άτομα μειωμένης κινητικότητας και επιτρέπει
ταυτοχρόνως τη χρήση τροχήλατου εξοπλισμού κάθε είδους: αναπηρικών αμαξιδίων, καροτσιών για βρέφη, πατινιών,
μικρών ποδηλάτων, κτλ.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα περιγραφόμενα νέα προϊόντα (όργανα παιδικής αναψυχής)
μπορούν να αντικατασταθούν με ισοδύναμα, κατά τα οριζόμενα στο ν.441/2016 (Α΄167).
Τέλος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δημόσιας ασφάλειας, με την τοποθέτηση ενός φυλακίου στην
κύρια είσοδο και τη δημιουργία μίας δεύτερης εισόδου για οχήματα έκτακτης ανάγκης που μπορούν πλέον να εισέλθουν
εντός της παιδικής χαράς εάν κριθεί απαραίτητο.
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4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
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Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης διατηρεί την ίδια τη λειτουργία του χώρου όπως έχει διαμορφωθεί από τους
χρήστες εδώ και δεκαετίες.
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Οπότε η πρόταση επικεντρώνεται σε μία οργάνωση των λειτουργιών αυτών, εντός ενός περιφραγμένου
χώρου που θα παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους μικρούς χρήστες. Στην πραγματικότητα, διατηρείται η
χωροθέτηση των δύο διαφορετικών περιοχών ανά ηλικακή ομάδα, εντάσσεται στην παιδική χαρά ο περιμετρικός
διάδρομος της πλατείας που εξυπηρετεί κυρίως χρήσεις παιχνιδιού, καθώς και οι εκτάσεις πρασίνου που δημιουγούν
δύο ενδιαφέροντες λοφίσκους. Η νέα περίφραξη πληροί τις προϋποθέσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και ακολουθεί τα
ήδη διαμορφωμένα κράσπεδα ώστε να μη δημιουργήσει ριζικές αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση.
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Οι χαράξεις ακολουθούν επίσης την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς δημιουργούνται ελεύθερα σχήματα
από έγχρωμο ελαστικό δάπεδο που ακολουθεί τα περιγράμματα των απαιτούμενων περιοχών πρόσκρουσης των
οργάνων. Τα ελεύθερα αυτά σχήματα εγγράφονται εντός μίας σαφώς οριοθετημένης περιμετρικής διαδρομής, κατά τα
δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, της οποίας οι καμπυλότητες υποδεικνόνται από την υφιστάμενη βλάστηση.
Για την επιλογή του νέου εξοπλισμού έχουν συνυπολογιστεί παιδαγωγικές παράμετροι, μορφολογική
συνάφεια με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς και υψηλή ασφάλεια. Επίσης δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, όπως προαναφέρθηκε, αφού τόσο ο εξοπλισμός όσο και οι περιμετρικοί
διάδρομοι είναι κατάλληλοι για χρήση από κάθε κατηγορία χρηστών.
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
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Ο χώρος διαθέτει στοιχεία αειφόρου σχεδιασμού όπως έδαφος για την απορρόφηση των επιφανειακών
υδάτων και φυσικό σκιασμό από την ψηλή φύτευση που υπάρχει. Η πρόταση ακολουθεί το υφιστάμενο ανάγλυφο. Οι
επιφάνειες εδάφους θα έχουν μικρή υψομετρική διαφορά (έως 4cm) ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά χαλαρών
υλικών και ίλεος στις ανακρουστικές επιφάνειες. Η διαφορά αυτή θα καλύπτεται με φαλτσογωνία. Σε περιπτώσεις
μεγαλύτερης υψομετρικής διαφορας θα τοποθετείται μικρό κράσπεδο ή φυσικοί κορμοί.

Υπ
ο

Τα επιφανειακά όμβρια ύδατα θα συλλέγονται σε απορροφητικά φρεάτια κατάλληλης χωρητικότητας εντός
των χωμάτινων επιφανειών, τα οποία θα διαθέτουν τους απαραίτητους αμμοσυλλέκτες. Οι διαδομές από χυτό ελαστικό
δάπεδο θα έχουν κατάλληλες κλίσεις ώστε επιφανειακά ύδατα να οδηγούνται στις όμορες χωμάτινες επιφάνειες.
Ο περιμετρικός φράκτης θα κατασκευαστεί από ξυλεία niagon ή ισοδύναμη με σκοπό να είναι ανθεκτικός σε
βανδαλισμούς και καιρικές συνθήκες. Το φυλάκιο θα είναι επίσης ξύλινο, όπως και τα καθιστικά πικ-νικ και τα παγκάκια.
Οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία των εξοπλισμών παιδικής αναψυχής θα πρέπει να
3
είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για
την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την
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παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
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Τα λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού μπορεί να είναι από χάλυβα, πολυαμίδιο, αλουμίνιο, πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας, πολυπροπυλένιο και λοιπά υλικά ανάλογα με τις ειδικές κατασκευές κατά περίπτωση και τους
οικείους όρους διακήρυξης.
Τα χυτά ελαστικά δάπεδα θα έχουν ιδιότητες απορρόφησης κρούσεως όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Το ανακρουστικό δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο σε δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση
πάχους ανάλογα με τον εξοπλισμό που φέρει, θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων έγχρωμου φυσικού
ελαστικού πρωτογενούς EPDM (ή ισοδύναμου) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η κάτω στρώση θα είναι
κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου EPDM με κοκκομετρική διαβάθμιση 3-8mm και κόλλας
πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέματος ή
ισοδύναμου υπόβαθρου.

Εν

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού/κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή
ισοδύναμου προτύπου.

&

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, ευνοείται η διατήρηση και αξιοποίση του φυσικού περιβάλλοντος
ως προς τις διαμορφώσεις. Ως προς τον εξοπλισμό, η ξυλεία θα προέρχεται από διαχειριζόμενη δασοκομία.
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6. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Συντάχθηκε
Η προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών
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Με την παρούσα μελέτη επεκτείνεται ο οριοθετημένος χώρος από 600m2 σε 1.800m2. H νέα περιμετρική
περίφραξη είναι 180m. Με τις νέες προσθήκες, η δυναμικότητα αυξάνεται από 68 παιδιά σε 133. Η σχέση χρήστη ανά
τετραγωνικό μέτρο ήταν 1/8 και γίνεται 1/13, γεγονός που μεταφράζεται σε ενίσχυση της αφάλειας λόγω αποφυγής
συνωστισμού. Οι νέοι περιμετρικοί διάδρομοι εξυπηρέτησης κάθε κατηγορία χρηστών έχουν συνολικό μήκος 405m. Το
ποσοστό επικάλuψης της επιφάνειας της νέας παιδικής χαράς με σκληρές επιφάνειες είναι 25%.
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