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Αθήνα, 04/06/2014 

ΠΡΟΣ:  
 

Δήμαρχο Κηφισιάς 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Αντιδήμαρχο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας 

ΘΕΜΑ:  

 

Συντήρηση και επισκευή στις παιδικές χαρές και τα πάρκα του Δήμου 
Κηφισιάς 

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
Κηφισιάς, ότι οι παιδικές χαρές του δήμου χρήζουν άμεσης συντήρησης και επισκευής, γιατί 
ενέχουν κινδύνους για τραυματισμό των παιδιών, που παίζουν εκεί.  

Θα αναφέρω αναλυτικά τα (ενδεικτικά) προβλήματα στις εγκαταστάσεις στο πάρκο Ανδρέα 
Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (επί των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Εθνικής Αντιστάσεως), 
το οποίο επισκέπτομαι συχνότατα. Ενδεικτικά: 

• Οι περισσότεροι ξύλινοι πάγκοι έχουν ξεβιδωθεί από τις θέσεις τους και οι βάσεις τους 
είναι σκουριασμένες και επικίνδυνες. 

• Κάτω από την τροχαλία υπάρχουν εμφανείς σωλήνες αυτόματου ποτίσματος στις οποίες 
σκοντάφτουν παιδιά συνεχώς. 

• Το καλώδιο που καταλήγει στο καθισματάκι της τροχαλίας είναι δεμένο πολλούς 
κόμπους και είναι ζήτημα (λίγου) χρόνου το πότε θα κοπεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα 
κοπεί με παιδί πάνω στην τροχαλία. 

• Επίσης στο τέρμα της τροχαλίας περισσεύει συρματόσκοινο(???) και με το τράνταγμα 
των παιδιών προς τα πάνω, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τραυματισμού στο κεφάλι. 

• Τα κάγκελα γύρω από το «ποταμάκι» είναι όλα σκουριασμένα.  
• Οι σανίδες (τύπου τικ) του πατώματος της εισόδου στο πάρκο έχουν πετσικάρει και 

έχουν ξεβιδωθεί, με αποτέλεσμα να ανασηκώνονται όταν περπατάμε ή να 
δημιουργούνται κενά. 

• Επικίνδυνα σημεία και χαλασμένα όργανα υπάρχουν και στη μικρή παιδική χαρά του 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται δίπλα από το πάρκο Παπανδρέου.  

Επιπλέον θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του δήμου 
υπάρχουν σημεία επικίνδυνα και χαλασμένα όργανα (π.χ. Δελβίνου, Φασίδερη, πλατεία 
Τσακπίνη, Αγίας Ματρώνης, Ξενίας κλπ) καθώς και ότι στο ανοιχτό γυμναστήριο της Φασίδερη 
δύο από τα όργανα δεν λειτουργούν (επικοινώνησα με την εταιρεία Gympark και μου 
απάντησαν ότι πρέπει να λάβουν εντολή από εσάς για την επιδιόρθωση). 

Δεδομένου ότι ωραία είναι τα πάρκα και οι παιδικές χαρές όταν τα κατασκευάζουμε και 
κόβουμε κορδέλες αλλά πρέπει και να τα συντηρούμε, γιατί αλλιώς έχουμε θύματα (από 
ελαφρούς τραυματισμούς μέχρι σοβαρότερα συμβάντα), σας παρακαλώ να κάνετε το 
αυτονόητο και να προβείτε στην άμεση συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών πριν 
συμβεί κάτι τραγικό. Επειδή δε το να προβείτε σε δημοπρασία για τη συντήρηση όλων των 
παιδικών χαρών σημαίνει ότι το νωρίτερο το Σεπτέμβριο θα έχετε Ανάδοχο, υποθέτω ότι ο 
γρήγορος τρόπος είναι η συντήρηση να γίνει μεμονωμένα με αυτεπιστασία. Οι ζημιές προς το 
παρόν δεν είναι μεγάλες. Αν όμως μεγαλώσουν, τότε το κόστος επισκευής θα είναι ακόμα 
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μεγαλύτερο και το κόστος των τραυματισμών των παιδιών ανυπολόγιστο. Τώρα το καλοκαίρι οι 
παιδικές χαρές είναι γεμάτες μέχρι αργά το βράδυ και ειδικά το πάρκο Παπανδρέου που 
μαζεύει εκατοντάδες κόσμου κάθε μέρα. Ας μην έχουμε θύματα. 

Με εκτίμηση, 

Αλίκη Τσαρούχη 

 

 

 

 

 

Κάτοικος Νέας Ερυθραίας 

 

ΥΓ: Διαβάζοντας διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο, βλέπω ότι αρκετοί συμπολίτες μου ακόμα, 
έχουν θέσει το θέμα των παιδικών χαρών στο νεοεκλεγέντα δήμαρχο κο Θωμάκο. Ελπίζω να μην 
περιμένουμε να δείξει το ημερολόγιο 1η Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουν οι επισκευές, 
δεδομένου και του σχετικού κατεπείγοντος εγγράφου του Υπ.Εσ. κου Μιχελάκη για τις 
επισκευές των παιδικών χαρών μέχρι 30/6 μετά το τραγικό συμβάν του Ελληνικού.  
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