Δημιουργία πάρκου γυμναστικών και μουσικών οργάνων εξωτερικού
χώρου

Παρούσα κατάσταση: Στην είσοδο του Σταυρακίου εντοπίζεται ένα πλήρως
εγκαταλελειμμένο πάρκο σε τριγωνική έκταση που αγγίζει τα 1500 τ.μ. Οι ελάχιστες
θέσεις στάσης που είναι εγκατεστημένες είναι σε κακή κατάσταση και επικίνδυνες
από την απουσία συντήρησης, ενώ το δάπεδο δε προσφέρεται για περίπατο λόγω των
σπασμένων πλακιδίων αλλά και του μη διαμορφωμένου εδάφους. Η περίφραξη είναι
μερική, ασαφής και αποτελείται εν μέρει από σκουριασμένα κιγκλιδώματα. Η
πρόσβαση μέσω της προβλεπόμενης εισόδου είναι επικίνδυνη λόγω των σπασμένων
κομματιών τσιμέντου, ενώ ανεπαρκής είναι και ο φωτισμός. Μοναδικό θετικό
χαρακτηριστικό είναι η δενδροφύτευση (με κυριάρχες τις κουτσουπιές) που παρέχει
επαρκή σκίαση σε μεγάλο μέρος του, ενώ το πάρκο είναι ηλεκτροδοτούμενο και
υπάρχει παροχή νερού. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν αποδίδεται η σημερινή
κατάσταση του εν λόγω Πάρκου.
Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή): Πρόταση του Συλλόγου Γονέων του
Δημοτικού σχολείου Σταυρακίου είναι η αναβάθμιση του δημόσιου κοινόχρηστου
χώρου μπροστά από το δημοτικό σχολείο Σταυρακίου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός
πάρκου για μικρούς και μεγάλους κατοίκους της γειτονιάς. Η εν λόγω πρόταση έχει
στόχο της την ένταξη δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από δύο θεματικές
ενότητες. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται ένας χώρος εγκατάστασης κρουστών
μουσικών οργάνων και ένας χώρος εγκατεστημένων οργάνων γυμναστικής,
εξωτερικού χώρου, ανοικτοί και προσβάσιμοι από όλους τους κατοίκους, αλλά και
τους επισκέπτες της γειτονιάς. Οι δύο αυτοί χώροι, όπως φαίνεται και από τα
επισυναπτόμενα σχέδια της πρότασης είναι διακριτά ορισμένοι σε ζώνες εντός του
πάρκου και συνδέονται από δύο υπαίθριες διαδρομές κατά μήκος του Πάρκου. Οι δύο
αυτές πορείες αφενός συνδέουν τα δύο λειτουργικά προγράμματα του πάρκου ενώ
ταυτόχρονα δημιουργούν και ένα περιμετρικό περίπατο προσιτό στην οικειοποίηση
και τη διάδραση μεταξύ των χρηστών του πάρκου. Κατά μήκος των διαδρομών αυτών,
μπορεί να συναντήσει κανείς σημεία στάσης σχεδιασμένα να προτρέπουν στη
χαλάρωση, αλλά και την συνάντηση μεταξύ των κατοίκων. Η πρόταση παρουσιάζεται
αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.
Στόχος: Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης και
δημιουργικής έκφρασης και απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. Η δημιουργία
ενός χώρου αναψυχής με πολλαπλό προφίλ που θα καλύπτει σε μεγάλο μέρος τις
ανάγκες των κατοίκων να μοιράζονται το δημόσιο χώρο και συμβάλλει στο να
αναπτύξουν κοινωνικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δεξιότητες μέσα σε ένα
πρωτότυπο πάρκο. Η προτεινόμενη υλοποίηση απευθύνεται σε κατοίκους όλου του
ηλικιακού φάσματος καθώς οι δραστηριότητες προδιαγράφονται τόσο για παιδιά όσο
και για ηλικιωμένους.
Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης: Πρόκειται για τριγωνική έκταση στην είσοδο
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του Σταυρακίου, που φαίνεται με ακρίβεια στον σχετικό χάρτη

Προβλήματα που επιλύονται:: Στο Σταυράκι η απουσία κεντρικής πλατείας καθιστά
την ανάγκη δημιουργίας χώρων αναψυχής και πάρκων περισσότερο επιτακτική. Οι
νεαρότεροι κάτοικοι του χωριού ξοδεύουν τα ανοιξιάτικα και θερινά απογεύματα
στο «χώρο του μπάσκετ», που δεν έχει καμία σκίαση ή άλλη δυνατότητα
απασχόλησης, ενώ συχνά χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης εμποδίζοντας την
όποια δραστηριότητα. Παράλληλα κατά τους θερινούς μήνες είναι συχνό οι κάτοικοι
της περιοχής να περπατούν με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης στις
παράπλευρες οδούς της περιφερειακής. Η εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής θα
συνέβαλε σημαντικά στις συνήθειες των κατοίκων συσπειρώνοντάς τους σε ένα
ευχάριστο και ασφαλή δημόσιο χώρο. Σε ένα προάστιο της πόλης όπου τα ερεθίσματα
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είναι λιγοστά για τα παιδιά του Σταυρακίου η δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλληλα
μουσικά όργανα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό πόλο έλξης και κοινωνικοποίησης
μέσα από δημιουργικές διαδικασίες.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Εξοπλισμός - όργανα γυμναστικής (4 όργανα) =
12.800€ (Μπορεί να γίνει και προμήθεια των οργάνων ξεχωριστά με κόστος περίπου
3000€ ευρώ έκαστο) - όργανα μουσικής (5 όργανα) = 11.200€ (Μπορεί να γίνει και
προμήθεια των οργάνων ξεχωριστά με κόστος περίπου 2500€ ευρώ έκαστο)
Δαπεδοστρώσεις και τοιχία - Τσιμέντο (μαζί με σίδερα και ΙΚΑ) = 17.100€ - Χαλίκι
(διαμόρφωση- επίστρωση) = 690€ - Εκσκαφές = 4.800€ - Φωτισμός = 2.410€ Συνολικό
κόστος έργου: 49.000 € Οι κοστολογήσεις που αφορούν τον εξοπλισμό προκύπτουν
από προσφορές που λάβαμε από τους σχετικούς αντιπροσώπους.
Συνημμένα αρχεία: μουσικών και γυμναστικών οργάνων εξωτερικού χώρου

