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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Παραδίδει οκτώ νέες παιδικές χαρές  

μέσα στο επόμενο εξάμηνο 

 

Οκτώ νέες παιδικές χαρές, όπου τα παιδιά θα μπορούν να 

ψυχαγωγούνται δημιουργικά και να παίζουν με απόλυτη ασφάλεια, 

πρόκειται να παραδώσει ο δήμος Ωραιοκάστρου μέσα στους επόμενους 

έξι μήνες. 

Σήμερα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης υπέγραψε τη 

σύμβαση, ύψους περίπου 210.000 ευρώ, για την προμήθεια και την 

τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού, ώστε να αναβαθμιστούν συνολικά 

οκτώ παιδικές χαρές σε διάφορες περιοχές του δήμου.  

Οι παρεμβάσεις πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών και, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα 

στο επόμενο εξάμηνο. 



«Ο δήμος Ωραιοκάστρου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια 

τρομακτική υστέρηση σε χώρους παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα 

παιδιά. Οι παρεμβάσεις στις οκτώ παιδικές χαρές, που θα υλοποιηθούν 

το επόμενο διάστημα μέσα από το πρόγραμμα ‘Φιλόδημος’, είναι μόνον 

η αρχή, ώστε η κατάσταση αυτή να αλλάξει», ανέφερε σχετικά ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. 

Όπως τόνισε ο κ. Τσακίρης, στον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, 

που είναι και ο πρώτος που κατατέθηκε από τη νέα δημοτική αρχή, 

έχουν εγγραφεί κονδύλια ύψους 355.000 ευρώ, ώστε ακριβώς να 

προωθηθούν έργα ευρείας κλίμακας στις παιδικές χαρές. «Στόχος μας 

είναι τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν δημιουργικές ώρες 

παιχνιδιού σε όμορφους και ασφαλείς χώρους», υπογράμμισε ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου, κάνοντας γνωστό ότι στα σχέδια της 

δημοτικής αρχής είναι να δημιουργηθεί και μία εμβληματική παιδική 

χαρά, μια «Καστροπολιτεία», η οποία πέρα από τον ψυχαγωγικό θα έχει 

κι έναν διδακτικό χαρακτήρα και θα αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για 

τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου αλλά και για επισκέπτες από όμορες 

περιοχές. 

 

Αναβαθμισμένοι χώροι παιχνιδιού 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» θα γίνει η προμήθεια 

και η τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

παιδικών χαρών στους ακόλουθους χώρους: 1. Πάρκο Μπάτου, 2. 

Πάρκο Θησέως, 3. Πάρκο Αγίας Παρασκευής Μελισσοχωρίου, 4. Πάρκο 



Βουγιουκλάκη και Βυζαντίου, 5. Πάρκο Γραβιάς, 6. Πάρκο τέρμα 

Υψηλάντη, 7. Πάρκο Αγίας Παρασκευής Παλαιοκάστρου και 8. Πάρκο 

Πενταλόφου.  
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