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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3/31-3-2021 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Περαίας του 

Δήμου Θερμαϊκού 

Περίληψη: : Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Γυμναστικής. 

 
Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, σήμερα την 31η Μαρτίου 

2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια 

περιφοράς), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), με αποδεικτικό σε καθένα μέλος του 

Συμβουλίου. 

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση εννιά (9) και ονομαστικά οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (9) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

4. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

5. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ   

7. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

8. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

9. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου 

Θερμαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραμματέα από τον Δήμαρχο με την υπ΄αριθμ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Σύμφωνα με την εισήγηση της πρόεδρου την οποία έφερε στο συμβούλιο μετά από ανάλογη εισήγηση του 

τοπικού συμβούλου κ.Βογιατζή, υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας οι οποίοι 

συναθροίζονται σε πάρκα, παιδικές χαρές κ.α. χώρους χωρίς να είναι παραγωγικός ο χρόνος τους. Την ίδια ανάγκη για 

άσκηση έχουν και τα άτομα με κινητικά προβλήματα τα οποία αδυνατούν να εξυπηρετηθούν σε οποιοδήποτε ιδιωτικό 

γυμναστήριο της περιοχής μας καθώς δεν διαθέτουν εξειδικευμένα όργανα γυμναστικής για ΑΜΕΑ. Λόγω της αύξησης 

των κατοίκων της κοινότητας μας καθώς και της ιδιαιτερότητας να διαχωρίζεται σε Άνω και Κάτω Περαία, εισηγούμαστε 

την κατασκευή δύο υπαίθριων πάρκων γυμναστικής στους εξής προτεινόμενους χώρους: 



α)για την κάτω Περαία προτείνετε το πάρκο Αριστοφάνους στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΞ119Τ συνολικού εμβαδόν 

2.700τ.μ., ένα ήδη διαμορφωμένο πάρκο το οποίο όμως έχει κενά σημεία από τα οποία θα μπορούσαμε να δεσμεύσουμε 

λίγα τετραγωνικά και να τοποθετηθούν εκεί όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου και όργανα ΑΜΕΑ. 

β)για την άνω Περαία προτείνετε το αλσύλλιο Ανδρομέδα το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα για να 

τοποθετηθούν εκεί τα συγκεκριμένα όργανα ή εναλλακτικά ένα κενό οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ 

στην άνω Περαία (ανάμεσα στο δασύλλιο Ανδρομέδα και στο γήπεδο μπάσκετ) το οποίο συνδυαστικά μαζί με το γήπεδο 

μπάσκετ που βρίσκεται στο σημείο και δημιουργώντας σε δεύτερο χρόνο ένα περιμετρικό διάδρομο για τρέξιμο (ταρτάν), 

θα γινόταν ένα ολοκληρωμένο πάρκο γυμναστικής. 

Οι τοπικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής : η κ.Αγγελίδου Ελένη πρότεινε: τον ελεύθερο χώρο του πάρκου 

κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στην πλευρά της οδού Φιλίππου να προστεθούν όργανα γυμναστικής για άτομα 

της τρίτης ηλικίας με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, έτσι ώστε να συνοδεύεται το βάδισμα με μια ήπια εκγύμναση 

(γυμναστική) των ηλικιωμένων προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής της μεγάλης μερίδας των συμπολιτών 

μας. Αυτή η κίνηση είναι εύκολη καθόσον υπάρχουν οι παιδικές χαρές και παράλληλα υφίσταται χώρος για την 

προτεινόμενη δομή. Επίσης άμεση και επιτακτική ανάγκη αποτελεί η συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών και 

η αντικατάσταση των σπασμένων, επίσης αντικατάσταση των γύψινων καθισμάτων με ξύλινα παγκάκια και το πιο 

σημαντικό είναι να προβεί ο Δήμος άμεσα στη διαδικασία εκπόνησης μελέτης και υλοποίησης προγράμματος Security 

(Σεκιούριτι) για την φύλαξη των παιδικών χαρών και όλων των Δημοτικών χώρων της Περαίας ο κ.Βογιατζής Αντώνιος 

υπέρ, η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα υπέρ, η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία υπέρ, η κ. Καραμανίδου Πολυξένη υπέρ, ο κ. Καζάκος 

Μαυρουδής κατά με την εξής παρατήρηση: γιατί θεωρεί ότι πρέπει μεν να κατασκευαστούν τέτοια πάρκα και άμεσα 

αλλά θεωρεί τους συγκεκριμένους χώρους α-κατάλληλους για κατασκευή ενός τέτοιου υπαίθριου πάρκου γυμναστικής, 

το συγκεκριμένο θέμα, καθώς μιλάμε για όργανα γυμναστικής που θα αθλούνται διάφορες ηλικιακές ομάδες πιστεύει 

πως θα πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση, σε διαφορετικά σημεία και με μεγαλύτερη ασφάλεια προς τους αθλούμενους 

αλλά και την ασφάλεια αυτών των οργάνων γυμναστικής που θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία ώστε να μην 

αφαιρεθούν ή καταστραφούν μετά την τοποθέτηση τους. Η κ. Κρουστάλη Μαρία είναι υπέρ, η κ. Λιάπη Χρυσούλα είναι 

υπέρ με τις από κοινού παρατηρήσεις ότι δηλαδή θα προτιμούσαν να γίνει σε ένα πιο κεντρικό χώρο, διότι το πάρκο 

στην Αριστοφάνους είναι λίγο απόμακρο. Η δράση γυμναστική στην ύπαιθρο σε ένα πάρκο με καλύτερη πρόσβαση σε 

περισσότερο κόσμο θα είναι και πιο ασφαλές και πιο προσιτό σε περισσότερο κόσμο. Εννοείται ότι οτιδήποτε γίνει πρέπει 

να εξασφαλίσουμε προσωπικό φύλαξης και συντήρησης των οργάνων και του χώρου. Ο κ.Δούκας Δημήτριος είναι υπέρ 

της δημιουργίας νέων πάρκων και χώρων δημόσιας δωρεάν άθλησης που αποτελεί μια σημαντικότατη λαϊκή ανάγκη και 

ως γνωστόν είναι κάτι που σαν παράταξη το διεκδικούν και το παλεύουν διαχρονικά. Βέβαια στη συγκεκριμένη εισήγηση 

τίθεται και το πολύ βασικό κι ευαίσθητο θέμα των αυξημένων αναγκών των ΑΜΕΑ γύρω απ’ αυτό το ζήτημα, που δεν 

λύνεται προφανώς με την τοποθέτηση δυο οργάνων σ έναν εξωτερικό χώρο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει ειδική 

μέριμνα γι’ αυτά τα άτομα. Επίσης εδώ πρέπει να σημειώσουν άλλη μια φορά ότι οι ευθύνες της παράταξης του πρώην 

δημάρχου, απ' την οποία προέρχεται αυτή η εισήγηση είναι δεδομένες και διαχρονικές για την παντελή έλλειψη τέτοιων 

χώρων. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την παράταξη του νυν δημάρχου, καθώς σχεδόν δύο χρόνια τώρα δεν έχει γίνει 

τίποτα γύρω απ' αυτό το θέμα. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται κατά πλειοψηφία 8 υπέρ και 1 κατά υπέρ της εισήγησης  

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Υπέρ της εισήγησης για κατασκευή δύο (2) υπαίθριων πάρκων γυμναστικής τα οποία να διαθέτουν και ειδικά 

όργανα γυμναστικής για ΑΜΕΑ στην Κάτω Περαία στο Ο.Τ. ΚΞ119Τ στην οδό Αριστοφάνους και στην Άνω Περαία στο 

αλσύλλιο Ανδρομέδα, όπως αναφέρετε στο σκεπτικό της εισήγησης.   

Η απόφαση διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τις δικές της ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   
   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   

 


