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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 5/30-7-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του 
∆ήµου Θερµαϊκού 
 

Περίληψη : Τοποθέτηση υπαίθριου 

γυµναστηρίου στο ΚΑΠΠΑ 

 

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 30η Ιουλίου 

2021, ηµέρα Παρασκευή 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. 12/26-07-2021 έγγραφη πρόσκληση 

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

Συµβουλίου 

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

συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (10) ΑΠΟΝΤΕΣ (1) 

1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

4. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

5. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

7. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ   

8. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

9. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

10. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

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

2019 απόφαση.   

Σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Αθλητισµού – Πολιτισµού, ο αθλητισµός είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 

της σύγχρονης κοινωνίας, µε τα οφέλη του να µην περιορίζονται µόνο στη σωµατική άσκηση και ευεξία του ανθρώπινου 

οργανισµού, αλλά να επεκτείνονται στη διατήρηση της υγείας µας, την καταπολέµηση του άγχους και στρες και ενός 

σηµαντικού τρόπου έκφρασης και ψυχικής ανάτασης. Οι περισσότεροι ∆ήµοι της χώρας προχωρούν στη δηµιουργία 



υπαίθριων δηµοτικών γυµναστηρίων. Τα υπαίθρια γυµναστήρια συµβάλλουν στην δηµιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των πολιτών και την ανάδειξη των πολλαπλών οφελών της καθηµερινής άσκησης στην υγεία του 

ανθρώπου. Οι ελεύθεροι χώροι άθλησης προσφέρονται για δωρεάν χρήση τόσο στους νέους όσο και από άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας. Για το λόγο αυτό, ζητείται η γνωµοδότηση του Τοπικού συµβουλίου για την τοποθέτηση υπαίθριου 

γυµναστηρίου στο 5% της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου στο ΚΑΠΠΑ. Όλοι οι τοπικοί σύµβουλοι, 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους στα email είναι υπέρ µε τη δηµιουργία υπαίθριων γυµναστηρίων. Η κ.Βουλγαράκη 

πρότεινε και την δηµιουργία ενός ακόµα υπαίθριου γυµναστηρίου, κατά προτεραιότητα στην Άνω Περαία ώστε να 

µπορούν να το εξυπηρετηθούν περισσότεροι δηµότες, επίσης προτείνει τα υπαίθρια γυµναστήρια να έχουν ειδικά όργανα 

για ΑΜΕΑ. Ο κ. Βογιατζής και η κ. Καραµανίδου τονίζουν ότι το θέµα αυτό έχει ήδη αναδειχθεί από το Τοπικό συµβούλιο 

Περαίας µε την υπ΄αρ. 9/2021 απόφασή του στην οποία προτείνονται άλλα χώροι τοποθέτησης των υπαίθριων 

γυµναστηρίων, οι οποίοι εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες – δηµότες αφού βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό. Επίσης 

η φθορά των οργάνων θα είναι µεγαλύτερη στο παραλιακό µέτωπο αλλά και σε χειµερινούς µήνες δεν θα είναι εύκολη 

η χρήση του πάρκου από τον κόσµο. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται οµόφωνα υπέρ της εισήγησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Γνωµοδοτούν υπέρ της τοποθέτησης υπαίθριου γυµναστηρίου στο 5% της συνολικής έκτασης του 

κοινόχρηστου χώρου στο ΚΑΠΠΑ µε τις ανωτέρω διευκρινήσεις. 

Η απόφαση διαβιβάζεται στο Γραφείο Αθλητισµού – Πολιτισµού του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 

& Πολιτισµού για τις δικές του ενέργειες. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 17/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


