
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                       Αριθµ. Αποφ. 26 /2021 

------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  20-12-2021  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα  16:00 π..µ.  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε συνεδρίαση µετά από την υπ.αριθµ. 28861/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας  κ. Νικολαΐδη  Ισαάκ,  µε Τηλεδιάσκεψη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης 
Νοµοθετικού περιεχοµένου,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 
εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-
2020 µε τα παρακάτω θέµατα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Γνωµοδότηση   για   την   χωροθέτηση   οργάνων  γυµναστικής    εξωτερικών  χώρων  στο  
 Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά  (07) µέλη .  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης Λαµπρόπουλος Ισαάκ 

Φαρµάκης Γεώργιος Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας Λιόντας Γεώργιος 

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Ζώρα Παρασκευή  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενηµαχαλή ∆έσποινα  



Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  κήρυξη την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι : 

Ο Δήμος Εορδαίας πρόκειται να προμηθευτεί όργανα άθλησης ενηλίκων εξωτερικού χώρου, 
μετά των πιστοποιητικών ασφάλειας χρήσης και ποιότητάς τους εκδοθέντων από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί  κατά την 
τοποθέτησή τους από τον φορέα πιστοποίησης.  
  Τα όργανα θα είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν χρήση. Τα οφέλη 
για τους χρήστες των υπαίθριων οργάνων είναι πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο φυσικής και 
πνευματικής κατάστασης των αθλούμενων όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης. Πρέπει να 
τονίσουμε πως τα υπαίθρια γυμναστήρια λόγω της ανατομίας και των προδιαγραφών των 
οργάνων τους δεν απαιτούν την παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή, ενώ τα όργανα είναι 
ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και σε βανδαλισμούς. 
  Η μελέτη με αύξων αριθμό 71/2021 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Ποιότητας Ζωής αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση τέτοιων οργάνων γυμναστικής 
εξωτερικών χώρων με αντίστοιχο CPV: 37440000-4. Αναλυτικότερα, στην προαναφερόμενη 
μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων: 

1) Όργανο βάδισης (stepper) 

2) Όργανο έκτασης ποδιών 

3) Όργανο πιέσεων ώμων 

4) Όργανο έλξεων ώμων 

5) Όργανο ποδηλασίας 

6) Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών 

7) Όργανο με παράλληλες μπάρες 

8) Όργανο πάγκου κοιλιακών  

9) Όργανο εκτάσεων 

10) Όργανο βάδισης αέρος 

11) Όργανο ποδηλασίας ΑΜΕΑ  

12) Όργανο έκτασης χεριών ΑΜΕΑ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό 
των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (15.748,00 € ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
  Ο χώρος δημιουργίας του υπαίθριου γυμναστηρίου πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο φυσικό 
περιβάλλον που θα προδιαθέτει τους πολίτες-χρήστες των οργάνων να αθληθούν με αυτά. 
Ένας τέτοιος αντίστοιχος χώρος, που καλύπτει τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, είναι ο 
ευρύτερος χώρος του Πάρκου Εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας. Προτείνουμε ο χώρος 
τοποθέτησης του υπαίθριου γυμναστηρίου να είναι στον χώρο που αποτυπώνεται στην 
παρακάτω εικόνα του Πάρκου Εκτάκτων Αναγκών. 
 



 
 
Στον προτεινόμενο χώρο υπάρχει το κατάλληλο υπόστρωμα στο έδαφος και είναι εύκολα 
προσβάσιμος από τους επισκέπτες του Πάρκου, αναβαθμίζοντας την εικόνα του Πάρκου, με 
στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας των πολιτών σε αυτό. 
  Για όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη διατύπωση  σύμφωνης γνώμης στη χωροθέτηση του 
υπαίθριου γυμναστηρίου που περιγράφηκε παραπάνω στο χώρο του Πάρκου Εκτάκτων 
Αναγκών και ειδικότερα στο χώρο που απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα. 

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  26/2021 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από  συζήτηση  

   

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Θετική γνωµοδότηση   για   την   χωροθέτηση   οργάνων  γυµναστικής    εξωτερικών  χώρων  στο  
 Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών του ∆ήµου Εορδαίας. 
 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  26/2021 

………………………………………………………………………………………………. 

                 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 
 

 
1. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
2. Φαρµάκης Γεώργιος 
3. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 



      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

4. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
5. Ζώρα Παρασκευή 
6. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 
 
 

 
 


