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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήμος Τανάγρας: Νέα υπαίθρια και δωρεάν γυμναστήρια για όλους 

Όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου τοποθετεί ο Δήμος Τανάγρας πιλοτικά 

σε όλες τις πρώην έδρες των δημοτικών Κοινοτήτων, δημιουργώντας μικρά υπαίθρια 

γυμναστήρια σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

Τα όργανα γυμναστικής είναι σχεδιασμένα από ειδικούς επιστήμονες, ασφαλή, 

πιστοποιημένα και ανθεκτικά, προσβάσιμα σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν 

χρήση. 

Η προμήθεια των οργάνων είναι συνολικού προϋπολογισμού 74.344,20€ και 

εγγυάται μόνο θετικά αποτελέσματα για όλους τους δημότες που θα τα δοκιμάσουν.  

Συνολικά, η προμήθεια αφορά τριάντα επτά (37) όργανα και 165τμ ελαστικό 

δάπεδο ασφαλείας. 

Τα όργανα γυμναστικής που θα τοποθετηθούν είναι τα εξής: έκτασης 

ποδιών, στεπ, έλξεων και πιέσεων ώμων, εκτάσεων, ποδηλασίας, πάγκος κοιλιακών, 

Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης 1,30 mm και είναι διαθέσιμα για το κοινό σύμφωνα με 

τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά, ενώ λόγω της ανατομίας και της κατασκευής 

τους, δεν απαιτείται η παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή. 

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στο Δήλεσι (δίπλα από το 

γήπεδο 5x5), στην Πύλη (δίπλα στο Δημαρχείο), στα Οινόφυτα (δίπλα από το 

Λαογραφικό μουσείο) και στο Άρμα (έξω από το γήπεδο ποδοσφαίρου) ενώ σύντομα 

θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και στο Σχηματάρι σε ένα καινούργιο κοινόχρηστο χώρο 

μετά από ανάπλαση που θα κάνει ο Δήμος στην οδό Δεδάκη. 
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Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας,  δηλώνει ότι: 

“Λειτουργούμε με σεβασμό απέναντι στους δημότες μας, δημιουργούμε 

υπαίθρια γυμναστήρια, ανοικτούς χώρους άθλησης, τοποθετώντας κατάλληλο 

εξοπλισμό υπαίθριας γυμναστικής, προκειμένου να τους δώσουμε τη δυνατότητα να 

έχουν στη διάθεσή τους οργανωμένους χώρους για την προσωπική τους άσκηση. Η 

ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών μας σε αυτά και η δωρεάν χρήση κατάλληλων και 

πιστοποιημένων οργάνων εκγύμνασης, ευελπιστούμε να γεμίσει με αισιοδοξία τους 

δημότες μας, να επαναφέρει την χαμένη αυτοπεποίθηση που η πανδημία επέφερε και 

να  βοηθήσει αποτελεσματικά, όχι μόνο στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ροής 

της καθημερινότητας στις κοινότητες του δήμου μας, αλλά και στην ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος ατόμων με προβλήματα υγείας.  

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των δημοτών μας, που τα σύγχρονα δεδομένα 

έχουν επιφέρει και είμαστε κοντά τους με έργα και δράσεις ως αντίδοτα στην 

πανδημία.” 


