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Κολυµβητήριο - Πρότυπο Αθλητικό Πολυχώρο 
θα αποκτήσει ο ∆ήµος Μαρκοπούλου 

Προεγκρίθηκε η πρόταση του ∆ήµου 

Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου, µε δικαιολογηµένο 
ενθουσιασµό ανακοίνωσε 

ότι πήρε την προέγκριση για 
την υποβληθείσα πρότασή του στο 
Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Αττικής, σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση του έργου: «Κατασκευή 

Κολυµβητηρίου - Προτύπου 
Αθλητικού Πολυχώρου 

Sportsclyb». 
Τη σηµασία της σχετικής προέγκρισης, 

µπορεί να την αναλογιστεί 
κανείς, λαµβάνοντας υπόψη, ότι ο 
∆ήµος Μαρκοπούλου είναι ο πρώτος 

∆ήµος σε όλη την Ελλάδα που 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία τα πρώτα 
στάδια αξιολόγησης του προτεινόµενου 

από αυτόν, έργου. Συνεπώς, 
θα ακολουθήσει η διαδικασία 

ωρίµανσης του έργου και η χρηµατοοικονοµική 
του αξιολόγηση. 

Ο Αθλητικός Πολυχώρος θα έχει 
ως βασικό πυρήνα, ένα Κολυµβητήριο 

και έναν εξειδικευµένο και 
πλήρως εξοπλισµένο χώρο, όπου 
θα πραγµατοποιούνται φυσικοθεραπείες, 

αποκαταστάσεις τραυµάτων 
και αντιµετώπιση 

µυοσκελετικών πόνων. 
Είναι πολύ σηµαντικό για το ∆ήµο 
Μαρκοπούλου να αποκτήσει ένα 
τόσο µεγάλο έργο, µη δαπανώντας 

µάλιστα, ούτε ένα ευρώ για 
την υλοποίησή του. 
Η µόνη δέσµευσή του, είναι η παραχώρηση 

του οικοπέδου εγκατάστασης 
του Πολυχώρου. Την 

πραγµατοποίηση του έργου ανα¬ 

λαµβάνει ιδιώτης, ύστερα από τη 
διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισµού 

και καθώς πρόκειται για ένα 
Ευρωπαϊκό Επιδοτούµενο Πρόγραµµα 

(JESSICA), οι όροι δανεισµού 
θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί 

για τον επενδυτή. 
Οπως σηµειώνει στην ανακοίνωσή 
του ο ∆ήµος: «Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου, 

δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει 
µε αµείωτους ρυθµούς τις 

προσπάθειες του, για την ενίσχυση 
του Αθλητισµού και του Πολιτισµού, 

καθώς στις δύσκολες 
εποχές που βιώνουµε, αποτελούν 
µία ουσιαστική και θετική διέξοδο, 
για όλους τους δηµότες µας, από 
το βάρος των προβληµάτων της 
καθηµερινότητας». 
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