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Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν πρόσφατα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης, με αντικείμενο το έργο «Κατασκευή
νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Νέας Σμύρνης», προϋπολογισμού 17.850.000 ευρώ. Το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο θα
κτισθεί στη θέση του σημερινού μικρού και πεπαλαιωμένου Κλειστού της οδού Αρτάκης το
οποίο θα κατεδαφιστεί. Θα έχει είσοδο από την οδό Αρτάκης και θα καταργηθούν τα
δημοτικά καταστήματα που βρίσκονται εκεί. Για να ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να γίνει
πρώτα δημοπράτηση του έργου η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του 2016 και να
αναδειχθεί ανάδοχος προς το τέλος του 2017.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα
δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της, έχει ως στόχο την
ανάπτυξη και εξέλιξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο δήμο Νέας
Σμύρνης. Στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών καθώς και πληθυσμιακών
ομάδων οι οποίες, μέχρι σήμερα, στερούνται χώρου άθλησης. Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί
ειδική μέριμνα και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην
κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένου με
βιοκλιματικές προδιαγραφές, το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο του παλαιού κλειστού
Γυμναστηρίου, στο αθλητικό συγκρότημα του Δήμου, επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής
Στέγης. Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα προκειμένου να φιλοξενεί αθλητικές
δραστηριότητες (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, πάλη - Tae Kwon Do, γυμναστική,
παραολυμπιακά αθλήματα κ.α.), καθώς και πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ θα
έχει χωρητικότητα 3.500 θέσεων θεατών και σε περίπτωση συναυλίας ή άλλης πολιτιστικής
εκδήλωσης, θα εξυπηρετεί περί τα 5.500 άτομα. Προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου
γυμναστηρίου το οποίο θα αποτελείται από έναν κεντρικό χώρο μεγάλου ύψους, στο κέντρο
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του οποίου θα βρίσκεται η αίθουσα αθλοπαιδιών και περιμετρικά οι κερκίδες. Θα
αναπτυχθεί δε σε τρεις στάθμες άνω του εδάφους και τρεις στάθμες υπόγειες.
Ο περιβάλλων χώρος σχεδιάστηκε με βιοκλιματικά κριτήρια με στόχο τη βελτίωση του
μικροκλίματος της περιοχής. Να θυμίσουμε για την ιστορία ότι το έργο είχε ξεκινήσει ξανά
το καλοκαίρι 2010 όταν η Νομαρχία Αθηνών είχε χρηματοδοτήσει το ίδιο έργο και ο τότε
Νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης Σγουρός είχε υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τον
Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, το έργο όμως δεν είχε μπορέσει να δημοπρατηθεί.
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