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Υμεηηός: Βιοκλιμαηική ανάπλαζε με 
θωηοβοληαϊκά πεδοδρόμια
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Πέκπηε, 6 Μαξ 2014 - 18:00 

 

Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 6 Μαρ 2014 - 18:16 

Πξσηνπνξηαθά πεξηβαιινληηθά έξγα αλαπιάζεσλ ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ, 

πξνυπνινγηζκνχ 5,5 εθαη. επξψ, βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο θαη απνπεξάησζεο 

ζην Δήκν Δάθλεο-Υκεηηνχ. 

Τα εθηεινχκελα έξγα είραλ ηελ επθαηξία λα επηζεσξήζνπλ ηελ Τξίηε ην πξσί ν 

πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηάλλεο Σγνπξφο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ δήκαξρν Δάθλεο-

Υκεηηνχ Μηράιε Σηαπξηαλνπδάθε θαη ηνλ πξψελ δήκαξρν Υκεηηνχ - δηαθεθξηκέλν ηαηξφ-

δηαβεηνιφγν Φξήζην Ζνχπα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Υκεηηνχ αθνξνχλ ηηο 

πιαηείεο Αγ. Λαχξαο, Υκεηηνχ, Καηζάξεηαο, Δεκνπνχινπ, Αγ. Φσηεηλήο, Ειεπζέξαο 

Κχπξνπ, θαζψο θαη ηε Λεσθφξν Κσλζηαληηλνππφιεσο, κήθνπο 300 κέηξσλ. Σηφρνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαπιάζεσλ είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πηινηηθά γηα ηελ πξνζηαζία, 

αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππαίζξησλ ρψξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη θιίκαθαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
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Παξάιιεια, ε δεκηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πεδνδξνκίσλ έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ πιαηεηψλ, θαζψο απηά ζα παξάγνπλ ελέξγεηα, ελψ θαηά 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν ε ζεξκνθξαζία γχξσ απφ ηηο πιαηείεο ζα είλαη κεησκέλε έσο θαη 2 

βαζκνχο! 

 

Γ. Σγοσρός: Έργα 27 εκαη. εσρώ ζηο Δήμο Δάθνες-Υμεηηού 

Ο πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Γηάλλεο Σγνπξφο, αθνχ έθαλε εηδηθή κλεία ζηελ αγαζηή 

ζπλεξγαζία πνπ αλέπηπμε φια απηά ηα ρξφληα ηφζν κε ηνλ λπλ δήκαξρν Μ. 

Σηαπξηαλνπδάθε φζν θαη κε ηνλ Φξ. Ζνχπα, ηφληζε φηη «ε Ννκαξρία θαη ε Πεξηθέξεηα 

έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη έξγα χςνπο 27 εθαη. επξψ ζην Δήκν Δάθλεο-Υκεηηνχ, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 22 πξνέξρνληαη απφ δηθνχο ηεο πφξνπο». 
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Μ. Σηασριανοσδάκες: Έργο-όραμα για ηεν περιοτή 

Ο δήκαξρνο Δάθλεο-Υκεηηνχ, Μηράιεο Σηαπξηαλνπδάθεο, ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν «ην παξαιάβακε απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε ηνπ ηέσο Δήκνπ 

Υκεηηνχ κε επηθεθαιήο ηνλ Φξήζην Ζνχπα θαη εκείο απφ ηελ πιεπξά καο θάλακε ηηο 

απαξαίηεηεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ ζήκεξα νη πνιίηεο λα απνιακβάλνπλ 

απηέο ηηο σξαίεο πιαηείεο πνπ απνηεινχζαλ θαη έλα φξακα γηα ηελ πεξηνρή». 

 

Χρ. Ζούπας: Ένα όνειρο δεκαεηιών γίνεηαι πραγμαηικόηεηα 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πξψελ δήκαξρνο Υκεηηνχ, Φξήζηνο Ζνχπαο, επραξηζηεκέλνο γηα 

ηελ εμέιημε θαη πνξεία ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζην Δήκν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, 

δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Σήκεξα είλαη ε κέξα πνπ ληψζεηο φηη φηαλ νλεηξεχεζαη κπνξείο λα πεηχρεηο πνιιά. Καη 

ζήκεξα είλαη ε νινθιήξσζε ελφο νλείξνπ δεθαεηηψλ ελφο κηθξνχ Δήκνπ, πνπ δίλεη ην 

παξάδεηγκα φηη θαη νη κηθξνί κε ηε βνήζεηα απηψλ πνπ νξακαηίδνληαη σξαία πξάγκαηα 

κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. Σπγραξεηήξηα ζε φζνπο ζπλέβαιαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ ην έξγν ζην Δήκν». 

 


