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Δύο ακόμα πράσινες ταράτσες σε Δημοτικά Σχολεία της Ν. Σμύρνης βρίσκονται σε εξέλιξη
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό πράσινων στεγών στο Δήμο μας σε τρεις. Οι εργασίες στη
στέγη των 2ου -11ου Δημοτικών Σχολείων (Βοσπόρου) ολοκληρώνονται μετά το Πάσχα,
όποτε θα ξεκινήσουν και οι εργασίες κατασκευής της επόμενης πράσινης ταράτσας στα
Δημοτικά Σχολεία
4ο - Αγ. Ανδρέα
(Κράτητος & Αποστολάκη)...
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης μετά την πιλοτική κατασκευή της πρώτης πράσινης στέγης στην
ταράτσα των 15ου & 7ου Δημοτικών Σχολείων, την οποία είχε οραματιστεί πριν από ένα
περίπου χρόνο η τότε Αντιδήμαρχος κα Γαλανοπούλου, είχε προγραμματίσει να
κατασκευάσει άλλες 2 ταράτσες.

Με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία των Διευθυντών των παραπάνω σχολείων κα
Τσαουσίδου, κα Τρικαλίτη, κα Μαντζαβράκου και κ. Καρούμπαλης και των Προέδρων των
Σχολ. Επιτροπών της 4ης κ. Δεμερτζή και της 13ης κας Παπαγαπητού, ο Δήμος Ν. Σμύρνης
προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου στα τέλη του 2009, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν το
Φεβρουάριο από τα Σχολεία της οδού Βοσπόρου.

«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την υλοποίηση του περιβαλλοντικού της προγράμματος.
Εκτός από την αναβάθμιση του Άλσους, την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής
αναβάθμισης, την εφαρμογή και την ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης, σε άμεση
προτεραιότητα βρίσκονται τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και η δημιουργία
πράσινων στεγών. Μετά από τις 2 αυτές πράσινες στέγες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν
σύντομα, έχουμε ήδη προγραμματίσει την κατασκευή και άλλων 3 πράσινων στεγών σε
σχολεία της πόλης. Στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε πράσινες στέγες σε όλες τις
στέγες σχολείων που είναι εφικτό και μετά να επεκταθούμε και σε όλα τα δημόσια
κτίρια....» ανέφερε σχετικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Βουργουτζής.

Είναι γνωστό ότι οι πράσινες ταράτσες μπορούν να λειτουργήσουν ως πνεύμονες
πρασίνου και να αποτελέσουν φυσικό αντίδοτο στο κρύο, στον καύσωνα και τη ρύπανση του
αέρα. Η κατασκευή τους θεωρείται πλέον επιβεβλημένη καθώς μας παρέχουν πολλά
οφέλη: περιβαλλοντικά - αισθητικά με τη δημιουργία πράσινων οάσεων στις τσιμεντένιες
στέγες, αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας, αφού με φυσικό τρόπο προσφέρουν
περισσότερη δροσιά τις ζεστές ημέρες και ευκολότερο ζέσταμα των κτιρίων τις κρύες,
περιορίζοντας έτσι τη χρήση κλιματιστικών και καλοριφέρ τουλάχιστον κατά 20%.

Ευχόμαστε τα έργα αυτά να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ καλό θα ήταν ο Δήμος
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μας να δώσει κίνητρα και να παρακινήσει και τους ιδιώτες να αναλάβουν αντίστοιχες
πρωτοβουλίες.

2/2

