Καλά νέα για τα μεγάλα έργα του Μαλεβιζίου

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013 Έργα σε Γάζι, Ροδιά, Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Αχλάδα,
Κρουσώνα, Τύλισο και Καβροχώρι, στο επίκεντρο των συναντήσεων.
Με θετικά σχόλια για τη μέχρι τώρα πορεία των έργων του Μαλεβιζίου, αλλά και
δεσμεύσεις για τη συνέχιση μεγάλων και καθοριστικών παρεμβάσεων σε ολόκληρο το δήμο,
επέστρεψε από την Αθήνα ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης. Συνοδευόμενος από το
βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη και το δ/ντη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου Γιώργο Κουγιουμτζάκη, ο δήμαρχος επισκέφτηκε το υπ.
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπ. Εσωτερικών, όπου
πραγματοποίησε επαφές για κρίσιμα ζητήματα του Μαλεβιζίου.
Ειδικότερα, σε συνάντηση με τον Γ. Γ. του ΥΠΕΚΑ κ. Σ. Αλεξιάδη και το βοηθό γεν.
επιθεωρητή Σ. Στασινό, έγινε ενημέρωση και συζητήθηκε η πορεία έργων που είναι
ενταγμένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ) όπως είναι:
Το αποχετευτικό Γαζίου, προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ, έργο του οποίο η πρώτη φάση έχει
ολοκληρωθεί και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής των αντλιοστασίων, με χρόνο
παράδοσης τον Ιούνιο του 2013.
Το έργο εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και διαχείρισης των
δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα που
υπάρχει σε ελάχιστους δήμους της χώρας, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο άμεσος
έλεγχος κάθε διαρροής, η μεταφορά πλήρους και σωστής εικόνας σχετικά με το τι
συμβαίνει στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές, η άμεση αναφορά κάθε βλάβης αλλά και της
αιτίας που την προκάλεσε, ο έλεγχος των χλωριοτών και της ποιότητας του νερού, κ.α.
Το έργο της «μικρής» μονάδας αφαλάτωσης, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, για την οποία
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα δίκτυα και με τη λειτουργία της αναμένεται να είναι διαθέσιμα
περίπου 2 με 2,5 χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού ανά ημέρα για την κάλυψη των αναγκών
των κατοίκων από το Γάζι μέχρι την Αγία Πελαγία.
Το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Κρουσώνα, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, έργο
για το οποίο πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με τον ανάδοχο και με την
ολοκλήρωσή του αναμένεται αναβαθμιστεί ποικιλοτρόπως η ευρύτερη περιοχή και να
ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό η αναπτυξιακή της προοπτική.
Συζητήθηκε επίσης το σημαντικό έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Αγίας
Πελαγίας, προϋπολογισμού 13,5 εκ. ευρώ και ο δήμαρχος απέσπασε τη δέσμευση ότι θα
συνεχιστεί ομαλά η πορεία του έργου - παρά το ότι το κλίμα για ανάλογες παρεμβάσεις σε
όλη τη χώρα δεν είναι θετικό και παρατηρούνται πολλές απεντάξεις - αλλά και το
καθοριστικό έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Γαζίου, προϋπολογισμού 16,5 εκ.
ευρώ, που δεσμεύτηκε ο Γ.Γ. να τύχει θετικής αντιμετώπισης.
Η συνάντηση έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα και ο Γ.Γ. συνεχάρη το δήμαρχο για την πορεία
όλων των έργων που έχουν δρομολογηθεί στο Μαλεβίζι, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος από
τη δυναμική που αναπτύσσεται.
Σε συνάντηση που ακολούθησε με τον Γ. Γ. του υπ. Εσωτερικών κ. Γ. Ιωαννίδη, συζητήθηκε η
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πορεία των οικονομικών δεδομένων και των χρηματοδοτήσεων του δήμου, έγινε αναλυτική
ενημέρωση από το δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη για τις προσπάθειες που καταβάλει η
δημοτική αρχή για εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς επίσης και για το μεγάλο ποσοστό
παρεμβάσεων, έργων και μελετών, που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του δήμου.
Παράλληλα, συζητήθηκαν τα έργα ανάπλασης των πλατειών της Τυλίσου και του
Καβροχωρίου, έργα τα οποία ο Γ. Γ. δεσμεύτηκε να τα παρακολουθήσει από κοντά, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η οριστική τους ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Και αυτή η συνάντηση με τον - Κρητικό - Γ.Γ. Γ. Ιωαννίδη πραγματοποιήθηκε σε άριστο
κλίμα και φάνηκε η διάθεση που υπάρχει για στήριξη των προσπαθειών ανάπτυξης του
Μαλεβιζίου που υλοποιεί η δημοτική αρχή.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των
επαφών αυτών, σε δηλώσεις του τόνισε: «Κάναμε σημαντικές επαφές στην Αθήνα, και
μπορέσαμε να δώσουμε μια σαφή εικόνα για το τι κάνουμε στο Μαλεβίζι, την πορεία των
έργων που έχουμε ξεκινήσει, αλλά και για την αναγκαιότητα κατασκευής σημαντικών έργων
υποδομής και ανάπτυξης που προγραμματίζουμε. Λάβαμε σημαντικές δεσμεύσεις για
καθοριστικές παρεμβάσεις και αυτό μας ικανοποιεί, αλλά δεν σημαίνει πώς θα
επαναπαυτούμε και δεν θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να
συνεχιστεί η πορεία ολοκλήρωσης του πλάνου που έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε.
Βασικός μας στόχος άλλωστε, ήταν και παραμένει το να μη χάσει το Μαλεβίζι την
τελευταία ευκαιρία ανάπτυξης που του δίνεται. Με αυτόν τον γνώμονα θα συνεχίσουμε να
δουλεύουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη
Αυγενάκη για το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το Μαλεβίζι, αλλά και για την
καθοριστική του συμβολή στις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε.».
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