Έργα στο Καμάρι Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Τα έργα δημιουργίας εκθεσιακού χώρου οίνου και αμπέλου
και διαμόρφωσης της πλατείας του οικισμού, που υλοποιούνται από τη δημοτική αρχή
Μαλεβιζίου στο Καμάρι, επισκέφτηκε ο δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης, συνοδευόμενος από το
αντιδήμαρχο Θ. Κύρκο, τον πρόεδρο του οικισμού Ν. Χατζάκη, την επιβλέπουσα μηχανικό Β.
Κουτάντου και τους αναδόχους του έργου.
Πρόκειται
για εργασίες προϋπολογισμού 354.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν την αλλαγή της στέγης και
τη ριζική αναπαλαίωση του παλιού δημοτικού σχολείου του οικισμού, την προσθήκη
αποθήκης, τουαλετών, καθώς και τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της πλατείας των
1500 τ.μ. με την κατασκευή κερκίδων, χώρου στάθμευσης, ενός παραδοσιακού πατητηριού
σταφυλιών, αλλά και τη φύτευση ενός αμπελιού.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικά έργα για την ευρύτερη
περιοχή, για το οποίο η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου εκπόνησε με ίδια έσοδα του δήμου τη
μελέτη, ενέταξε το έργο προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου) και το δημοπράτησε σε χρόνο ρεκόρ.
Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Κώστας Μαμούλάκης τόνισε: «Παρακολουθούμε από κοντά
όπως έχουμε υποχρέωση, την εκτέλεση κάθε έργου που εκτελούμε στο δήμο μας, με στόχο
την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωσή του. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις μας στο Καμάρι
και τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου οίνου και αμπέλου, οι επισκέπτες θα μαθαίνουν την
παραδοσιακή διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής κρασιού. Αυτός ο χώρος είμαι
βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο επίσκεψης σε έναν οικισμό και μια περιοχή
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θα ενισχύσει ποικιλοτρόπως την τοπική οικονομία, θα θυμίζει
στους παλαιότερους και θα διδάσκει στους νεότερους μια μέθοδο παραγωγής που έθρεψε
γενιές και γενιές Κρητικών κατά το παρελθόν. Παράλληλα, με τη διαμόρφωση της νέας
πλατείας του 1,5 στρέμματος, δημιουργούμε ένα νέο, λειτουργικό χώρο στην καρδιά του
πανέμορφου οικισμού, που θα αποτελέσει ιδανικό μέρος συνάντησης, εκδηλώσεων κάθε
μορφής, συναθροίσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κλπ.
Και σε αυτό το έργο, είχαμε πολύτιμο συμπαραστάτη μας την Περιφέρεια Κρήτης και
προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον οποίο θερμά ευχαριστώ.
Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, τα στελέχη
της οποίας βρίσκονται διαρκώς κοντά μας και μας βοηθάνε ουσιαστικά στα έργα που
πραγματοποιούμε. Πολλά συγχαρητήρια τέλος θα ήθελα να απευθύνω στους αντιδημάρχους
Θ. Κύρκο και Ά. Σαλούστρο, στην τεχνική υπηρεσία του δήμου μας και στην ειδική σύμβουλο
Ρένα Κοτσιφού, που και σε αυτό το έργο, υπερέβαλλαν εαυτούς και ανταποκρίθηκαν με
επιτυχία στις απαιτήσεις του».
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