Ανάδοχος για τον Νερόμυλο του Κρουσώνα

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
Με την επιλογή προσωρινού αναδόχου, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη συντήρηση,
την αποκατάσταση και την ανάδειξη του παραδοσιακού νερόμυλου του Κρουσώνα και τη
δημιουργία μιας νέας πλατείας στον οικισμό, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.
Ο
συγκεκριμένος νερόμυλος χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα με τον πύργο
υδατόπτωση να είναι ακόμα παλαιότερος. Σκοπός του έργου είναι να στερεωθεί και να
αποκατασταθεί το σύνολο του κτιρίου για να μπορέσει να αποτελέσει αξιοθέατο της
περιοχής. Πιο αναλυτικά, θα επισκευαστεί και θα ενισχυθεί στατικά η όλη κατασκευή, θα
τοποθετηθούν νέα κουφώματα, στέγες, πατώματα, κλπ, όλα προσαρμοσμένα στην
μορφολογία του οικισμού και στον χαρακτήρα του κτιρίου. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ο
αύλειος χώρος του νερόμυλου και θα δημιουργηθεί πλατεία με παιδική χαρά, βοτανικό κήπο,
αμφιθέατρο, παγκάκια, φωτισμό, θα γίνουν φυτεύσεις, κ.α.
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Τα έργα ανάδειξης
κάθε παραδοσιακού στοιχείου των οικισμών του Μαλεβιζίου συνεχίζονται, όπως
συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων του δήμου μας.
Με το συγκεκριμένο έργο, επιτυγχάνουμε ένα διπλό στόχο: Προστατεύουμε και
αναδεικνύουμε ένα μνημείο του Κρουσώνα, ενώ παράλληλα, δημιουργούμε έναν ακόμα χώρο
χαράς, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Τα οφέλη του έργου είναι πολλά, αφού έτσι ενισχύεται η
επισκεψιμότητα του οικισμού, τονώνεται η τοπική οικονομία, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής
των κατοίκων, ενώ αναδεικνύεται ένα ακόμα μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που
μαρτυρά συνήθειες μιας άλλης εποχής, άγνωστες στους νέους του σήμερα.
Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τις οικογένειες Βαμβουκάκη, Δρακουλάκη και Ξυλούρη
που δώρισαν τον νερόμυλο, αφού με την πράξη τους αυτή, μας έδωσαν τη δυνατότητα να
προχωρήσουμε σε αυτή την παρέμβαση. Να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα τον Ειδικό
Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Ιατρίδη που και σε αυτό το έργο μας
υποστήριξε αποτελεσματικά, τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την
καθοριστική βοήθειά του, τον Πρόεδρο, τα μέλη και όλα τα στελέχη της Α.Κ.Ο.Μ.Μ.
Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε.Ο.Τ.Α. για την άριστη συνεργασία μας, τους πρώην
αντιδημάρχους Κρουσώνα Κώστα Φασουλάκη και Γιάννη Μακριδάκη για την συμβολή τους
στο έργο, καθώς και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών του δήμου μας για το θετικό αυτό
αποτέλεσμα».
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