Στο ΕΣΠΑ και η νέα Μονάδα Αφαλάτωσης Μαλεβιζίου!

Τεταρτη, 31 Αυγούστου 2016
Στο ΕΣΠΑ εντάχτηκε και η νέα συμπληρωματική μονάδα αφαλάτωσης, μαζί και με τα
απαιτούμενα δίκτυα, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) δυναμικότητας 3.000 κυβικών πόσιμου νερού ανά ημέρα, προϋπολογισμού
2.600.00,00 ευρώ.
Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη Δημοτική Αρχή
Μαλεβιζίου, η οποία βλέπει έναν βασικό αναπτυξιακό της στόχο να προχωράει και να
έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση, λύνοντας ένα τεράστιο ζήτημα για κάθε Δήμο
της Κρήτης, όπως είναι αυτό της υδροδότησης με νερό υψηλής ποιότητας. Το θέμα
συζητήθηκε εκτενώς και σε συνεδρίαση των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, παρουσία των
Φ. Σαββάκη, Θ. Κύρκου, Α. Σαλούστρου, Γ. Βαλτζάκη, Δ. Τζεδάκη, Μ. Παπαδομανωλάκη, Γ.
Πεδιώτη, του Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Γ. Κουγιουμουτζάκη και του νέου Αντιπροέδρου και
εκτελούντα χρέη Προέδρου Γ. Ντουλάκη.
Το σημαντικό αυτό έργο της νέας μονάδας, σε συνδυασμό και με την ήδη υπάρχουσα
μονάδα αφαλάτωσης που δίνει 2.500 κυβικά νερού / ημέρα, θα καλύπτει 100% τις ανάγκες
υδροδότησης του Γαζίου, της Αμμουδάρας, της Αγ. Μαρίνας - Τσαλικάκι, της Ροδιάς, του
Παλαιόκαστρου, της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μαδέ, ενώ το νερό της
αφαλάτωσης, όπως είναι αποδεδειγμένο από τη λειτουργία της υπάρχουσας μονάδας, είναι
εξαιρετικής ποιότητας.
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Ένα ακόμα
εξαιρετικά σημαντικό έργο για τους πολίτες του Δήμου μας, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά
στην ολοκλήρωσή του. Ένα έργο πνοής, με το οποίο λύνουμε οριστικά το ζήτημα της
υδροδότησης μιας τεράστιας περιοχής, από το Γάζι μέχρι την Αγία Πελαγία και
εξασφαλίζουμε άριστο νερό για τους συμπολίτες μας και τους χιλιάδες επισκέπτες του
τόπου μας. Όπως είναι φυσικό, χαιρόμαστε που ένας ακόμα στόχος μας υλοποιείται, που
καταφέρνουμε να καλύψουμε την βασικότερη ίσως ανάγκη κάθε κοινωνίας, αυτή της
ύδρευσης και φυσικά, που βλέπουμε την σκληρή και κοπιαστική δουλειά πολλών μηνών να
αποδίδει και σε αυτόν τον τομέα.
Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., τον Φ.
Σαββάκη, τον Τ. Λιαδάκη, τον Γ. Κουγιουμουτζάκη, τα μέλη του Δ.Σ. και όλο το προσωπικό,
για το πολύ καλό αποτέλεσμα που πέτυχαν. Να ευχαριστήσω επίσης τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου Μ. Αντωνογιαννάκη για την σημαντική του συμβολή στην
εξέλιξη του έργου, αλλά και τον νέο Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Γ. Ντουλάκη, που
αποδεικνύεται ιδιαίτερα «γουρλής» αφού την πρώτη ημέρα της θητείας του, έχουμε αυτό το
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