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Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017
Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πελαγίας, η Μονάδα
Βιολογικού Καθαρισμού που θα καλύψει τις περιοχές της Λυγαριάς, του Μαδέ και της Αγίας
Πελαγίας, ξεκινάει να υλοποιείται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που έγινε
σήμερα, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου και του αναδόχου του έργου.
Το έργο, προϋπολογισμού 5.313.600 €, έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και από ιδίους
πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας σχεδιασμένης να
καλύψει όλες τις ανάγκες των σημαντικά ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών για τα
επόμενα 20 χρόνια,
ενώ έχει προβλεφθεί και η μελλοντική επέκτασή του,
για κάλυψη των αναγκών της επόμενης 40ετίας
. Το δε οικόπεδο εγκατάστασης της μονάδας, εκτάσεως 13 περίπου στρεμμάτων και αξίας
760.000 €, έχει αγοραστεί μέσω δανείου από τον πρώην Δήμο Γαζίου το 2010, δάνειο το
οποίο εξοφλείται μέχρι και σήμερα.
Η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας, δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα
της διάθεση των λυμάτων του οικισμού, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και
των επισκεπτών ολόκληρης της περιοχής, βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητά τους, ενώ
μέσω των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων που θα ακολουθήσουν, θωρακίζεται ο οικισμός
από πλημμυρικά φαινόμενα
- που έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές κατά το παρελθόν - αλλά και οι
ιδιοκτησίες των κατοίκων.
Το παρών στην υπογραφή της σύμβασης έδωσε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μαλλιωτάκης, ο
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, η
Διοίκηση και στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Αχλάδας Γιώργος Πεδιώτης και
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πολλοί κάτοικοι και
επιχειρηματίες της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφερόμενος στο σημαντικό
έργο του βιολογικού στην Αγ. Πελαγία δήλωσε: «Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Αγ.
Πελαγία, ένα οραματικό έργο για τον Δήμο, την Δημοτική αρχή. Με την καλή συνεργασία
Περιφέρειας και Δήμου το έργο εντάχθηκε και ξεκινάει η υλοποίηση του.
Ένα έργο που αναβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή της Αγ. Πελαγίας, την ποιότητα ζωής των
κατοίκων αλλά και το τουριστικό προϊόν. Συνεχίζουμε με αρκετούς βιολογικούς σε όλη την
Κρήτη, με το βιολογικό της Παλαιόχωρας που αναμένεται η ένταξη του, επίσης πολύ
σύντομα θα έχουμε τις εγκρίσεις για τις πρώτες μονάδες για την διαχείριση των στερεών
αποβλήτων. Θεωρούμε ότι η Κρήτη τα επόμενα τρία χρόνια θα έχει ολοκληρώσει όλα τα
έργα και για τα υγρά και για τα στερεά απόβλητα και θα είναι μια από τις Περιφέρειες της
χώρας που πραγματικά θα έχει επιλύσει πολλά περιβαλλοντικά θέματα.
Τέλος έχω υπογράψει για την χρηματοδότηση του έργου φωτισμού της παραλίας μέσα
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από την θάλασσα, την βελτίωση οδοποιίας εντός Αγ. Πελαγίας, και την συντήρηση του
δημοτικού σχολείου της περιοχής».

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης φανερά ικανοποιημένος από την
εξέλιξη αυτή, σε δηλώσεις του τόνισε: «Έπειτα από έναν τιτάνιο αγώνα και πολλές
καθυστερήσεις, για τις οποίες ως γνωστών δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, καταφέραμε
σήμερα να υπογράψουμε μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις της θητείας μας: Την
κατασκευή της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας, του Μαδέ και της
Λυγαριάς! Ενός οραματικού έργου, συνολικού προϋπολογισμού μαζί με τα δίκτυα περίπου
στα 15.000.000 €, που αποτελούσε βασική μας προτεραιότητα, με τεράστια περιβαλλοντικά
οφέλη, πολλά και σημαντικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Η σημασία του Βιολογικού της
Αγίας Πελαγίας, είναι πολύπλευρη, προφανής και γνωστή.
Χαίρομαι δε ιδιαίτερα που σε αυτήν την προσπάθεια είμασταν όλοι ενωμένοι: Δημοτική
Αρχή, τοπικοί φορείς και κάτοικοι, η Περιφέρεια Κρήτης η εκκλησία μας, όλοι ενωμένοι, μια
γροθιά, παλέψαμε και αγωνιστήκαμε σκληρά, για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Και θα
ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την συνεισφορά της Περιφέρειας Κρήτης και να ευχαριστήσω
δημόσια τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την στήριξη και τη χρηματοδότηση
του έργου, όπως επίσης και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.
Ειρηναίο, τον σοφό μας ποιμένα, που και μας στήριξε και βρίσκεται δίπλα μας,
ενθαρρύνοντας τις προσπάθειές μας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το σύνολο των τοπικών φορέων που στήριξαν και αυτό το
σημαντικό έργο: Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, του εκκλησιαστικού
συμβουλίου, όλων των συνεργατών μου, αιρετών και υπηρεσιακών από τις υπηρεσίες του
Δήμου μας και την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. που πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για το σημερινό
αποτέλεσμα. Δεν θα προχωρήσω σε ονομαστικές αναφορές, γιατί για αυτό το έργο έχουν
δουλέψει σκληρά δεκάδες συνεργάτες μου, δεσμεύομαι όμως στα εγκαίνιά του, να τους
αναφέρω όλους και όλες, ονομαστικά!
Θα ήθελα κλείνοντας να τονίσω πώς και σε αυτό το έργο, καταφέραμε από ιδίους πόρους
να καλύψουμε τα υψηλότατα κόστη των μελετών και να μπορεί το έργο να θεωρηθεί ώριμο
για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Να γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μας
πώς και αυτό το έργο θα το παρακολουθούμε στενά σε κάθε του στάδιο, με σκοπό να
έχουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού
άρτια κατασκευασμένη που θα αποδώσει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Φίλιππος Σαββάκης, ο
Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Γιάννης Ντουλάκης, καθώς και ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.
Τον λόγο έλαβε και ο Δ/ντης του Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Πελαγίας Μανώλης
Ζαϊμάκης (στον χώρο του οποίου έγινε η υπογραφή της σύμβασης, με τον Περιφερειάρχη
και τον Δήμαρχο να συνομιλούν και με τους μικρούς μαθητές) ο οποίος και ευχαρίστησε τον
Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για το έργο στεγανοποίησης της οροφής του σχολείου
που έδωσε λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα μαθητών και δασκάλων, αλλά και για την

2/3

Υπογραφή σύμβασης για την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας – Ξεκινάει το σημ

κάλυψη μέρους των εξόδων για το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησαν πρόσφατα οι
μαθητές στην Πορτογαλία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αντίστοιχες μονάδες βιολογικού καθαρισμού έχουν ήδη
κατασκευαστεί και λειτουργούν στη Ροδιά, το Φόδελε, τον Κρουσώνα, τα Καλέσα, το
Καβροχώρι, το Κεραμούτσι και την Μονή, ενώ και για τους περισσότερους οικισμούς έχουν
εκπονηθεί οι μελέτες και προχωρούν οι ανάλογες διαδικασίες.
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