Κρήτη: Νέα έργα σε Ροδιά,
Καλέσα και Μονή του Δήμου
Μαλεβιζίου με 1,2 εκατ. ευρώ
Τις

συμβάσεις

έργων

και

αγοράς

μηχανημάτων

συνολικού

προϋπολογισμού 1.234.000 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Κώστας Μαμουλάκης.
Πρόκειται για τα έργα ανάπλασης των Κάτω Καλεσσών, την
ασφαλτόστρωση του δρόμου Μονής – Μονιανής Σκάλας, έργα
αγροτικής οδοποιίας στη Ροδιά, καθώς και την αγορά ενός
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή και ενός καλαθοφόρου οχήματος.
Πιο αναλυτικά, η σύμβαση της πρώτης φάσης ανάπλασης των Κάτω
Καλεσσών, προϋπολογισμού 390.000 ευρώ, αποσκοπεί στο να
ενοποιηθεί ένας μεγάλος χώρος που ξεκινάει από το δημοτικό
χώρο στάθμευσης των Κάτω Καλεσσών και καταλήγει στο παλιό
δημοτικό σχολείο και την έξοδο προς Κρουσώνα.
Στις εργασίες περιλαμβάνονται αλλαγές στα υλικά των δαπέδων, η
τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, πλακοστρώσεις, οδεύσεις
ΑμεΑ, παρεμβάσεις στους δρόμους πέριξ του Ι.Ν. Ευαγγελισμού
και του δημοτικού σχολείου, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, κ.α.
Με τα έργα αυτά, αναβαθμίζεται αισθητά η καθημερινότητα των
κατοίκων ενώ βελτιώνονται οι συνθήκες και για τους πολλούς
επισκέπτες του οικισμού.
Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ακολουθεί και η δεύτερη φάση του
έργου, προϋπολογισμού 410.000 ευρώ, που περιλαμβάνει
παρεμβάσεις τόσο στα Κάτω, όσο και στα Άνω Καλέσσα.
Η ασφαλτόστρωση του δρόμου από Μονή προς Μονιανή Σκάλα,
προϋπολογισμού 350.000 ευρώ αποτελούσε πάγιο αίτημα της
τοπικής κοινωνίας και συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας
του οικισμού, την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της παραγωγής,
αλλά και την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας.

Τα έργα αγροτική οδοποιίας της Ροδιάς, προϋπολογισμού 262.000
ευρώ, βελτιώνουν το οδικό δίκτυο, αναβαθμίζουν την
καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και ενισχύουν τις
συνθήκες οδικής ασφάλειας.
Η αγορά των νέων μηχανημάτων έργου, προϋπολογισμού 212.000
ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος και ίδια
έσοδα του Δήμου, ενισχύουν τον δημοτικό στόλο οχημάτων με
αποτέλεσμα να διευρύνονται και οι δυνατότητες παρέμβασης σε
πολλούς τομείς.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης εξέφρασε την
απόλυτη ικανοποίησή του για τα έργα αυτά, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες του, αιρετούς και
υπηρεσιακούς, καθώς και τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων,
για τα εξαιρετικά αποτελέσματα.

