Κρήτη: Υπογραφή συμβάσεων για
δημοτικό γήπεδο Καστελίου και
Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου
Τη σύμβαση έργου για την αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου
του δημοτικού γηπέδου Καστελίου (Δήμος Μινώα Πεδιάδας) και την
προγραμματική σύμβαση για την «Αποκατάσταση του κτιρίου Στέγης
Ανηλίκων Ηρακλείου» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης.
Συγκεκριμένα στη Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, υπέγραψε την
κατασκευή έργου «Αποκατάσταση αγωνιστικού χώρου του δημοτικού
γηπέδου Καστελλίου» με προϋπολογισμό 217.000 ευρώ παρουσία του
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλου Μπαριτάκη, των
Αντιπεριφερειαρχών Νίκου Συριγωνάκη, Γιώργου Αλεξάκη, του
εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Πιτσούλη, των
υπηρεσιακών στελεχών της διεύθυνσης τεχνικών έργων Καίτης
Ιερωνυμάκη, Μανόλη Γωνιανάκη, των εκπροσώπων του ποδοσφαιρικού
σωματείου «Δωριέας» Ανδρέα Μαραγκάκη, Λευτέρη Βαγιωτάκη,
Γιάννη Μανωλαράκη, της κατασκευαστικής εταιρείας Χαράλαμπου
Λυδάκη.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Στον αγωνιστικό χώρο, θα
γίνει αντικατάσταση του παλιού συνθετικού χλοοτάπητα με νέο
τελευταίας γενιάς με πιστοποιητικό FIFA. Στο γήπεδο έχουν
γίνει οι εργασίες υπόβασης (στραγγιστήρια) και θα γίνει το
στρώσιμο με αδρανή υλικά για να δοθούν ξανά οι κλίσεις, ώστε
να μπορέσει το γήπεδο να υποδεχτεί τον νέο συνθετικό
χλοοτάπητα σε νέα σταθερή επιφάνεια.
Αποκατάσταση κτιρίου Στέγης Ανηλίκων Ηρακλείου
Επίσης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία, της
Αντιεισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης Γεωργίας Δούρου, του
Αντιπεριφερειάρχη Λάμπρου Βαμβακά υπέγραψε την προγραμματική
σύμβαση για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ”ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ”

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 203.748 χιλ. ευρώ με μελέτη που
συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
Από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων έχει εγκριθεί
το ποσό των 160.000,00 € και από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης
έχει εγκριθεί το ποσό των 43.748,17 €. Με τη συγκεκριμένη
πράξη πρόκειται να βελτιωθεί η υποδομή του κτιρίου ώστε να
γίνει άνετη η διαβίωση των παιδιών που φιλοξενούνται.
Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Καίτη
Ιερωνυμάκη και το στέλεχος της υπηρεσίας Δήμητρα Τζανάκη.

