Υπογραφή σύμβασης για το Αστυράκι

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 Παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Ευριπίδη
Κουκιαδάκη και μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αστυρακίου, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου
Κώστας Μαμουλάκης, υπέγραψε τη σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας στο Αστυράκι
και των δρόμων που την περιβάλλουν, προϋπολογισμού
250.000 €.
Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης των
παραδοσιακών στοιχείων των οικισμών του Μαλεβιζίου, με στόχο την τόνωση των μικρών,
τοπικών οικονομιών.
Το συγκεκριμένο έργο, περιλαμβάνει την ανάπλαση της πλατείας
των 2 περίπου στρεμμάτων, με ξήλωμα του παλιού ασφαλτικού, πλακόστρωση όλου του
χώρου με κυβόλιθους, τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,
φωτισμός, κλπ), φυτεύσεις, ενώ θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία με την
κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών και ραμπών πρόσβασης. Επιπλέον στόχοι για το
Αστυράκι, είναι η ανάδειξη του Ηρώου στην αυλή της κοινότητας και η νοητή ενοποίηση με
τα απέναντι κτίρια του συνεταιρισμού, η οποία τονίζει το συναίσθημα της ομαδικότητας
των κατοίκων του χωριού, αλλά και η ανάδειξη της κρήνης, ενός συμβόλου παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής.
Ο δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Ξεκινάμε μια ακόμα στοχευμένη
παρέμβαση στο Αστυράκι. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αναδείξουμε σε κάθε
οικισμό του δήμου μας, τα στοιχεία εκείνα που τον κάνουν μοναδικό. Το Αστυράκι, διαθέτει
ως γνωστών ιδιαίτερο κάλλος και μετά από αυτά τα έργα, θα είναι ακόμα πιο όμορφο, πιο
ελκυστικό και πιο παραδοσιακό. Απώτερος στόχος μας παραμένει το να δώσουμε στις
τοπικές οικονομίες την ώθηση που χρειάζονται και να καλλιεργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης
της ενδοχώρας. Ευελπιστώ ότι με τις παρεμβάσεις μας αυτές, μόνο οφέλη θα
αποκομίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω των Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο
Αρναουτάκη, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη και όλα τα στελέχη της
Διαχειριστικής Αρχής για τη σημαντική συμβολή τους σε αυτήν την παρέμβαση, αλλά και
τον εξαιρετικά δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Αστυρακίου, ο οποίος στηρίζει ενεργά και
βοηθάει τη δημοτική αρχή σε πολλά έργα, ενώ παράλληλα, πραγματοποιεί και δικές του
παρεμβάσεις στον οικισμό. Να συγχαρώ επίσης και τα στελέχη της δικής μας τεχνικής
υπηρεσίας, που κάτω από δύσκολες συνθήκες - όπως άλλωστε και όλοι οι εργαζόμενοι του
δήμου μας - υπερβάλλουν εαυτούς για να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα».
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