Δημοπρατήθηκαν τα δίκτυα της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017
Δημοπρατήθηκαν και τα δίκτυα της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας,
ενός οραματικού έργου για το Δήμο Μαλεβιζίου και από τα σημαντικότερα στην ευρύτερη
περιοχή, προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Πρόκειται για την μονάδα η οποία θα καλύψει τις περιοχές της Λυγαριάς, του Μαδέ και της
Αγίας Πελαγίας και η οποία έχει αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας
του Δήμου Μαλεβιζίου εκτάσεως 13 στρεμμάτων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού μαζί
με την αγορά των οικοπέδων, τα δίκτυα και τις μελέτες, άνω των 15.000.000 ευρώ, έχει
ενταχθεί στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. 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.
Η συγκεκριμένη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα
στον τομέα, δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της διάθεση των λυμάτων της περιοχής,
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, βελτιώνει αισθητά την
καθημερινότητά τους, ενώ μέσω των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων θωρακίζεται ο
οικισμός από πλημμυρικά φαινόμενα
- που έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές κατά το παρελθόν - αλλά και οι
ιδιοκτησίες των κατοίκων. Παράλληλα, μέσω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων
που θα πραγματοποιεί και της μεγάλης
λιμνοδεξαμενής
που θα κατασκευαστεί, θα προσφέρει νερό για την άρδευση, καθώς και λίπασμα, μέσα από
ειδική επεξεργασία που θα πραγματοποιείται.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Πρόκειται για ένα
ακόμα σημαντικό βήμα στην τιτάνια προσπάθεια που εδώ και χρόνια κάνουμε για τον
βιολογικό της Αγίας Πελαγίας. Η δημοπράτηση των δικτύων, μέσω της οποίας ταυτόχρονα,
θωρακίζεται ο οικισμός από πλημμυρικά φαινόμενα, είναι μια από τις σπουδαιότερες
παρεμβάσεις μας στην περιοχή. Γενικότερα, πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για
το Μαλεβίζι, με τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντικά αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω δημόσια την Περιφέρεια
Κρήτης και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την καθοριστική
συμβολή του, τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο που στήριξε την
προσπάθεια, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, το εκκλησιαστικό
συμβούλιο, όλους τους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπηρεσιακούς από τις υπηρεσίες του
Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το άριστο αποτέλεσμα».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, στην έδρα της ΔΕΥΑΜ στο Γάζι.

1/2

Δημοπρατήθηκαν τα δίκτυα της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Αγίας Πελαγίας

{gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2017/10/2017_10_23_dimopratisi_biologi
kou_ag_pelagias{/gallery}

2/2

