Ανάδοχος για το έργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και διευθέτησης ρεμάτων στην Αγία Π

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017
Ένα ακόμα βήμα στο οραματικό έργο της Αγίας Πελαγίας, τη λειτουργία της Μονάδας
Βιολογικού Καθαρισμού που θα καλύψει τις περιοχές της Λυγαριάς, του Μαδέ και της Αγίας
Πελαγίας, πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ., την
κατάθεση 11 προσφορών και την επιλογή προσωρινού μειοδότη για την κατασκευή των
δικτύων
, προϋπολογισμού 6.200.000
€ χωρίς Φ.Π.Α.
Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών
Αγίας Πελαγίας και Λυγαριάς, την κατασκευή των δεξαμενών και αντλιοστασίων στους
οικισμούς Λυγαριά και Αγία Πελαγία καθώς και αντλιοστασίου ΑΝΤ-Α στην παραλία του
οικισμού Αγία Πελαγίας, την κατασκευή κιβωτοειδών και κυκλικών οχετών βρόχινων νερών
των οικισμών Αγίας Πελαγίας και Μαδέ.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο, της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού και των δικτύων,
έχει προϋπολογισμό 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. Η κατασκευή της Μονάδας σε οικόπεδο 13
στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Μαλεβιζίου, έχει ήδη ξεκινήσει από το καλοκαίρι του
2017, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη Μονάδα είναι σχεδιασμένη να καλύψει όλες
τις ανάγκες των τουριστικών αυτών περιοχών για τα επόμενα 20 χρόνια, ενώ έχει
προβλεφθεί και η μελλοντική επέκτασή του,
για κάλυψη των αναγκών της επόμενης 40ετίας.
Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη Μονάδα, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον τομέα, η
οποία και δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της διάθεση των λυμάτων της περιοχής,
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και βελτιώνει αισθητά
την καθημερινότητά τους.
Εξίσου σημαντική είναι και η διευθέτηση των ρεμάτων, αφού 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 η Μονάδα και της μεγάλης λιμνοδεξαμενής που θα κατασκευαστεί θα
παρέχεται νερό για την άρδευση, καθώς και λίπασμα, μέσω μέσα από ειδική επεξεργασία
που θα πραγματοποιείται.

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Ένα ακόμα
καθοριστικό βήμα για ένα από τα πλέον οραματικά έργα στον Δήμο μας, ολοκληρώθηκε.
Έπειτα από αγώνα πολλών ετών και αντιμετωπίζοντας κάθε γραφειοκρατική δυσκολία που
θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, έχουμε πλέον μπει σε τροχιά υλοποίησης, με την
Μονάδα να κατασκευάζεται και τα δίκτυα να έχουν τον προσωρινό μειοδότη.
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Μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, την εκκλησία μας για την παραχώρηση ενός σημαντικού
ακινήτου για τις ανάγκες του έργου, αλλά και όλους τους τοπικούς φορείς, καταφέραμε και
ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα και θα ήθελα για μια
ακόμα φορά να ευχαριστήσω δημόσια τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την
στήριξη και τη χρηματοδότηση του έργου, όπως επίσης και τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο για την καθοριστική υποστήριξή του. Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω το σύνολο των τοπικών φορέων που στήριξαν αυτό το σημαντικό έργο: 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. 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 ονομαστικά!
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι και σε αυτό το έργο, καταφέραμε από ιδίους πόρους να
καλύψουμε τα υψηλότατα κόστη των μελετών αλλά και της αγοράς της έκτασης για τον
χώρο του εργοστασίου στην Αγία Πελαγία και του αντλιοστασίου της Λυγαριάς, έτσι ώστε
αυτό να θεωρηθεί ώριμο και να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως επίσης και
το ότι θα παρακολουθούμε στενά κάθε του στάδιο, έτσι ώστε να έχουμε στο συντομότερο
δυνατό χρονικό διάστημα, μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού άρτια κατασκευασμένη που θα
αποδώσει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία».

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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