Αυτό είναι το κτίριο που θα μετατραπεί σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018
Το ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Γαζίου, επί της οδού
Κονδυλάκη και το οποίο με την απαραίτητη αναμόρφωση μπορεί να καλύψει τις αυξημένες
ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου, καθώς και πολλές πολιτιστικές δράσεις
του Γαζίου, επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης με στελέχη του Δήμου
Μαλεβιζίου.
Πρόκειται για ένα παλιό ακίνητο που παραμένει αναξιοποίητο λόγω του τεράστιου
κόστους αναπαλαίωσης
που απαιτείται (το οποίο και πλησιάζει τα 2.5000.000 ευρώ) και που μέσω ενός
εξειδικευμένου
χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο καλύπτει
αποκλειστικά και μόνο ανακαίνιση κτιρίου για κατασκευή χώρου πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και επανάχρηση
, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να το μετατρέψει σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο
πολιτισμού. Ειδικότερα, με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και τη νέα αρχιτεκτονική
μελέτη που εκπονείται
χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Μαλεβιζίου
, θα υπάρξει πλήρης στατική ενίσχυση του 2όροφου κτιρίου, άνετος χώρος ανάγνωσης, ένα
σύγχρονο αμφιθέατρο 165 θέσεων με ιδιαίτερο χώρο υποδοχής, καμαρίνια, αποδυτήρια,
πολλοί βοηθητικοί χώροι, WC για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών,
καθώς και ημι-υπαίθριος χώρος, ενώ όλο το κτίριο θα είναι προσβάσιμο σε Άτομα με
Αναπηρία. Θα δημιουργηθεί έτσι ένα κτίριο - κόσμημα για το Γάζι, καλύπτοντας και τη
στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (που φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες τόμους βιβλίων,
συγγραμμάτων και εφημερίδων και στεγάζεται σήμερα σε μισθωμένο χώρο) δίνοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής να το αξιοποιήσουν
προάγοντας τον πολιτισμό του Μαλεβιζίου.
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Προχωράμε
δυναμικά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από ένα απόλυτα εξειδικευμένο
πρόγραμμα ανακαίνισης κτιρίων για πολιτιστικές δραστηριότητες. Είναι μια υπαρκτή
ανάγκη για το Γάζι, την πρωτεύουσα του Δήμου μας που δυστυχώς, δεν διαθέτει έναν
σύγχρονο χώρο πολιτιστικής ανάπτυξης και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα
μπορέσουμε να ενταχθούμε σε αυτό. Όπως καλά γνωρίζετε, στο Δήμο Μαλεβιζίου
αξιοποιούμε πολλά τέτοια προγράμματα γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε
ή να έχουμε σε εξέλιξη πολλές εκατοντάδες έργα, μικρά και μεγάλα, σε ολόκληρο το
Μαλεβίζι.
Όσο αφορά τη συμβολή του κτιρίου στην ανάδειξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου,
αυτής της δομής που παρά το ότι τη δημιουργήσαμε σχετικά πρόσφατα, μας κάνει
υπερήφανους και προβάλει το Μαλεβίζι σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι θα αποτελέσει τον ιδανικό χώρο για να μπορούν την επισκέπτονται όλοι οι συμπολίτες
μας και με άνεση να έρθουν πιο κοντά σε όλα αυτά τα σπάνια έργα που φιλοξενεί.
Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιχειρηματία Γιάννη Βιστάκη
ο οποίος στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάλυψε το κόστος εκπόνησης της
σχετικής μελέτης, καθώς επίσης και τον Αντιδήμαρχο Άρη Σαλούστρο, τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης μας Κώστα Τριγώνη, τους ειδικούς συμβούλους Ρένα
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Κοτσιφού και Γιώργο Τζωράκη, καθώς και όλα τα στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας για
την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει.
Τον Δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαλεβιζίου
Γιώργος Μανουσάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Άρης Σαλούστρος, η
προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολιτικός Μηχανικός Ρένα Παπαδάκη και η
Αρχιτέκτονας Έρρικα Ζαχαριουδάκη.
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