Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διάνοιξη στην οδό Θριάμβου

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
Τις εργασίες της οδού Θριάμβου που ξεκίνησαν σήμερα, επιθεώρησε ο Δήμαρχος
Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης.
Πρόκειται για εργασίες διάνοιξης, φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος
σε ένα κομβικό δρόμο, ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες κατοίκους. Ο Κώστας
Μαμουλάκης παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, τους
εξήγησε αναλυτικά την μεθοδολογία που ακολουθείται έτσι ώστε το έργο να είναι άρτιο
τεχνικά, ενώ συζήτησαν και όλα τα θέματα που τους απασχολούν.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο της οδού Θριάμβου, εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπλασης
κοινόχρηστων χώρων και οδών της ευρύτερης περιοχής του Τσαλικακίου, έχει
προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του γίνεται από ίδιους πόρους του
Δήμου Μαλεβιζίου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται επίσης η ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας στο Τσαλικάκι, του Μνημείου των Ηρώων, της παιδικής χαράς, ασφαλτοστρώσεις
οδών, αναπλάσεις των πεζοδρομίων που οδηγούν από την κεντρική πλατεία της Αγίας
Μαρίνας μέχρι τα ανατολικά όρια των Δήμων Μαλεβιζίου - Ηρακλείου, η τοποθέτηση
αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, πέργκολες, φωτισμός, καλαθάκια απορριμμάτων, κ.α.),
δενδροφυτεύσεις, κ.α.

Λόγω των επικείμενων έργων η Δημοτική Αρχή παρακαλεί τους κατοίκους να προσέχουν τις
σημάνσεις που θα τοποθετούνται διευκολύνοντας τις εργασίες, τονίζοντας το γεγονός ότι η
όποια ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα θα είναι μόνιμα.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ξεκίνησε ένα
ακόμα σημαντικό έργο στο Δήμο μας. Ένα έργο που αναβαθμίζει το Τσαλικάκι, βελτιώνει
αισθητά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και αυτό το έργο,
που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου μας, θα το παρακολουθούμε από κοντά σε όλα
του τα στάδια, έτσι ώστε να έχουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ένα άριστο
αποτέλεσμα. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους συνεργάτες μου, αιρετούς και
υπηρεσιακούς, καθώς επίσης και στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων που με την
άψογη συνεργασία μας, μπορούμε και πετυχαίνουμε πολλά!
».

Τον Δήμαρχο συνόδευαν οι Αντιδήμαρχοι Άρης Σαλούστρος, Μανώλης Παπαδομανωλάκης
και Δημήτρης Τζεδάκης, η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής Άννα
Φραντζεσκάκη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαζίου Γιάννης Κοτσυφός.
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