Μια ακόμα νέα παιδική χαρά θα κατασκευαστεί στο Τσαλικάκι

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018
Με εκπροσώπους από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
και των Νηπιαγωγείων της Αγίας Μαρίνας, καθώς και του Συλλόγου Γυναικών Μαλβαζία,
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης.
Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Μανώλης
Παπαδομανωλάκης και Άρης Σαλούστρος, καθώς και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Άννα Φραντζεσκάκη, συζητήθηκε το θέμα κατασκευής μιας ακόμα
παιδικής χαράς, της 3ης στην περιοχή (υπενθυμίζεται ότι έχει δημιουργηθεί ήδη μια στην
οδό Στεφανογιάννη, ενώ ετοιμάζεται η 2η το αμέσως επόμενο διάστημα στην οδό Γ.
Γεννηματά). Έπειτα από τη σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ένα δημοτικό
ακίνητο στην ανατολική είσοδο του οικισμού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και η 3η παιδική
χαρά, σύμφωνα και με το προβλεπόμενο σχέδιο πόλεως. Αξίζει να τονιστεί ότι η
χρηματοδότηση και σε αυτό το έργο θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ
θα περιλαμβάνει και όλο τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, φωτισμό, καλαθάκια,
κλπ) έτσι ώστε να αποτελεί έναν άνετο και λειτουργικό χώρο παιχνιδιού και αναψυχής.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανέφερε: «Η συνεργασία
της Δημοτικής μας Αρχής με τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας κάθε
περιοχής, ήταν, είναι και θα παραμείνει οδηγός μας σε κάθε προσπάθεια που
καταβάλλουμε. Ανέκαθεν πίστευα ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες μπορούμε να
μεγιστοποιήσουμε το κάθε αποτέλεσμα. Και η μέχρι σήμερα πορεία μας στο Μαλεβίζι, το
έχει αποδείξει αυτό. Με αυτά κατά νου, ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των φορέων της
Αγίας Μαρίνας και θα δημιουργήσουμε μια ακόμα παιδική χαρά στην περιοχή.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ένα δημόσιο «μπράβο» στα μέλη όλων αυτών των τοπικών
συλλόγων, που δίνουν τα πάντα για την βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας στο
τόπο μας, νοιάζονται πραγματικά και προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία μας».
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