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Σεβασμιότατε,

Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου που
αφορά την διάθεση οικοπέδων από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και
Βιάννου προς τον Δήμο Βιάννου προκειμένου να χωροθετηθούν οι βιολογικοί καθαρισμοί των
Οικισμών Άρβης, Νέας Άρβης, Καστρίου, Χόνδρου και Κερατόκαμπου καθώς και ο χώρος για
την προσωρινή εναπόθεση ανακυκλούμενων υλικών Θερμοκηπίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου κατά την συνεδρίαση της 22/02/2012 έπειτα από εισήγηση
του Δημάρχου Παύλου Μπαριτάκη και του Αντιδημάρχου Νικήτα Γιαμαλάκη αποφάσισε
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ομόφωνα όπως διαβιβάσει προς την Ιερά Μητρόπολη και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
κ.κ Ανδρέα τις θερμότατες ευχαριστίες του Σώματος για την παραχώρηση προς τον Δήμο
μας εδαφικών εκτάσεων της Ιεράς Μητρόπολης προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση
βιολογικών καθαρισμών.

Τέτοιες ενέργειες και πράξεις αποδεικνύουν το άμεσο ενδιαφέρον της Τοπικής μας
Εκκλησίας και ιδιαίτερα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτης μας που αφορούν την ανάπτυξη
του τόπου μέσα από την δημιουργία σημαντικών έργων υποδομών. Η συμβολή της Ιεράς
Μητροπόλεως υπήρξε καθοριστική αφού ήδη εντάθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης ο βιολογικός
καθαρισμός για τους οικισμούς Άρβης και Νέας Άρβης ενώ προχωρεί και η μελέτη
προκειμένου να ενταθεί ο βιολογικός καθαρισμός των οικισμών Χόνδρου Καστρίου και
Κερατόκαμπου.

Σεβασμιότατε,

Ο Δήμος Βιάννου αναγνωρίζει την σημαντική σας βοήθεια και μάλιστα σε εποχές ιδιαίτερα
δύσκολες από οικονομικής πλευράς. Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη των συμπολιτών μας,
δεδομένου ότι ανταποκριθήκατε άμεσα σε ένα αίτημα που αφορά την τοπική μας κοινωνία,
ευχόμενος παράλληλα κάθε επιτυχία στην πολύπλευρη αποστολή Σας, με την βεβαιότητα
πως οι ενέργειες αυτές αποτελούν όαση ζωής στις δύσκολες μέρες που περνά η Πατρίδα
μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να έχετε υγεία εσείς και όλος ο κλήρος της Ιεράς
Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου.

Ο Δήμαρχος

Μπαριτάκης Παύλος
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