Δελτίο Τύπου Δήμου Βιάννου

Μετά από αίτημα του Δημάρχου Βιάννου κ. Σταυρακάκη Μηνά πραγματοποιήθηκε στις 9/
3/2020
συνάντηση του Δημάρχου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Σταύρο Αρναουτάκη
για τη συζήτηση καίριων θεμάτων του Δήμου Βιάννου.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε μέσα σε φιλικό και παραγωγικό κλίμα,
συζητήθηκαν τα επίκαιρα θέματα και οι τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν
την ιδιαίτερα δύσκολή κατάσταση που έχει προκύψει για την αντιμετώπιση της Πανδημίας
και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την Ανάρτηση των Δασικών χαρτών στην Κρήτη.
Για το θέμα της Πανδημίας τονίζεται ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι μετά από
συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Βιάννου, της Περιφέρειας Κρήτης και άλλων φορέων,
από τις 16 Μαρτίου το ΚΥ Βιάννου ξεκινά την λειτουργία του ως εμβολιαστικό
Κέντρο
για τον εμβολιασμό των κατοίκων της περιοχής.
Για το θέμα των Δασικών χαρτών ο Δήμαρχος κ. Σταυρακάκης αναφέρθηκε στα
προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή και επεσήμανε την δυσκολία των δημοτών να
ανταποκριθούν λόγω της πανδημίας, στις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ενημέρωση
τους και την υποβολή των αντιρρήσεων, πρόσθεσε δε ότι επειδή οι Δασικοί χάρτες είναι
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ένα πολύ σοβαρό θέμα
θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη
συνεδρίαση του
.
Κατά την συνάντηση ο κ. Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι οι διαδικασίες για
την κατασκευή του φράγματος Αμιρών-Αγ. Βασιλείου προχωρούν κανονικά και ότι η
Περιφέρεια χρηματοδότησε την μελέτη για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που
αφορούν το έργο.
Ο Δήμαρχος έθεσε το θέμα του προγραμματισμού και της χρηματοδότησης διαφόρων
αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο Δήμο και έλαβε την διαβεβαίωση του κ
Περιφερειάρχη ότι αρκετά εξ αυτών θα χρηματοδοτηθούν με πόρους της Περιφέρειας
όπως:
- Αξιοποίηση της υφιστάμενης Γεώτρησης στη θέση «Αργουλίδα» της ΤΚ Πεύκου
- Οδοποιίες στις ΤΚ Καλαμίου, Αγ. Βασιλείου, Αμιρών
- Επισκευή και συντήρηση Ιατρείου Άρβης
- Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου
Τέλος ο κ. Σταυρακάκης εκφράζει την ικανοποίηση του από την αποτελεσματική
συνεργασία και επισημαίνει ότι είναι σημαντική η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και
ιδιαίτερα του κ. Αρναουτάκη για την υλοποίηση έργων και δράσεων που βελτιώνουν την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.
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