Νέες χρηματοδοτήσεις στον Δήμο Βιάννου από την Περιφέρεια Κρήτης

Άνω Βιάννος 12/02/2019
«Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Βιάννου και κατοίκους της
Τοπικής Κοινότητας Μάρθας»
Με τον Δήμαρχο Βιάννου και φορείς της Τοπικής Κοινότητας Μάρθας συναντήθηκε ο
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης με αντικείμενο συζήτησης τρέχοντα
προβλήματα του οικισμού. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας κος Μαργαριτάκης Κώστας, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Ειρήνη
Μελισσουργάκη, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σταύρος Τζεδάκης και κάτοικοι του
οικισμού. Στη συνάντηση συζητήθηκαν έργα και παρεμβάσεις που αφορούν στην άρδευση,
τη συντήρηση και αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου, καθώς και γενικότερα
ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα Μάρθας του Δήμου Βιάννου.
Συγκεκριμένα άμεσα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων της
Περιφέρειας Κρήτης η αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Μάρθας, καθώς και
η εκπόνηση μελέτης αναφορικά με την χωροθέτηση κατασκευής δύο νέων λιμνοδεξαμενών
για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των οικισμών Μάρθας και Αφρατίου. Παράλληλα
ο Περιφερειάρχης υπέγραψε τα τεχνικά δελτία χρηματοδότησης για σημαντικές
παρεμβάσεις στον Δήμο και αφορούν στην αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων σε
επικίνδυνα σημεία της δημοτικής οδού του οικισμού Λουτρακίου Άνω Βιάννου, την
διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Αμιρών καθώς και την ανέγερση του μνημείου
πεσόντων στον οικισμό της Εμπάρου.
Εκ μέρους των κατοίκων της Μάρθας ο πρόεδρος κος Μαργαριτάκης ευχαρίστησε τον
Περιφερειάρχη για τις παρεμβάσεις που ήδη έχουν υλοποιηθεί στο χωριό και
χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμαρχος Βιάννου εξέφρασε την
ικανοποίηση του για την άμεση ανταπόκριση της Περιφέρειας Κρήτης, για την καλή
συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και την στήριξη του Δήμου σε πολλά αναγκαία έργα που
υλοποιούνται. Τέλος κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι πάντα στις προτεραιότητες της
Περιφέρειας Κρήτης είναι η στήριξη των μικρών και ορεινών Δήμων, γνωρίζοντας τις
δυσκολίες που υπάρχουν ειδικά στην χρηματοδότηση έργων που είναι σημαντικά για τους
κατοίκους της περιοχής, και επιβεβαίωσε την άριστη σχέση και καλή συνεργασία ανάμεσα
στην Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Βιάννου.
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