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Γιορτινές ευχές και δώρα αντάλλαξε ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, με την
Διευθύντρια και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, με τον Διοικητική και το
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, αλλά και με το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μοιρών. Ο Δήμαρχος συνοδεύονταν από την Αντιδήμαρχο του
Δήμου Φαιστού κ. Βασιλεία Αρμουτάκη.

Σε μία συμβολική κίνηση, ο Δήμαρχος Φαιστού επέλεξε να ευχαριστήσει προσωπικά,
κάποιους από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» του Δήμου και
προσφέρουν, ο καθένας από τον δικό του χώρο, όσα περισσότερα μπορούν στην κοινωνία.

Ο Δήμαρχος εκκίνησε τις επισκέψεις του από το Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου συναντήθηκε
με την Διευθύντρια κ. Κατερίνα Τσικαλά και το προσωπικό του Κέντρου. Στο πλαίσιο της
συνάντησης του, ενημερώθηκε για την ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία των εμβολιασμών
στην περιοχή, αλλά και για την γενικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ αντάλλαξαν
ευχές για υγεία την επόμενη χρονιά.

Στη συνέχεια ο κ. Νικολιδάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και τον Διοικητή
του τμήματος κ. Μανόλη Καρανδινό, με τον οποίο και πραγματοποίησαν μια σύντομη
σύσκεψη αναφορικά με την αστυνόμευση και τις επόμενες κινήσεις συνεργασίας Δημοτικής
και Αστυνομικής Αρχής. Ο Διοικητής ενημέρωσε το Δήμαρχο για την ενίσχυση του τμήματος
με προσωπικό και οχήματα, περιγράφοντας τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.
Δήμαρχος και Διοικητής μοιράστηκαν το κοινό όραμα για παρεμβάσεις και συνεργασίες που
θα έχουν στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητα στο Δήμο, ενώ συμφώνησαν να καθοριστεί
ένα πλαίσιο στοχευμένων δράσεων από το νέο έτος.

Ο Δήμαρχος Φαιστού ολοκλήρωσε τον κύκλο των επισκέψεων ανταλλάσσοντας ευχές με το
προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μοιρών. Στη διάρκεια της συνάντησης, το
προσωπικό ενημερώθηκε για την εξέλιξη των διαδικασιών αναφορικά με το νέο διοικητήριο
του Δήμου Φαιστού, στο οποίο κι αναμένεται να μεταφερθούν οι κεντρικές υπηρεσίες. Ο
Δήμαρχος μετέφερε την ενημέρωση που είχε για ολοκλήρωση των μελετών σε σύντομο
χρονικό διάστημα και για την ελπίδα έναρξης του κατασκευαστικού μέρους, εντός του 2022.
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«Επιλέξαμε συμβολικά να προχωρήσουμε σε συναντήσεις για την ανταλλαγή ευχών, στις
οποίες όμως υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων αναφορικά με πολύ σημαντικά
θέματα που αφορούν στο Δήμο μας» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φαιστού κ.
Γρηγόρης Νικολιδάκης για να προσθέσει:

«Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους
ανθρώπους της πρώτης γραμμής που βοηθούν στο κοινωνικό σύνολο και να ευχηθούμε σε
όλους τους Δημότες μας και όλους τους πολίτες καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαμόγελο κι
αγάπη».
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