Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την κακοκαρία από το Δήμο Φαιστού
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Άμεση ήταν η ανάγκη και σήμερα για παρεμβάσεις στον ορεινό κυρίως όγκο του Δήμου
Φαιστού, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης που έπληττε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
πολλές περιοχές.

Τα συνεργεία του Δήμου Φαιστού βρέθηκαν από νωρίς το πρωί σε όσες περιοχές είχαν
ανάγκη, με το δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη να αναλαμβάνει τη συντονιστική
δράση. Υποστηρικτικά λειτούργησαν στην όλη προσπάθεια το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού
υπό τις οδηγίες του Διοικητή του κ. Μανόλη Καρανδινού, ενώ χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός πως ήδη από την πρώτη ημέρα οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαιστού Γιάννης
Φασομυτάκης, Αντώνης Κωνσταντουλάκης, Ιπποκράτης Σκαντζάκης και Ανδρέας
Πωλιουδάκης βρέθηκαν στις περιοχές που είχαν ανάγκη για να εποπτεύσουν τις
διαδικασίες εκχιονισμού και αποκατάστασης. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη ήταν η ανάγκη και για
νέες παρεμβάσεις, οι οποίες και υλοποιούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους
δρόμους σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Φαιστού να παραμένουν ανοικτοί.

«Η κακοκαιρία εκτονώνεται κι έχουμε καταφέρει να ελαχιστοποιήσουμε όλα τα
προβλήματα, διατηρώντας το οδικό μας δίκτυο ανοικτό» αναφέρει με δηλώσεις του ο
Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης για να προσθέσει:

«Στην περίπτωση του Δήμου Φαιστού, η ενημέρωση, η οργάνωση, η προετοιμασία και η
κατάρτιση σχεδίου δράσης που επικαιροποιήσαμε δύο φορές λόγω νέων δεδομένων,
απέδειξαν πως ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργεί σωστά. Για την επίτευξη των
στόχων, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ κατ' αρχάς στους χειριστές μας και στους
ανθρώπους που σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ
επίσης τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για τη συνεργασία, τους Αντιδημάρχους
που βρίσκονταν μέσα στα χιόνια, το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και τον Διοικητή του για τη
συνεργασία, καθώς επίσης και την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης για την
άμεση ανταπόκριση και συμβολή της με μηχανήματα έργου. Παραμένουμε σε επιφυλακή
διότι ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιες παρεμβάσεις και τις επόμενες ημέρες. Τα
δύσκολα όμως πέρασαν».
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