Δημοτική Αστυνομία Πειραιά
Τίμησαν τον προστάτη τους Αγιο Κων/νο
Με την ευκαιρία της εορτής του
προστάτη της Δημοτικής Αστυνομίας
Πειραιά Ay. Κωνσταντίνου, στις 22
Μαίου 2006, οργανώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας
Πειραιά κ. Γεώργιο Δαβάκη και
τελέσθηκε Αρτοκλασία στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον
Πειραιά.
Παρέστησαν ο Δήμαρχος Πειραιά
Χρήστος Αγραπίδης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσαντίνος
Γκαβέρας, ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Αναστάσιος Κάρλες, οι Αντιδήμαρχοι
Κυριάκος
Μανωλάκος,
Ηλίας
Καχσαφάδος και Ευαγγελία Σαρρή, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Σπυράκης,
Ευαγγελία Γιαννακάκου, Παναγιώτης
Κουβάτσος, ο Πρόεδρος του Β'
Διαμερίσματος Ιωάννης Μαστρονικόλας,
η Γενική Διευθύνιρια του Δήμου Σοφία
Νικολακοποΰλου, ο Ταξίαρχος Διευθυντής
Αστυνομίας Πειραιά Ανδρέας Σγούρος, ο
Διοικητής του Β' Αστυνομικού Τμήματος
Πειραιά
Αστυνομικός
Υποδιευθυντής
Κωνσταντίνος Κοτρώτσος και ο Διοικητής
του Γ Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Εμμανουήλ
Βαθρακοκοίλης,
ο
Διοικητής
του
Τμήματος Ασφαλείας Καμινίων Αστυνόμος
Α' Σταύρος Μπαζάκος, η Διευθύντρια της
Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Αττικής
Βίκυ Κορδάτου, οι Στρατηγοί της ΕΛ.ΑΣ.
ε.α. Ιωάννης Ζάχος και Γεώργιος
Πηγαδιώτης,
οι
Διευθυντές
των
Διευθύνσεων
Δημοτικής
Αστυνομίας
Αικατερίνη Ρούπα, Καθαριότητας Νίκη
Αρβανιτάκη,
Προσωπικού
Μαρία
Καραβία, εκπρόσωπος του Κεντρικού
Λιμενάρχη
Πειραιά,
Δημοτικοί
Αστυνομικοί και υπάλληλοι.
Μετά το πέρας της Αρτοκλασίας, ο

Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες και το έργο της Δημοτικής
Αστυνομίας Πειραιά, την πρόοδο και
αναβάθμιση της και συνεχάρη όλους τους
συντελεστές, που είναι το προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας, ο Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Δαβάκης, η Διευθύντρια
Αικατερίνη Ρούπα, ο Ειδικός Συνεργάτης
Στρατηγός
της
ΕΛ.ΑΣ.
Γεώργιος
Πηγαδιώτης, οι Προϊστάμενοι των
Τμημάτων και των γραφείων της
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος
Δαβάκης μίλησε λέγοντας τα εξής:
«Πανοσιολογιότατε, ευχαριστούμε που
για μία ακόμη φορά η Εκκλησία είναι
δίπλα μας.

Το όραμα του Δημάρχου μας Χρήστου
Αγραπίδη για μια ανθρώπινη και
σύγχρονη πόλη γίνεται σταδιακά πράξη.
Θα αναφέρω επιγραμματικά ορισμένα
στοιχεία που φανερώνουν την πρόοδο της
Υπηρεσίας, το έργο που συντελείται
καθώς και τη μελλοντική δράση της
Δημοτικής Αστυνομίας:
• Πραγματοποιούνιαι καθημερινά πεζές
και εποχούμενες περιπολίες σε όλη την
πόλη. Τον τελευταίο χρόνο, κάθε γωνιά
του Πειραιά καλύπτεται από τα κλιμάκια
της Δημοτικής Αστυνομίας. Ευνοϊκά
είναι τα σχόλια των συμπολιτών μας για
την τακτική παρουσία Δημοτικών
Αστυνομικών στα σχολεία.
• Με δεκάδες καθημερινούς ελέγχους και
επεμβάσεις, περιορίστηκε δραστικά το
παραεμπόριο, που έχει λάβει επιδημική
μορφή σε όλη τη χώρα και έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα.
• Ελέγχεται κάθε πιθανή παράβαση στον
τομέα
του
περιβάλλοντος
και
παρακολουθείται η πιστή τήρηση των
νόμων και των κανονισμών. Έχουμε
κατορθώσει να ελαχιστοποιήσουμε τις
παραβάσεις που υπονομεύουν την υγεία
του πληθυσμού και την εικόνα της πόλης.
• Υπεγράφη από τον υπουργό Δημόσιας
Τάξης και τον Δήμαρχο Πειραιά, το
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΑΣ.
και Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά.
Πρόκειται για μια συνεργασία ιδιαίτερα
σημαντική στην αντιμετώπιση της
παραβατικότητας
και
της
εγκληματικότητας. Τα αποτελέσματα
αυτής
της
συνεργασίας,
ήδη,
καταγράφονται στους χαμηλούς δείκτες
παραβατικότητας
της
πόλης,
με
εντυπωσιακό τρόπο. Το πλέγμα των
κινητών για ένα μοντέλο σύγχρονης
αστυνόμευσης υλοποιείται ήδη οίον
Πειραιά και μπορούμε βάσιμα να
ισχυριστούμε ότι είμαστε η πιο ασφαλής
πόλη, από όλες τις ελληνικές μεγαλουπόλεις.
• Το ήδη εγκατεστημένο από πέρυσι,

τετραψήφιο 1561 τηλεφωνικό κέντρο έφερε
ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχει μπει στη
ζωή της τοπικής κοινωνίας και οι
Πειραιώτες λύνουν με αυτό πολλά
προβλήματα τους, χάρη στην άμεση
ανταπόκριση της Υπηρεσίας.
• Αντιμετωπίζεται, κατά τον καλύτερο και
ηπιότερο τρόπο, το θέμα του Κυριακάτικου
Παζαριού, κατά το κρίσιμο διάστημα της μετάλλαξης του σε Κυριακάτικη Αγορά, σύμφωνα με το
νέο νόμο.

Ο Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Δαβάκης

Δημοτικής

Αστυνομίας

Αυτή την ανθρώπινη πόλη, με τις ασφαλείς
γειτονιές να διατηρούν το Πειρα΄ι΄κό χρώμα, το
μεγάλο και σύγχρονο λιμάνι, το ολοκληρωμένο
επιχειρηματικό κέντρο, την πόλη όπου κάθε
Πειραιώτης θα πραγμάτωνε όνειρα του, μπορεί και
θέλει να υπηρετήσει η Δημοτική Αστυνομία. Κύριε
Δήμαρχε. όπως ήδη
γνωρίζετε και έχετε
διαπιστώσει,

