Ωραιόκαστρο, 25.09.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα από τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου
στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Υπόμνημα με σειρά αιτημάτων για ζητήματα τάξης και ασφάλειας
εγχείρισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης στον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Χρήστο
Μπουλούμπαση, στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν σήμερα οι
δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στα
γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Πριν από τη σύνταξη του υπομνήματος που κατέθεσε, ο κ. Τσακίρης είχε
επαφές με τους διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος
Ασφαλείας Ωραιοκάστρου, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και οι
ανάγκες και να γίνει προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων που θα πρέπει
να δρομολογηθούν.

Σε απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο
υπόμνημά του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, τίθεται το ζήτημα της
ανανέωσης και της αύξησης του στόλου των οχημάτων τόσο του
Αστυνομικού

Τμήματος

όσο

και

του

Τμήματος

Ασφαλείας

Ωραιοκάστρου όπως επίσης και η αύξηση του προσωπικού τους, ώστε
να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της αποτρεπτικής παρουσίας της
αστυνομίας.
Άμεση, εξάλλου, είναι η ανάγκη για μεταφορά και τοποθέτηση στον
χώρο όπου στεγάζονται το Α.Τ. και το Τ.Α. Ωραιοκάστρου ακόμη ενός
οικίσκου, ώστε τα δύο τμήματα να έχουν στη διάθεσή τους από ένα
KIBO, το οποίο και θα χρησιμοποιούν για την κάλυψη αποθηκευτικών
αναγκών, με σκοπό να αποσυμφορηθεί το κτίριο όπου στεγάζονται.
Ο κ. Τσακίρης ζήτησε να συμπεριληφθεί η περιοχή του Ωραιοκάστρου
στον προγραμματισμό της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ αιτήθηκε και την
ενεργοποίηση σε περιοχές του δήμου της Ομάδας Πρόληψης και
Καταστολής Εγκλήματος.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου προς την ηγεσία
της ΕΛ.ΑΣ. διατύπωσε την αποφασιστικότητα του δήμου να συνεργαστεί
στενά με τις αστυνομικές αρχές και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την
ικανοποίηση βασικών αιτημάτων του Α.Τ. και του Τ.Α. Ωραιοκάστρου,
που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με τα στεγαστικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν αλλά και με τις ελλείψεις τους σε εξοπλισμό.
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