
Ωραιόκαστρο, 09.09.2020

Την εγκατάσταση μάχιμων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
στο Ωραιόκαστρο ζητά ο Π. Τσακίρης από τον Μ.

Χρυσοχοΐδη  

Την  εγκατάσταση  μάχιμων  υπηρεσιών  της  Ελληνικής
Αστυνομίας  στο  Ωραιόκαστρο  ζητά  ο  δήμαρχος
Ωραιοκάστρου,  Παντελής  Τσακίρης,  από  τον  υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

Οι κύριοι Τσακίρης και Χρυσοχοΐδης συζήτησαν το θέμα
στη  διάρκεια  συνάντησης  που  είχαν  πρόσφατα  στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο επίσκεψης
του δημάρχου Ωραιοκάστρου στην Αθήνα για προώθηση
θεμάτων  του  Δήμου.  Τον  δήμαρχο  συνόδευαν  οι
αντιδήμαρχοι  Καθημερινότητας,  Σοφία  Δημητριάδου  και
Ψηφιακής  Πολιτικής  και  Νέας  Γενιάς,  Νικόλας
Σαραμούρτσης.

Ο κ. Τσακίρης ανέφερε στον κ. Χρυσοχοΐδη πως ο Δήμος
Ωραιοκάστρου είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στην
ΕΛ.ΑΣ. κατάλληλο χώρο για τη στέγαση των υπηρεσιών
της.  Ο υπουργός υποδέχθηκε θερμά το αίτημα και  είπε
πως θα το εξετάσει.

Για  το  ζήτημα,  ο  κ.  Τσακίρης  απέστειλε  στον  κ.
Χρυσοχοΐδη  και  σχετική  επιστολή.  Επισημαίνει  πώς  η
παρουσία  των  αστυνομικών  στο  Ωραιόκαστρο  θα
ενισχύσει  το  αίσθημα  ασφάλειας  των  δημοτών  του
Ωραιοκάστρου και  διευκρινίζει  ότι  για  τη  στέγαση των
υπηρεσιών  της  ΕΛ.ΑΣ.  ο  Δήμος  Ωραιοκάστρου  είναι
διατεθειμένος  να  παραχωρήσει  κατάλληλο  χώρο  στο
κτίριο "Παύλος Μελάς" στο Παλαιόκαστρο.



Ειδικότερα,  στην  επιστολή  του  κ.  Τσακίρη  προς  τον  κ.
Χρυσοχοΐδη, αναφέρεται:

"Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας εκφράσω τη
βούλησή μου ως Δήμαρχος Ωραιοκάστρου να συνεργαστώ
στενά με το Υπουργείο του οποίου προΐσταστε, καθώς και
με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να
εγκατασταθούν  στον  Δήμο  μας  νευραλγικές  υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ, όπως είναι η ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικού Τομέα ή η
Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ). 

Θεωρώ πως η αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων
στον Δήμο Ωραιοκάστρου είναι  πολύ σημαντική για την
ενίσχυση  του  αισθήματος  ασφάλειας  των  πολιτών.  Στο
πλαίσιο  αυτό,  σας  κάνω  γνωστό  πως  είμαστε
διατεθειμένοι  να  σας  παραχωρήσουμε  κατάλληλο  χώρο
για  τη  στέγαση  μάχιμων  υπηρεσιών  της  ΕΛ.ΑΣ.  στο
Ωραιόκαστρο.

Ο χώρος που προτείνουμε βρίσκεται στο Κτίριο "Παύλος
Μελάς"  στο  Παλαιόκαστρο  και  μπορεί  να  καλύψει  τις
ανάγκες στέγασης αυτών των υπηρεσιών.

Ευελπιστώ να αποδεχθείτε αυτήν την πρόταση, η οποία,
είμαι βέβαιος, θα αποβεί αμοιβαία επωφελής τόσο για τις
ανάγκες του δικού σας σχεδιασμού αναδιοργάνωσης όσο
και για τις ανάγκες προστασίας των δημοτών μας".


