
■Ένεση» στη Δημοτική 
Αστυνομία Πειραιώς 

ην περαιτέρω στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με 50 ακόμη άτομα και τον εξοπλισμό της με νέα 
περιπολικά και μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Πειραιά, αποδεχόμενος την πρόταση του 
Αντιδημάρχου - Προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργου Δαβάκη. Ο κ. Αγραπίδης ανέδειξε το έργο της 
Δημοτικής Αστυνομίας και εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του γι’ αυτό, μιλώντας σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, με την ευκαιρία του εορτασμού του προστάτη του Σώματος.  

Ο δήμαρχος Πειραιά αποδέχτηκε πρόταση τον αντιδημάρχου Γ. Δαβάκη 

 

Με την ευκαιρία της εορτής του 
προστάτη της Δημοτικής 
Αστυνομίας Πειραιά, Αγ. 
Κωνσταντίνου, οργανώ-

θηκε χθες από τον κ. 
Δαβάκη και τελέστηκε 
αρτοκλασία στον Ιερό 
Ναό Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης. 

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 στρα-

τηγός της ΕΛ.ΑΣ., 
Γεώργιος Πηγα-διώτης, 
οι Προϊστάμενοι των 
Τμημάτων και των 
Γραφείων της Διεύθυν-

σης Δημοτικής 
Αστυνομίας. 

Εργο 

Από την πλευρά του, ο 
κ. Δαβάκης συνόψισε το 
έργο της Δημοτικής Α-

στυνομίας λέγοντας: 
«Πραγματοποιούνται 
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 
σε 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 δρα-

στηριότητα. 
• 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 αντιμε-

τώπιση της 
παραβατικότητας και της 
εγκληματικότητας. Τα 
αποτελέσματα αυτής της 
συνεργασίας, ήδη, κατα-

γράφονται στους 
χαμηλούς δείκτες 
παραβατικότητας της 
πόλης, με εντυπωσιακό 
τρόπο. Το πλέγμα των 
κινήσεων για ένα 
μοντέλο σύγχρονης α-

στυνόμευσης υλοποιείται 
ήδη στον Πειραιά και 
μπορούμε βάσιμα να 

ισχυριστούμε ότι είμαστε 
η πιο ασφαλής πόλη από 
όλες τις ελληνικές 
μεγαλουπόλεις. 

• Το ήδη 
εγκατεστημένο από πέ-

ρυσι, τετραψήφιο 1561 
τηλεφωνικό κέντρο έφερε 
ουσιαστικά αποτελέ-

σματα. Έχει μπει στη ζωή 
της τοπικής κοινωνίας και 
οι Πειραιώτες λύνουν με 
αυτό πολλά προβλήματα 
τους, χάρη στην άμεση 
ανταπόκριση της Υπηρε- 

σίας. 
• Αντιμετωπίζεται κατά 

τον καλύτερο και 
ηπιότερο τρόπο, το θέμα 
του κυριακάτικου 
παζαριού, κατά το κριοί 
μο διάστημα της 
μετάλλαξής τοιι σε, 
κυριακάτικη Αγορά, 
σύμφωνα με το νέο 
νόμο. Στην προσπάθεια αυτή, α-

ποφασιστικός είναι ο 
ρόλος της ΕΛ.ΑΣ.. την 

οποία ευχαριστούμε 
δημόσια. 

• Αισθανόμαστε 
ιδιαίτερη ικανό 
ποίηση, γιατί είμαστε 
ο μοναδικός Δήμος, 
πανελλαδικά, που 
έχει έγκατα στήσει 
τετραψήφια, 
αποκλειστική σύν 
δέση με την Ελληνική 
Αστυνομία, προ 
κειμένου να 
διασφαλίζουμε την 
άμεοη συνδρομή της. 

• Πραγματοποιούνται,, χωρίς καμία 
οικονομική 
επιβάρυνση για το 
Δήμο, σεμινάρια για 
το προσωπικό, από 
ειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να 
αναβαθμίζεται 
συνεχώς  το επίπεδο 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και να 
αφομοιώνονται 
ζητήματα συμπερι 

Τ 



φοράς Δήμοιικών 
Αστυνομικών ιπρος 
τους πολίτες, με τις 
πιο σύγχρονες και 
φιλικές αντιλήψεις. 

• Δημιουργούν 
καθημερινά ουνθήκες 

εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας στους 
δημότες με την 
προσωπική επαφή, όπου 
αναφέρονται και 
επιλύονται προβλήματα 
που προκύπτουν σε 
κοινόχρηστους χώρους, 
λαϊκές αγορές, παιδικές 
χαρές, χώρους 
στάθμευσης, εκδηλώσεις, 
δρόμους κ.λ.π. 

• Συμμετέχουμε, σε 
μόνιμη βάση, σε μικτά 
κλιμάκια ελέγχου με την 

ΕΛ.ΑΣ., που αποσκοπούν 
στην ομαλοποίηση της 
κυκλοφορίας και στη 
δημιουργία αισθήματος 
ασφάλειας. 

• Οι Δημοτικοί 
Αστυνομικοί εκπαι-
δεύονται σε θέματα 
Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και με την 
καθημερινή τους 
συνεργασία με την 
Τροχαία Πειραιά, 
συμβάλλουν στην 
ανακούφιση των 

κυκλοφοριακών 
προβλημάτων της πόλης. 

• Λειτουργεί 
αποτελεσματικά η Ειδική 
Ομάδα Δημοτικών 
Αστυνομικών, που με 
ειδικό όχημα τζιπ 4X4 και 
τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
καλύπτει έκτακτες 
ανάγκες από ακραία 
φυσικά φαινόμενα. 
Επιδιώκεται δε, η 
συνεχής αναβάθμιση της 
συγκεκριμένης ομάδας. 

• Επιλύθηκε με 
παρέμβαση του 
Δημάρχου και τη 
συμβολή της Δημαρ-

χιακής Επιτροπής, το 
ζήτημα των στολών της 
Δτιμοτικής Αστυνομίας. 
Φιλοδοξούμε, τον 
επόμενο μήνα, η εμφάνι-
ση του προσωπικού να 
απεικονίζει την 
ιδιαιτερότητα, την 
πρωτοτυπία και τις 
δυνατότητες της 
Δημοτικής Αστυνομίας 
του Πειραιά. 

• Η Δημοτική 
Αστυνομία Πειραιά είναι 
σήμερα ένα μεγάλο 
κεφάλαιο για την πόλη. 
Ένας οργανωμένος 
μηχανισμός, με 
προηγμένο εξοπλισμό και 
εκπαίδευση, που 
συνεισφέρει στη δημι-
οιιργία του Δήμου που 
όλοι προσδοκούμε. Αυτή 
την ανθρώπινη πόλη, με 
τις ασφαλείς γειτονιές να 
διατηρούν το πειραϊκό 
χρώμα, το μεγάλο και 
σύγχρονο λιμάνι, το 
ολοκληρωμένο ε- 

πιχειρηματικό κέντρο, 
την πόλη όπου κάθε 
Πειραιώτης θα 
πραγματώνει τα όνειρα 
του, μπορεί και θέλει να 
υπηρετήσει η Δημοτική 
Αστυνομία». 

Το «παρών» στην 
εκδήλωση έδωσαν 
επίσης ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Κωνσταντίνος Γκα-

βέρας, ο αναπληρωτής 
Δημάρχου Αναστάσιος 
Κάρλες, οι Αντιδήμαρχοι 
Κυριάκος Μανωλάκος, 
Ηλίας Κατσα-φάδος και 
Ευαγγελία Σαρρή, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Ιωάννης Σπυράκης, 
Ευαγγελία Γιαννακάκου, 
Παναγιώτης Κουβάτσος, 
ο Πρόεδρος του Β' Δια-

μερίσματος Ιωάννης 
Μαστρονικόλας, η Γενική 
Διευθύντρια του Δήμου 
Σοφία Νικολακοπούλου, 
ο Ταξίαρχος διευθυντής 
Αστυνομίας Πειραιά 
Ανδρέας Σγουρός, ο 
διοικητής του Β' Αστυ-

νομικού Τμήματος 
Πειραιά αστυνομικός 
υποδιευθυντής 
Κωνσταντίνος Κο-

τρώτσος και ο Διοικητής 
του Γ' Αστυνομικού 
Τμήματος Πειραιά 
Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής 
Εμμανουήλ Βα-

θρακοκοίλης, ο Διοικητής 
του Τμήματος Ασφαλείας 
Καμινιών 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 
Καράβια, εκπρόσωπος 
του Κεντρικού Λιμενάρχη 
Πειραιά, Δημοτικοί 
Αστυνομικοί και 
Υπάλληλοι. 


