Σύσκεψη στο Δημαρχείο Παλαιού
Φαλήρου για την ασφάλεια των
δημοτών και την αστυνόμευση
της πόλης
Σύσκεψη στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου για την ασφάλεια και την
αστυνόμευση

Σύσκεψη με θέμα την ασφάλεια των δημοτών αλλά και την
αστυνόμευση της πόλης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλαιού
Φαλήρου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Γιάννη Φωστηρόπουλου.
Στην σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας ο
νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου,
Υπαστυνόμος Α΄ κ. Βασίλης
Νικάκης, η Υπαστυνόμος Β΄ κα
Κωνσταντίνα Κωστανταροπούλου και ο Γραμματέας του Αστυνομικού
Τμήματος Παλαιού Φαλήρου κ. Αντώνης Ηλιόπουλος.
Από πλευράς Δήμου Παλαιού Φαλήρου συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας κ. Παναγιώτης Καρούμπαλης και ο Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών κ. Αλέξανδρος Πανταζής.
Στην σύσκεψη εξετάσθηκε αναλυτικά η εικόνα της πόλης και η
κατάσταση που επικρατεί τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές
καθώς και στην παραλία, καθώς λόγω καλοκαιριού η
επισκεψιμότητα είναι πολύ μεγάλη, ενώ συζητήθηκαν μέτρα
ενίσχυσης και βελτίωσης της αστυνόμευσης
Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν:
H ενίσχυση και ο ανασχεδιασμός των αστυνομικών
περιπολιών και ειδικά της ομάδας ΔΙΑΣ
Το θέμα των αστέγων και τα μέτρα κοινωνικής υποστήριξης
και επιμέλειας τους, από την κοινωνική υπηρεσία του

Δήμου
Κοινές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οποία προβλήματα
δημόσιας υγείας και τήρησης των υγειονομικών κανονισμών.
Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στο παράλιο μέτωπο
της πόλης και στο Πάρκο Φλοίσβου, προκειμένου να
ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες
και να αντιμετωπιστούν παραβατικές και όχλουσες
συμπεριφορές.
Η τήρηση των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας, για
αποφυγή του συγχρωτισμού σε δημόσιους χώρους και για την
προστασία από την διάδοση του κορωνοϊού
Οι παράνομες σταθμεύσεις και η ομαλή κυκλοφορία των
οχημάτων
Η εξασφάλιση πρόσβασης των πεζοδρομίων
αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών

και

η

Η προστασία και η αστυνόμευση των ραμπών ΑΜΕΑ
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος ευχαρίστησε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ για το
σημαντικό έργο που ήδη γίνεται από πλευράς τους και ειδικά
αναφέρθηκε στην πρόσφατη σωτήρια επέμβαση των αστυνομικών της
Δίας και της Άμεσης Δράσης, για τον μικρό 4χρονο από το
Φάληρο, όπου τελικά ο μικρός σώθηκε παρά την κρισιμότητα του
περιστατικού.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, δήλωσε την βούληση και
την θέληση της Δημοτικής Αρχής για την έμπρακτη και διαχρονική
υποστήριξη του Δήμου
προς το τοπικό αστυνομικό τμήμα και
συμφωνήθηκε η επανάληψη της σχετικής σύσκεψης κατά τακτά
χρονικά διαστήματα προκειμένου να αποτιμάται η κατάσταση και
το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων.
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