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ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Κύριο Ευάγγελο Μπουρνούς
ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας Κύριο Δημήτριο Δελτσίδη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΘΕΜΑ : Ενέργειες για την ασφάλεια στο Ντράφι
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Σε συνέχεια προγενέστερης αλληλογραφίας του Συνεταιρισμού μας με την
Δημοτική Αρχή και μετά την πρόσφατη εθιμοτυπική συνάντησή μας ένεκα της
ανάληψης των καθηκόντων σας ως νέου Δημάρχου του Δήμου ΡαφήναςΠικερμίου, θα θέλαμε να επικαιροποιήσουμε προηγούμενο αίτημα σχετικά με
την ασφάλεια των Ντραφιωτών.
Όπως γνωρίζετε ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο ΠΑΝ» έχει εντάξει στο
σχέδιο πόλης την περιοχή Ντράφι από το έτος 1974 και ασκεί διάφορες
δραστηριότητες στα πλαίσια διαχείρισης και ικανοποίησης αιτημάτων των
2.000 περίπου μελών του, κατοίκων και οικοπεδούχων της περιοχής, με στόχο
πάντα την βελτίωση του επιπέδου ζωής, των συνθηκών διαβίωσης και της
καθημερινότητας των συνεταίρων του.
Οι κάτοικοι μέλη μας έχουν πληγεί τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια από
αλλεπάλληλες κλοπές και διαρρήξεις και ως εκ τούτου αισθάνονται φόβο και
ανασφάλεια και, δικαιολογημένα, διαμαρτύρονται συνεχώς.
Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού απευθύνθηκε στις Αστυνομικές Αρχές για το
πρόβλημα και επίσης μίλησε με πληγέντες κατοίκους, τοπικούς φορείς,
συλλόγους κλπ και διαπίστωσε ότι έχει διαμορφωθεί ευρύτερα στην κοινή
γνώμη η αντίληψη ότι θα βοηθούσε εναλλακτικά στην προστασία της περιοχής
η ανάπτυξη εθελοντικής συλλογικής δράσης με τη συμμετοχή αρμοδίων αρχών
και πολιτών .
Κατά τη γνώμη μας για την υλοποίηση μιας τέτοιας δομής οργανωμένων
δραστηριοτήτων θα πρέπει να εξοικειωθεί το ευρύ κοινό αφού πρώτα

ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές γι’ αυτό και θα ήτανε σκόπιμη η
διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης - ημερίδας υπό την αιγίδα της
Δημοτικής αρχής με συμμετοχή της Αστυνομίας και άλλων τοπικών
παραγόντων με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ομαδικές
δράσεις προληπτικού χαρακτήρα για αποτελεσματικότερη φύλαξη της
περιοχής.
Εξάλλου κύριε Δήμαρχε το θέμα το θέσαμε κατά την πρόσφατη συνάντηση
μαζί σας και από την εκτεταμένη συζήτησή του αποκομίσαμε την άποψη ότι
δεν θα είχατε αντίρρηση σε τέτοιου είδους ενέργειες για την ενθάρρυνση
πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των πολιτών.
Μετά απ’ αυτά θα παρακαλούσαμε για την προσωπική σας παρέμβαση ώστε
η Δημοτική Αρχή, ως καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, να κάνει το πρώτο βήμα και να
κινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους
αντιμετώπισης της ασφάλειας μέσω εθελοντικών δράσεων.
Ο Συνεταιρισμός παραμένει στη διάθεσή σας και πάντα δίπλα σας για κάθε
περαιτέρω συνεργασία, προκειμένου να βοηθήσει στο μεγάλο κοινωνικό
ζήτημα της ασφάλειας των κατοίκων.
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