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Κύριε Εισαγγελέα,
Είμαι Δήμαρχος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από το 2011.
Δυστυχώς, στο Δήμο μας, τα τελευταία χρόνια, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εγκληματικά
περιστατικά, αφού άγνωστα κακοποιά στοιχεία δρουν ανεξέλεγκτα με αλλεπάλληλες
διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα και
διάφορα δημοτικά κτίρια, Παιδικές Χαρές και σχολεία.

Η μακροσκελής λίστα των περιστατικών αυτών, γίνεται αφορμή να αναγκαστώ για ακόμα μία
φορά να προσφύγω ενώπιον Σας,

για το τεράστιο πρόβλημα της ελλιπέστατης έως

ανύπαρκτης αστυνόμευσης και τροχαίας στο δήμο μας, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, ζητώντας
την κατά νόμο τιμωρία παντός υπευθύνου.

Η εγκληματικότητα, οι βανδαλισμοί και οι εισβολές στα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τις
κατοικίες, τα καταστήματα και Ι.Χ. με σκοπό τη ληστεία, σημειώνονται καθημερινά, με
αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη αιματηρής ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της Νεάπολης
τον Σεπτέμβριο του 2015 που είχε σαν αποτέλεσμα τον άδικο χαμό του 27 χρονου
επιχειρηματία, αλλά και τραυματίες και ζημιές να κοστολογούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ.

Η μηδενική παρουσία αστυνομικών στους δρόμους με περιπολικά ή συμβατικά οχήματα και η
μηδενική παρουσία πεζών περιπολιών είναι στοιχεία που αποθρασύνουν τους κακοποιούς για
να προβαίνουν αδίστακτα στις εγκληματικές τους ενέργειες. Και μέσα σ’ αυτό το τραγικό
περιβάλλον, το ενοποιημένο, μοναδικό Α.Τ. Συκεών-Νεάπολης, παραμένει αποδεκατισμένο
καθώς λειτουργεί με πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που έπρεπε να διαθέτει, και το
οποίο μόλις και μετά βίας επαρκεί για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών και τη φρούρηση
των γραφείων. Τούτο δε όταν αστυνομικοί που ανήκουν στην οργανική δύναμη του ΑΤ,
υπηρετούν ως αποσπασμένοι στη φύλαξη προσώπων ή εκτελούν υπηρεσία στατικής φύλαξης
έξω από ακίνητα-στόχους, εκτός των ορίων του Δήμου μας.

Αποτέλεσμα αυτής της γενικής αδράνειας είναι η διόγκωση της εγκληματικότητας στην
περιοχή μας, που στρέφεται κατά της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, κατά κατοικιών και
καταστημάτων, αλλά κυρίως κατά της ασφάλειας των πολιτών και της ίδιας της ζωής τους.
Καθημερινά σημειώνονται διαρρήξεις και κλοπές σε κατοικίες, καταστήματα, Ι.Χ., ενώ ανήλικοι
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων δέχονται επιθέσεις κατά τις απογευματινές ώρες σε δρόμους
και πλατείες από τους οποίους οι επιτήδειοι, υπό την απειλή της σωματικής τους
ακεραιότητας, κλέβουν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και ρούχα.

Τα θλιβερά γεγονότα που καταγράφονται στο δήμο μας, τόσο σε βάρος δημόσιας και
δημοτικής περιουσίας, όσο και της ιδιωτικής, με κίνδυνο να απειληθούν και ανθρώπινες ζωές,
αποτελούν περιστατικά που δεν έχουν τελειωμό και μιλούν από μόνα τους.

Η κατάσταση είναι δραματική.

Την ίδια ώρα, τραγική συνεχίζεται η κατάσταση και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης,
όπως και στο κεντρικό οδικό δίκτυο του δήμου μας, όπου καθημερινά συμβαίνουν δεκάδες
τροχαία ατυχήματα, όπως και δυστυχήματα.

Πέραν αυτών, έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά επιθέσεων στα Κοιμητήρια Πεύκων, με
κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων, την ώρα του θρήνου και του πόνου των ανθρώπων.

Δυστυχώς λόγω της συνεχούς παράτασης ισχύος του ν.4322/2015 (νόμος Παρασκευόπουλου)
όλοι οι κακοποιοί – διαρρήκτες που συλλαμβάνονται κυκλοφορούν ελεύθεροι και
διαπράττουν νέα αδικήματα.

Επειδή, παρ’ όλες τις συνεχείς και επανειλημμένες διαμαρτυρίες μου, των κατοίκων του
Δήμου και των εκπροσώπων αυτού στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας, δεν έχουν
ληφθεί μέχρι σήμερα τα προσήκοντα νόμιμα μέτρα για την πάταξη της ως άνω εγκληματικής
καταστάσεως, με αποτέλεσμα αυτή να επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο.

Επειδή με δόλο, δια πράξεων ή παραλείψεων, λαμβάνουν χώρα πλείστα αδικήματα ενόψει
των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών

Επειδή η προστασία της ζωής και της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αποτελούν ύψιστη
προτεραιότητα μίας ευνομούμενης πολιτείας.

Επειδή για το τεράστιο πρόβλημα της ελλιπέστατης έως ανύπαρκτης αστυνόμευσης και
τροχαίας στο δήμο μας, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, θα πρέπει επιτέλους να αποδοθούν
ευθύνες.

Επειδή θα πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι που με τις πράξεις και παραλείψεις τους
ενισχύουν τα φαινόμενα εγκληματικότητας, οι ληστείες, οι βανδαλισμοί και οι εισβολές στα
δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τις κατοικίες, τα καταστήματα και Ι.Χ..

Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως Έλληνας πολίτης και ως ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, προκειμένου να προβώ στη παρούσα.

Επειδή προσκομίζω με την παρούσα το σύνολο των επιστολών διαμαρτυρίας, δελτίων τύπου
αλλά και σχετικό υπόμνημα κατοίκων του Δήμου μας, σχετικά με τα έντονα προβλήματα από
την παντελή έλλειψη αστυνόμευσης.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις τιμωρούνται από το Νόμο.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΑΙΤΟΥΜΑΙ Την ποινική δίωξη και τιμωρία παντός υπευθύνου, για τα εγκλήματα που
περιγράφονται στη παρούσα καθώς και για όσα τυχόν Εσείς διαπιστώσετε κατά τη
διεξαχθείσα από Εσάς έρευνα και όπως διενεργήσετε κατεπειγόντως κάθε νόμιμη πράξη με
την κατεπείγουσα συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί αμέσως και επιτυχώς η προπεριγραφείσα κατάσταση.
Σας δηλώνω ότι βρίσκομαι στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία,
διευκρίνιση και παροχή σχετικών εγγράφων και επιφυλάσσομαι να γνωστοποιήσω μάρτυρες
στη πορεία της προδικασίας.
Τέλος, ζητώ να μου χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας μηνυτήριας
αναφοράς μου.
Ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

Σίμος Δανιηλίδης

