
 
 

 

Ε.Α.Κ.Π. 
.Της    Ένωσης     Υπαλλήλων   Πυρ/κου    Σώματος    Περ/ρειας     Δυτικής  Ελλάδας.  

Κιν.:  6934865812–  6974385911  –  6972929122  -  6973357660 
fax: 2674022211   web site:  www. eakp.gr,      Email: info@eakp.gr 

ΠΑΤΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016            Προς: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλειο Καπέλιο 
                                                           

                                 Κοιν/ση: 1) Κο Διοικητή Π.Υ. Λευκάδας Ρίζο Θωμά  

                                                 2) Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας 

                                                                         3) Επικεφαλείς Παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                 4) Ε.Υ.Π.Σ. Δ. Ελλάδας & μέλη της 

                                                 5) Τοπικούς Φορείς & Μ.Μ.Ε. 

Κύριε Αρχηγέ 

Στις 15/11/2016 έγινε έναρξη εργασιών επισκευής του κτιρίου που στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 

Βασιλικής Ν. Λευκάδας, όπου για το ζήτημα αυτό έγιναν πολλές παρεμβάσεις από την παράταξή μας. 

  Λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της μελέτης επισκευής των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Λευκάδας για το εν λόγω κτίριο, καθώς και της ανάλογης τεχνικής έκθεσης σε συνδυασμό με το έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. προς το Δήμο Λευκάδας, παρατηρούμε τα εξής: 

Στο προαναφερόμενο έγγραφο του Α.Π.Σ. αποτυπώνονται σειρά προβλημάτων σημαντικών για τις συνθήκες 

διαβίωσης, της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

Διαπιστώνουμε όμως ότι αρκετά και ουσιαστικά από αυτά τα προβλήματα, δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας, καθώς και ότι ο προϋπολογισμός της 

παραπάνω μελέτης, ανέρχεται συνολικά σε ποσό ύψους 30.000,00ευρω  (προϋπολογισμός 24.390.24 + 

5.609.76 Φ.Π.Α.). 

Επίσης, από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λευκάδας (Αριθ. Αποφ.: 

267/2016) προκύπτει, ότι η βέλτιστη προσφορά εργοληπτικής επιχείρησης ανέρχονταν σε ποσοστό έκπτωσης 

45%, κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στην ίδια 

επιχείρηση, με το προηγούμενο αποτυπωμένο ποσοστό έκπτωσης. 

Μετά από τα παραπάνω, το χρηματικό ποσό το οποίο φέρεται ότι θα δαπανηθεί μετά την έκπτωση για την 

υλοποίηση των εργασιών επισκευής, ανέρχεται περίπου στις 16.000,00 ευρώ μεικτά από τις 30.000,00ευρώ 

που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης.  

Άρα λοιπόν προκύπτει ότι από το αρχικό ποσό, περίπου 14.000,00ευρώ δεν θα διατεθούν για τις 

επισκευαστικές ανάγκες του κτιρίου. Συνεπώς όπως προαναφέραμε, σημαντικά προβλήματα του Π.Κ. 

Βασιλικής δεν θα επιλυθούν, κρίνοντας από το περιεχόμενο της μελέτης επισκευής.  

Επιπλέον, θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε το γεγονός, ότι συμφώνα με το έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών, επαληθεύεται το πρόβλημα που υπάρχει σε συγκεκριμένο τμήμα του 

κτιρίου, συγκεκριμένα στην πίσω όψη των κτιριακών εγκαταστάσεων (προσθήκη) και ζητείται άμεσα η 

κατεδάφιση του παραπάνω τμήματος, λόγο επικινδυνότητας. Ταυτόχρονα αποτυπώνεται ως απαραίτητη η 

κατασκευή λουτρών και τουαλετών εντός του κτιρίου. Όπως όμως προκύπτει από την μελέτη επισκευής του 

κτιρίου, το εν λόγω τμήμα δεν θα κατεδαφιστεί αλλά θα επισκευαστεί με τις εργασίες επισκευής του να έχουν 

ήδη ξεκινήσει. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ίδια μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση η συντήρηση 

κουφωμάτων, υγρομόνωση ή μόνωση του ταβανιού/στέγης, την επισκευή της ηλεκτρικής και υδραυλικής 

εγκατάστασης κ.ά. 

Για τον λόγο αυτό, στις 21/11/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ένωσής μας 

με τον κ. δήμαρχο Λευκάδας συζητώντας για τις ελλιπείς εργασίες επισκευής που διενεργούνται αυτό τον 

καιρό στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής.  

Ως Ε.Α.Κ.Π. με βάση και τις προηγούμενες παρεμβάσεις μας, εμείναμε στην απαίτησή μας για υλοποίηση 

όλων των απαραίτητων επισκευαστικών εργασιών του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν στο ακέραιο 
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οι απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης, υγείας και ασφάλειας των υπάλληλων, καθώς και η απρόσκοπτη 

λειτουργία του Κλιμακίου. 

Ζητήσαμε επίσης από τον κ. δήμαρχο Λευκάδας, το ποσό ύψους περίπου 14.000,00 ευρώ που προκύπτει από 

την έκπτωση της εργοληπτικής εταιρίας (45%), να διατεθεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων που 

εκκρεμούν.   

Η απάντηση που δόθηκε για το ζήτημα αυτό από την πλευρά του κ. δημάρχου ήταν ότι, το προαναφερόμενο 

χρηματικό υπόλοιπο δεν θα διατεθεί για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βασιλικής. Για την 

κάλυψη τυχόν πρόσθετων αναγκών ή όσων εκκρεμούν, μας παρέπεμψε σε πιθανή αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του δήμου Λευκάδας κατά το έτος 2017 και με ποσό ύψους έως 5.000,00 ευρώ και μάλιστα 

εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί. 

Κύριε Αρχηγέ 

Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε από εσάς να ενεργήσετε εγκαίρως και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας 

ούτως ώστε να: 
 
 Υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες του κτιρίου, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν στο ακέραιο, οι απαραίτητες συνθήκες για την διαβίωση, την υγεία και την ασφάλεια 
των υπάλληλων καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου. 

 Eπιληφθεί η Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. για περαιτέρω ενέργειές της, όπου 
και εφόσον απαιτείται. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 

Ζαμπάτης Σπυρίδων 

 
    
  

 


