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Κύριε Δήμαρχε,  

Στις15/11/2016 έγινε έναρξη εργασιών επισκευής του Δημοτικού Κτιρίου που στεγάζεται το 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν Λευκάδας, για το οποίο έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις 
απ’ την πλευρά μας. 
Την συγκεκριμένη ημερομηνία εκπρόσωπός μας επισκέφτηκε το χώρο, ενδιαφερόμενος για την 

εξέλιξη των εργασιών αλλά και για να καταγράψει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των υπαλλήλων 
που εργάζονται σ’ αυτό, σχετικά με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.   
Λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της μελέτης επισκευής, των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου 

Λευκάδας για το εν λόγω κτίριο, καθώς και της ανάλογης τεχνικής έκθεσης και έχοντας υπόψη το 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. προς το Δήμο Λευκάδας, σας 
μεταφέρουμε τις επιφυλάξεις μας και παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας.  
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 απ’ 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 + 5.609.76Φ.Π.Α.). 
Επίσης, από το πρακτικό 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 και με το προηγούμενο αποτυπωμένο ποσοστό 
έκπτωσης.     
Μετά από τα παραπάνω και γινόμενοι αποδέκτες ανάλογων πληροφοριών, 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. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτά αφορούν 
αντικατάσταση ή συντήρηση κουφωμάτων, υγρομόνωση ή μόνωση του ταβανιού/στέγης, την 
επισκευή της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, κ.ά.   
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ζητάμε: 

 Να μεριμνήσετε έγκαιρα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ώστε να υλοποιηθούν όλες οι 
απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες του κτιρίου προκειμένου να διασφαλιστεί στο ακέραιο η 
διαβίωση, η υγεία και ασφάλεια των υπάλληλων και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του Κλιμακίου. 

 
 



 
  

 Να οριστεί το συντομότερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας προκείμενου να  μας ενημερώσετε για 
την εξέλιξη των εργασιών, για τις προθέσεις σας και για να σας παραθέσουμε αναλυτικά τις 
επί του θέματος προτάσεις/παρατηρήσεις μας όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από διάλογο 
με τους συναδέλφους μας, ενημερώνοντάς τους με την σειρά μας για τις όποιες εξελίξεις. 
 

 Εν αναμονή των ενεργειών σας και ενημέρωσής μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας  

Ζαμπάτης Σπυρίδων 

τηλ. επικοινωνίας: 6931181318 


