
  

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,  05 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 298

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων
                      Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καθαριότητα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.4551/20-03-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ.

        

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους

Βουλευτές, κ. κ. Ν. Καραθανασόπουλο, Λ. Κανέλλη και Χ. Κατσώτη, σας πληροφορούμε τα

εξής:

Με  την  Απόφαση  228/φ.500.1  (ΦΕΚ  145/24-01-2018)  έγινε  η  κατανομή  των  χρηματικών

ποσών στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδων για την καθαριότητα των Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών  όλης  της  επικράτειας  για  το  έτος  2018  (ΚΑΕ  1232).  Μετά  την  παραπάνω

Απόφαση  και  κατόπιν  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Σ.ΕΠ.Ε.,

ΠΔΕΑΥΕ  Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου  και  Ιονίων Νήσων,  με  τους επικεφαλής

των Μονάδων  που αναφέρονται στην παραπάνω Ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Mονάδα  Π.Υ.  Αράξου:  Η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  έχει

ολοκληρωθεί, έχει επιλεγεί συνεργείο καθαρισμού και εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης για

την ανάθεση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα ξεκινήσει

εργασία, όπως ορίζει η σύμβαση. 

Μονάδα Π.Υ. Ζακυνθίων: Για τη συγκεκριμένη Μονάδα, εκ παραδρομής δεν υπάρχει εγγραφή

στην κατανομή πιστώσεων. Έχει ενημερωθεί το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής και γίνονται

οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  τροποποίηση  και  διευθέτηση  της πίστωσης,  ώστε  να

αποκατασταθεί η παράλειψη.

Μονάδα Ελατιών Ζακύνθου: Η καθαριότητα του χώρου θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο

καθαρισμού,  λόγω συνταξιοδότησης της καθαρίστριας που υπηρετούσε σε προσωποπαγή

θέση. Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διαγωνισμού.

Μονάδα Βασιλικής Λευκάδας:  Ο αρχικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου απέβη

άγονος,  καθώς  δεν  προσήλθε  κανένας  ενδιαφερόμενος  λόγω  θεωρούμενου  μικρού
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τιμήματος.  Θα  επαναληφθεί  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  θα  γίνουν  οι  σχετικές

ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου, όπως προβλέπεται.

Πυροσβεστικό  κλιμάκιο  Καλαβρούζας:  Η  Μονάδα  αυτή,  η  οποία  καλύπτει  τις  ανάγκες

πυρασφάλειας του οδικού δικτύου της Ιωνίας οδού, μεταστεγάστηκε πρόσφατα σε κτίριο

που παραχώρησε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία «Νέα Οδός Α.Ε.», που έχει αναλάβει το κόστος

λειτουργίας του κτιρίου (έξοδα καθαριότητας, ηλεκτροδότησης, κλπ.)

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

                                                                                       

                                                                                        Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

     
                                                

                                                      ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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