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Εξοπλιςμόσ Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για την Περιφζρεια
Ανατολικήσ Μακεδονίασ-Θράκησ
Fire Service Equipment for the Region of Eastern Macedonia Thrace
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Eastern Macedonia - Thrace
«Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014-2020»
«Eastern Macedonia - Thrace 2014-2020»
Βελτίωςη τησ ελκυςτικότητασ τησ Περιφζρειασ ωσ τόπου
εγκατάςταςησ επιχειρήςεων και ατόμων
Improving the attractiveness of the Region as a location for
businesses and individuals

Πυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ
Hellenic Fire Service
Υπουργείο Εςωτερικϊν (πρϊην Υ.Δ.Τ.κ.Π.τ.Π.)Γενική Διεφθυνςη Οικονομικϊν και Επιτελικοφ ΣχεδιαςμοφΔιεφθυνςη Δημοςιονομικήσ Διαχείριςησ-Τμήμα 3ο Ζρευνασ και
Αξιοποίηςησ Χρηματοδοτοφμενων Πηγϊν από την Ε.Ε. ή άλλων
Χρηματ/κϊν Εργαλείων
/
Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ-Διεφθυνςη Οικονομικϊν-Τμήμα
Προμηθειϊν
Ministry of Interior (former M.o.P.O&C.P.)-General Directorate of
Finance and Strategic Planning-Directorate of Financial
Management-Section of Research and Utilization of E.U Funded
Sources or other financing tools /
Hellenic Fire Service Staff-Directorate of Finance-Section of
Procurements

Βαςίλειοσ Κατςιάδασ
Ανθυποπυραγόσ
Vasileios Katsiadas
Fire Second Lieutenant
Τηλ. 213 15 21 673 / E-mail: v.katsiadas@mocp.gr
2.999.986,56€ / 2.999.986,56€

Ταμείο
Fund

Περιγραφή Αντικειμζνου
Project Description

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΤΠΑ)
European Regional Development Fund (ERDF)
Το Πυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ ζχοντασ την αρμοδιότητα για την
αντιμετϊπιςη εκτάκτων καταςτάςεων που οφείλονται ςε φυςικζσ
καταςτροφζσ όπωσ δαςικζσ πυρκαγιζσ και πλημμφρεσ, επιδιϊκει την
ςυνεχή βελτίωςη των παρεχόμενων υπηρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. Η
βελτίωςη τησ αποτελεςματικότητασ των πυροςβεςτικϊν επεμβάςεων αλλά
και η ενίςχυςη των μζτρων περιοριςμοφ και/ή αποτροπήσ μεγάλων
φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν εξαρτάται από την επάρκεια
κατάλληλων, ςφγχρονων και αξιόπιςτων μζςων επζμβαςησ που είναι
επιχειρηςιακά διαθζςιμα για τισ ανάγκεσ κάθε Περιφζρειασ. Στην
κατεφθυνςη αυτή εξαςφάλιςε την χρηματοδότηςη τησ Πράξησ με τίτλο
¨Εξοπλιςμόσ Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ για την Περιφζρεια Ανατολικήσ
Μακεδονίασ-Θράκησ¨ η οποία ςτοχεφει ςτην ενίςχυςη των Πυροςβεςτικϊν
Υπηρεςιϊν τησ οικείασ Περιφζρειασ, με νζο ςφγχρονο εξοπλιςμό
κατάλληλο για επεμβάςεισ πρόληψησ και καταςτολήσ δαςικϊν και λοιπϊν
πυρκαγιϊν. Ταυτόχρονα ο εξοπλιςμόσ αυτόσ δφναται να χρηςιμοποιηθεί
και ςτην αντιμετϊπιςη ςυμβάντων φυςικϊν και τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν ς' όλη την ζκταςη τησ Περιφζρειασ.
Hellenic Fire Service, having jurisdiction to deal with emergencies due to
natural disasters such as forest fires and floods, seeks the continuous
improvement of provided services to citizens.
Improving the efficiency of the fire operations and strengthening
containment and/or prevention of major natural and technological disasters
depends on the adequacy of appropriate, modern and reliable means of
intervention that is operationally available for the needs of each specific
region. In this direction, it has been ensured the financing of the Project
entitled “Fire Service Equipment for the Region of Eastern MacedoniaThrace” which aims to strengthen the Fire Departments of the Region
concerned, with new modern equipment suitable for prevention and
suppression interventions of forest fires and other types of fire incidents. At
the same time the equipment may be used in managing the effects of
natural and technological disasters in the whole area of the Region.
Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια:




Παραδοτζα Πράξησ
Project Deliverables





Οκτώ (8) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (4Χ4) 500 λίτρων
νεροφ
Έξι (6) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (4Χ4) 4.000 λίτρων
νεροφ
Τριών (3) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (4Χ4) 5.000
λίτρων νεροφ
Έξι (6) βοηθητικών πυροςβεςτικών οχημάτων (4x4) τφπου Pick Up
Ενόσ (1) ειδικοφ πυροςβεςτικοφ οχήματοσ (4x4) τφπου VAN
Ενόσ (1) βυτιοφόρου οχήματοσ μεταφοράσ καυςίμων

Τhe Project includes the procurement of:





Eight (8) fire-fighting vehicles (4x4) 0f 500lt water capacity
Six (6) fire-fighting vehicles (4x4) of 4.000lt water capacity
Three (3) fire-fighting vehicles (4x4) of 5.00lt water capacity
Six (6) Pick Up type (4x4) special fire vehicles




Οφζλη
Benefits

One (1) VAN type (4x4) special fire vehicle
One (1) fuel transport vehicle

Η προμήθεια του πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ θα εξαςφαλίςει την ανανζωςη
μζρουσ των πυροςβεςτικϊν οχημάτων τα οποία επιχειροφν ςτην γεωγραφική
αρμοδιότητα τησ Περιφζρειασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ-Θράκησ. Τα νζα
ςφγχρονα πυροςβεςτικά οχήματα με τα χαρακτηριςτικά που θα διαθζτουν,
θα επιτρζψουν ςτην βελτίωςη τησ επιχειρηςιακήσ ικανότητασ του
Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για την αποτελεςματική αντιμετϊπιςη και
διαχείριςη φυςικϊν καταςτροφϊν (δαςικζσ πυρκαγιζσ, πλημμφρεσ κλπ.)
καθϊσ επίςησ και άλλων περιςτατικϊν αρμοδιότητάσ του.
The procurement of fire service equipment will ensure the renewal of part of
fire-fighting vehicles operating in the geographical jurisdiction of the Region
of Eastern Macedonia-Thrace. New modern fire-fighting vehicles with their
features will allow the improvement of Fire Service’s operational capacity in
the effective management of natural disasters (forest fires, floods, etc.) as
well as other incidents of jurisdiction.

