ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ
Τίτλοσ
Title

Περιφζρεια
Region
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
Operational Programme
Άξονασ Προτεραιότητασ
Priority Axis

Φορζασ Λειτουργίασ
Project Operator

Φορζασ Υλοποίηςησ
Project Implementation

Υπεφθυνοσ Πράξησ
Project Manager

Προχπολογιςμόσ / Budget

Εξοπλιςμόσ Αντιμετϊπιςησ Φυςικϊν και
Ανθρωπογενϊν Καταςτροφϊν ςτην Περιφζρεια
Αττικήσ
Equipment to deal with Natural and Man-made
Disasters in the Region of Attica
Αττική
Attica
«Αττική 2014-2020»
«Attica 2014-2020»
Προϊθηςη τησ Προςαρμογήσ ςτην Κλιματική Αλλαγή,
τησ Πρόληψησ και τησ Διαχείριςησ Κινδφνων
Promoting Climate Change Adaptation, Prevention and
Risk Management
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

Παντελήσ Κοροςιάδησ
Πυραγόσ
Pantelis Korosiadis
Captain
Τηλ. 213 15 21 674 / E-mail: p.korosiadis@yptp.gr
5.000.000,00€ / 5.000.000,00€

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 – διαςωςτικϊν 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 Αντιμετϊπιςησ
Φυςικϊν και Ανθρωπογενϊν Καταςτροφϊν ςτην Περιφζρεια
Αττικήσ¨ η οποία ςτοχεφει ςτην ενίςχυςη των Πυροςβεςτικϊν
Υπηρεςιϊν τησ Περιφζρειασ Αττικήσ με νζο ςφγχρονο εξοπλιςμό
κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετϊπιςη φυςικϊν και
ανθρωπογενϊν καταςτροφϊν.
Hellenic Fire Service, having jurisdiction to deal with emergencies
due to natural disasters such as forest fires etc., seeks the
continuous improvement of provided services to citizens.
Improving the efficiency of the fire-fighting/rescue operations and
strengthening containment and/ or prevention of major natural
and man-made 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 “Equipment
to deal with Natural and Man-made Disasters in the Region of
Attica” which aims to strengthen the Fire Departments of the
Region of Attica with new modern equipment suitable for
prevention and dealing with natural and man-made disasters.
Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια:




Παραδοτζα Πράξησ
Project Deliverables

Τhe Project includes the procurement of:




Οφζλη
Benefits

Εικοςιενόσ (21) υδροφόρων πυροςβεςτικϊν οχημάτων
(4x4) χωρητικότητασ 500 lt. νεροφ
Δϊδεκα (12) υδροφόρων πυροςβεςτικϊν οχημάτων
(4x4) χωρητικότητασ 4.000 lt. νεροφ
Δφο (2) ειδικϊν βραχιονοφόρων πυροςβεςτικϊν
οχημάτων, ωφζλιμου φψουσ 20 μ.

Twenty-one (21) fire-fighting vehicles (4x4) of 500 lt.
water capacity
Twelve (12) fire-fighting vehicles (4x4) of 4.000 lt. water
capacity
Two (2) special (sky-lift) fire trucks of 20m. usable height

Η Πράξη θα ςυνειςφζρει ςτην βελτίωςη τησ επιχειρηςιακήσ
ικανότητασ του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, για την πρόληψη
και αντιμετϊπιςη περιςτατικϊν φυςικϊν και

ανθρωπογενϊν καταςτροφϊν ςτην Περιφζρεια Αττικήσ.
The Project will contribute to improving the operational
capacity of Fire Service, to prevent and deal with natural
and man-made disasters in the Region of Attica.

