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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Τίτλοσ
Title
Περιφζρεια
Region
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
Operational Programme
Άξονασ Προτεραιότθτασ
Priority Axis

Φορζασ Λειτουργίασ
Project Operator

Φορζασ Υλοποίθςθσ
Project Implementation

Υπεφκυνοσ Πράξθσ
Project Manager

Προχπολογιςμόσ / Budget

Εξοπλιςμόσ Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για τθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Fire Service Equipment
for the Region of Western Greece
Δυτικι Ελλάδα
Western Greece
«Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
«Western Greece 2014-2020»
Προςταςία του περιβάλλοντοσ – Μετάβαςθ ςε μία
οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον
Environment protection-Transition to an environmentfriendly economy
Πυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ
Hellenic Fire Service
Υπουργείο Εςωτερικϊν (πρϊθν Υ.Δ.Τ.κ.Π.τ.Π.)Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ ΣχεδιαςμοφΔιεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ-Τμιμα 3ο Ζρευνασ
και Αξιοποίθςθσ Χρθματοδοτοφμενων Πθγϊν από τθν Ε.Ε. ι
άλλων Χρθματ/κϊν Εργαλείων
/
Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ-Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν-Τμιμα Προμθκειϊν
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

Παντελισ Κοροςιάδθσ
Επιπυραγόσ
Pantelis Korosiadis
Fire Major
Τηλ. 213 15 21 674 / E-mail: p.korosiadis@yptp.gr
6.997.000,00€ / 6.997.000,00€

Ταμείο
Fund

Περιγραφι Αντικειμζνου
Project Description

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ)
European Regional Development Fund (ERDF)
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ παρουςιάηει υψθλι
επικινδυνότθτα ςε φυςικζσ καταςτροφζσ. Είναι πρόςφατθ θ
μνιμθ από τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ του 2007, οι οποίεσ
προκάλεςαν τεράςτιεσ καταςτροφζσ ςε καλλιζργειεσ, φυςικό
περιβάλλον και καταςκευζσ . Με τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ και
τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων,
κα εξαςφαλιςτεί θ ανανζωςθ του ςτόλου των οχθμάτων ςτισ
Πυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με
αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ των
Πυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ. Η δυνατότθτα αυτι
κα επιτρζψει τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ
περιςτατικϊν τα οποία διαχειρίηεται το Πυροςβεςτικό Σϊμα.
The Region of Western Greece presents a high risk to natural
disasters. It is recent memory of the forest fires of 2007, which
caused extensive damage to crops, natural environment and
constructions. The implementation of the project and the
completion of the procurement of fire-fighting vehicles, will ensure
the renewal of the vehicle fleet in the Fire Services of Western
Greece, thus improving the operational capacity of the Regional
Fire Departments. This feature will allow an effective response to
incidents managed by the Fire Service.
Η Πράξθ περιλαμβάνει τθν προμικεια:






Παραδοτζα Πράξθσ
Project Deliverables

Τhe Project includes the procurement of:






Οφζλθ
Benefits

Πζντε (5) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (4x4)
χωρητικότητασ 500 lt. νεροφ
Δεκατεςςάρων (14) υδροφόρων πυροςβεςτικών
οχημάτων (4x4) χωρητικότητασ 4.000 lt. Νεροφ
Πζντε (5) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (4x4)
χωρητικότητασ 5.000 lt. νεροφ
Τεςςάρων (4) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων
(6x4) χωρητικότητασ 10.000 lt. νεροφ
Ενόσ (1) βυτιοφόρου οχιματοσ (4x2) μεταφοράσ υγρϊν
καυςίμων

Five (5) fire-fighting vehicles (4x4) of 500 lt. water
capacity
Fourteen (14) fire-fighting vehicles (4x4) of 4.000 lt. water
capacity
Five (5) fire-fighting vehicles (4x4) of 5.000 lt. water
capacity
Four (4) fire-fighting vehicles (6x4) of 10.000 lt. water
capacity
One (1) tank vehicle (4x2) of liquid fuels transportation

Η προμικεια του Πυροςβεςτικοφ Εξοπλιςμοφ κα εξαςφαλίςει
τθν ανανζωςθ μζρουσ των Πυροςβεςτικϊν Οχθμάτων τα οποία
επιχειροφν ςτθν γεωγραφικι αρμοδιότθτα τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ. Τα νζα ςφγχρονα Πυροςβεςτικά Οχιματα με τα
χαρακτθριςτικά που κα διακζτουν, κα επιτρζψουν ςτθν

βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ του Πυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ τόςο των δαςικϊν πυρκαγιϊν όςο
και άλλων περιςτατικϊν αρμοδιότθτάσ του.
The procurement of Fire Equipment will ensure renewal of fire
service vehicles operating in the geographical jurisdiction of the
Region of Western Greece. The new modern firefighting vehicles
with their features will allow the improvement of the operational
capacity of the Fire Service in the managing both forest fires and
other incidents of jurisdiction.

