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Περιγραφή Αντικειμζνου
Project Description

Η Πράξη ςτοχεφει ςτην ενίςχυςη των Πυροςβεςτικϊν Υπηρεςιϊν
τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου με νζο ςφγχρονο εξοπλιςμό
(υδροφόρα/ειδικά πυροςβεςτικά οχήματα, ςυςκευζσ και
εργαλεία). Πρόκειται για εξοπλιςμό κατάλληλο για επεμβάςεισ
πρόληψησ και καταςτολήσ δαςικϊν και λοιπϊν πυρκαγιϊν,
καθϊσ και αντιμετϊπιςη ςυνεπειϊν ςειςμϊν και ανάληψη
δράςησ για παροχή βοήθειασ και διαςωςτικοφ ζργου ςε
ςυμβάντα φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν ςε όλη την
ζκταςη τησ Περιφζρειασ.
Σε κάθε περίπτωςη, 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 τησ Περιφζρειασ.
The project aims to strengthen Fire Departments of the Region of
South Aegean with new modern equipment (special fire-fighting
vehicles, equipment and tools). It is necessary equipment for
prevention and suppression interventions of forest fires and other
types of fire incidents as well as addressing the consequences of
seismic events or conducting rescue operations on natural and
technological disaster events throughout the region. In any case,
improving the efficiency of the fire-fighting/ rescue operations and
strengthening containment and / or prevention of major natural
and technological disasters depends on the adequacy of
appropriate, modern and reliable operation means which are
operationally available for the needs of the region.

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια:






Παραδοτζα Πράξησ
Project Deliverables





Τεςςάρων (4) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων 500
lt. νεροφ
Δφο (2) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (εκτόσ
δρόμου) 1.000 lt. Νεροφ
Πζντε (5) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (εκτόσ
δρόμου) 2.500 lt. νεροφ
Ενόσ (1) υδροφόρου πυροςβεςτικοφ οχήματοσ(εκτόσ
δρόμου) 4.000 lt. Νεροφ
Δφο (2) υδροφόρων πυροςβεςτικών οχημάτων (εκτόσ
δρόμου) 5.000 lt. Νεροφ
Ενόσ (1) υδροφόρου πυροςβεςτικοφ οχήματοσ(εκτόσ
δρόμου) 10.000 lt. Νεροφ
Ενόσ (1) επιβατηγοφ αυτοκινήτου τφπου βαν
Ειδικοφ εξοπλιςμοφ δαςοπυρόςβεςησ

Τhe Project includes the procurement of:





Four (4) fire-fighting vehicles of 500 lt. water capacity
Two (2) (off-road) fire-fighting vehicles of 1.000 lt. water
capacity
Five (5) (off-road) fire-fighting vehicles of 2.500 lt. water
capacity
One (1) (off-road) fire-fighting vehicle of 4.000 lt. water






Οφζλη
Benefits

capacity
Two (2) (off-road) fire-fighting vehicle of 5.000 lt. water
capacity
One (1) (off-road) fire-fighting vehicle of 10.000 lt. water
capacity
One (1) Van-type vehicle
Special forest fire-fighting equipment

Η ςημαντική ποιοτική και ποςοτική αναβάθμιςη του υπάρχοντοσ
πυροςβεςτικοφ διαςωςτικοφ εξοπλιςμοφ αναμζνεται να
υποςτηρίξει καθοριςτικά την επιδιωκόμενη βελτίωςη των
παρεχόμενων υπηρεςιϊν του Πυρoςβεςτικοφ Σϊματοσ εντόσ τησ
Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου.
The significant qualitative and quantitative improvement of
existing fire/rescue equipment is expected to decisively support
the objective of improving the services provided by the Hellenic
Fire Service in the Region of South Aegean.

