FIRE DETECTION

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΤ ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ “FIRE DETECTION”
(«ΠΤΡΑΝΙΥΝΕΤΗ»)
ηο πλαίζιο ηηρ 2ηρ ππψζκληζηρ ςποβολήρ πποηάζευν ζηο Ππψγπαμμα Δςπυπαφκήρ
Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ “Interreg V-A Δλλάδα – Βοςλγαπία 2014-2020” ο Γήμορ οςθλίος
ςπέβαλε μία ππψηαζη ζηον ειδικψ ζηψσο 6d ηος ππογπάμμαηορ, πος αθοπά ζηην
«Δνδςνάμυζη ηηρ αποηελεζμαηικψηηηαρ ηυν δπάζευν πποζηαζίαρ ηηρ βιοποικιλψηηηαρ» με
ηίηλο «Ττηλή ηεσνολογία για ηην πποζηαζία ηηρ Βιοποικιλψηηηαρ μέζυ έγκαιπηρ ανίσνεςζηρ
θυηιάρ ζε πποζηαηεςψμενερ δαζικέρ πεπιοσέρ ςτηλήρ ζποςδαιψηηηαρ» και ακπυνωμιο
«FIRE DETECTION» – («ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ»). Η ππψηαζη εγκπίθηκε για σπημαηοδψηηζη,
λαμβάνονηαρ ηην ςτηλψηεπη βαθμολογία απψ ψλερ ηιρ πποηάζειρ πος ςποβλήθηκαν ζηον
Άξονα
ηο πλαίζιο ηος εγκεκπιμένος πιλοηικοω έπγος «Ττηλή ηεσνολογία για ηην πποζηαζία ηηρ
Βιοποικιλψηηηαρ μέζυ έγκαιπηρ ανίσνεςζηρ θυηιάρ ζε πποζηαηεςψμενερ δαζικέρ πεπιοσέρ
ςτηλήρ ζποςδαιψηηηαρ» θα εγκαηαζηαθεί ένα ζωζηημα ανίσνεςζηρ θυηιάρ ζηο δάζορ
Γαδιάρ – Λεςκίμηρ – οςθλίος καλωπηονηαρ ηο 95% ζσεδψν ηος Δθνικοω Πάπκος και άλλερ
δαζικέρ πεπιοσέρ, εκηψρ αςηοω. Σο ζωζηημα θα πεπιλαμβάνει απιθμψ θεπμικϊν και οπηικϊν
καμεπϊν, μεηευπολογικοωρ ζηαθμοωρ, εναλλακηικψ ζωζηημα ηποθοδοζίαρ με ηλεκηπική
ενέπγεια, κάμεπερ και ζςζηήμαηα αζθαλείαρ. Θα μεηαδίδει ζε 24υπη βάζη ζήμα ππορ ηο
Κένηπο Δλέγσος ηο οποίο θα εγκαηαζηαθεί ζηο οςθλί, ζηο Γημοηικψ Καηάζηημα, ενϊ θα
σπηζιμοποιείηαι επίζηρ απψ ηην Πςποζβεζηική Τπηπεζία, ηο Γαζαπσείο και ηον Φοπέα
Γιασείπιζηρ ηος Δθνικοω Πάπκος. Έηζι θα ςπάπσει παπακολοωθηζη ηος δάζοςρ με ζηψσο
ηην ανηιμεηϊπιζη διάθοπυν απειλϊν, κςπίυρ θυηιάρ, αλλά και λοιπϊν παπάνομυν
δπαζηηπιοηήηυν
Σο ανηικείμενο ηος έπγος ζςμπληπϊνεηαι με μια ζειπά άλλυν δπάζευν ψπυρ ππψζλητη
διασειπιζηή έπγος (project manager), δπάζειρ δημοζιψηηηαρ και πποβολήρ, μελέηη
επέκηαζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ζε ολψκληπη ηη διαζςνοπιακή πεπιοσή, μελέηη δςναηϊν
εθαπμογϊν ηος ζςζηήμαηορ και ζε άλλερ σπήζειρ, εκηψρ ηηρ ανίσνεςζηρ θυηιάρ κ.λπ.
Δηαίποι ζηο έπγο είναι :
 ο Γήμορ οςθλίος υρ ο επικεθαλήρ εηαίπορ και
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 ο Γήμορ Υάζκοβο ο οποίορ θα ςλοποιήζει ανηίζηοισερ δπάζειρ απψ ηη βοςλγαπική
πλεςπά
Ο εγκεκπιμένορ πποχπολογιζμψρ για ηο ημήμα ηος έπγος πος αθοπά ζηον Γήμο
οςθλίος είναι 412.730€.
Με ηην ςλοποίηζη αςηοω ηος πιλοηικοω και καινοηομικοω έπγος ο Γήμορ οςθλίος
αποκηά ακψμη ένα ψπλο για ηον έγκαιπο ενηοπιζμψ πςπκαγιϊν και ηην αποηελεζμαηική
πποζηαζία ηος δάζοςρ και ηηρ βιοποικιλψηηηαρ ζηην πεπιοσή μαρ .
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