
 
 

                                                                                                                                                                                                       
  
            

                                                                                                                                                       
 

ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ – Γεκέμβριος 2021 

 «Δνίζτσζη Αναηολικών Δλληνικών σνόρων» από ηην Δπείγοσζα Βοήθεια ηοσ Σαμείοσ 
Δζωηερικής Αζθάλειας/ Σομέας ύνορα και Θεωρήζεις 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Δξάζεο, έρνπλ νινθιεξσζεί ηα θάησζη:  

 

1. «Δνίζτσζη Αζησνομικών Τπηρεζιών με Αζησνομικό προζωπικό (επιτείρηζη ΑΠΙΓΑ)»: 

Η δηάξθεηα ηεο ππό-δξάζεο  είρε νξηζηεί ζε δπν (2) κήλεο θαη πινπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

30/08/2020 έσο 31/10/2020.  

Η ππό-δξάζε είρε σο ζθνπό ηελ ελίζρπζε κε αζηπλνκηθό πξνζσπηθό ησλ Δηεπζύλζεσλ Αζηπλνκίαο 

ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηεο Οξεζηηάδαο θαη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππό-δξάζεο αλέξρεηαη ζε 1.199.614,82 €. 

 

2.  «Δνίζτσζη Αζησνομικών Τπηρεζιών με προζωπικό για ηην παροτή σπηρεζιών αζθάλειας 

ζηα Κένηρα Τποδοτής και Σασηοποίηζης (Κ.Τ.Σ.) ηων νηζιών ηοσ Αναηολικού Αιγαίοσ»: 

 

Η δηάξθεηα ηεο ππό-δξάζεο είρε νξηζηεί ζε δπν (2) κήλεο θαη πινπνηήζεθε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

30/08/2020 έσο 31/10/2020.  

Η ππό-δξάζε είρε σο ζθνπό:  

- Τελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζηα ΚΥΤ. 

- Τε δηελέξγεηα ειέγρσλ αζθαιείαο ζε άηνκα πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από ηα ΚΥΤ. 

- Τελ εθηέιεζε πεξηπνιηώλ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΚΥΤ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

κεηαλαζηώλ. 

- Τε θύιαμε ησλ ρώξσλ. 

- Τελ παξέκβαζε ησλ δηκνηξηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ γεγνλόησλ γύξσ ή εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΚΥΤ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ηάμεο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππό-δξάζεο αλέξρεηαη ζε 2.512.941,66 €. 

 

Σπλνιηθά νη δπν ππό- δξάζεηο «Ελίζρπζε Αζηπλνκηθώλ Υπεξεζηώλ κε πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ αζθάιεηαο ζηα Κέληξα Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο (Κ.Υ.Τ.) ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Αηγαίνπ» θαη «Ελίζρπζε Αζηπλνκηθώλ Υπεξεζηώλ κε Αζηπλνκηθό πξνζσπηθό (επηρείξεζε 

ΑΣΠΙΔΑ)» έσο ηώξα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ην πνζό ησλ 3.128.889,36 €.  
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3. «Προμήθεια οτημάηων»: 

 

Οινθιεξώζεθε ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη ππό-δξάζεσλ:  

α) Ογδόληα (80) επηβαηηθά νρήκαηα ηύπνπ PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi 130hp S&S, εθ ησλ νπνίσλ 

(40) ειεύζεξνπ θαη (40) ππεξεζηαθνύ ρξσκαηηζκνύ, πνζνύ 1.546.792,00€. 

β) Τξηάληα (30) θνξηεγά αγξνηηθνύ ηύπνπ NISSAN NAVARA 2.3 Lit 160 PS DOUBLE CAB 4x4 

PRO, εθ ησλ νπνίσλ (20) ειεύζεξνπ ρξσκαηηζκνύ θαη (10) ππεξεζηαθνύ ρξσκαηηζκνύ, πνζνύ 

952.380€. 

Τα αλσηέξσ νρήκαηα πξννξίδνληαη λα θαιύςνπλ αλάγθεο ησλ Δηεπζύλζεσλ Αζηπλνκίαο 

Αιεμαλδξνύπνιεο θαη Οξεζηηάδαο. 

 

4. «Ανακαηαζκεσή λεωθορείων ΜΑΣ & ΤΑΣ.»: 

 

Τελ 2ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021 ππεγξάθε Σύκβαζε αμίαο 1.127.144,90€ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή 22 

ιεσθνξείσλ θαη ηελ 11ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2021 ππεγξάθε πξόζζεηε πξάμε επί ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο, αμίαο 845.256,08 € γηα ηελ αλαθαηαζθεπή 18 ιεσθνξείσλ. Η ππό-δξάζε πξόθεηηαη λα 

νινθιεξσζεί εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2022, ελώ έρνπλ ήδε παξαιεθζεί 19 ιεσθνξεία.   

 

5. «Προμήθεια Ανηιβαλλιζηικών κρανών με ενδοεπικοινωνία και μονοκύαλο νστηερινής 

παραηήρηζης»: 

 

Παξαδόζεθαλ ζηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία εθαηό (100) επηρεηξεζηαθά αληηβαιιηζηηθά θξάλε κε 

ελζσκαησκέλν ζύζηεκα λπρηεξηλήο παξαηήξεζεο ζπλνιηθνύ ζπκβαζηνπνηεκέλνπ πνζνύ ύςνπο 

593.427,58€ ελώ αλακέλεηαη θαη ε παξάδνζε αληίζηνηρνπ αξηζκνύ ζπζηεκάησλ ελδνεπηθνηλσλίαο 

(πνζό ζύκβαζεο 79.898,16€), εληόο ησλ πξώησλ κελώλ ηνπ 2022, ηα νπνία ζα ελζσκαησζνύλ ζηα 

θξάλε αλαβαζκίδνληαο ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ ζηα ρεξζαία 

ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα. 

 

6. «Προμήθεια λεσκών ειδών»: 

 

Έρεη νινθιεξσζεί ε πξνκήζεηα θαη ε πιεξσκή 2.154 θνπβεξηώλ κε πνζό ζύκβαζεο 38.061,18€ θαη 

841 ζηξσκάησλ ηύπνπ 1 κε πνζό ζύκβαζεο 50.039,51€. 

 

Η πινπνίεζε ησλ ππό-δξάζεσλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά έσο ηε ιήμε ηεο Δξάζεο. 


