
 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 1 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 85131  

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 

         
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο68                                                      Newsletter  

Προκηρύξεις – Προσκλήσεις                                                                                     31.07.2018  

    

 
Ρόδος, Τρίτη 31.07.2018  

 
1. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες» 

 

 Σκοπός της Δράσης 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους 

τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις 
για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, για να προστεθεί αξία στα 
υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων και για την βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 5.000.000 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 Δήμοι 
 Περιφέρειες  
 Λιμενικά Ταμεία 
 Οργανισμοί λιμένων 

 

 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
Εκτός από την κατασκευή των έργων δύναται να χρηματοδοτηθούν εργασίες για την πλήρη 

λειτουργία των υποδομών και ενδεικτικά: ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα 
εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων, δεξαμενές για την αποθήκευση 
των ελαιωδών καταλοίπων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο - τόπο εκφόρτωσης, 
προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή – βελτίωση χώρων υγιεινής, δημιουργία αποθηκευτικών 
και λοιπών βοηθητικών χώρων για τους αλιείς, προμήθεια εξοπλισμού κ.ο.κ. 

Θα υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών: 
 Οι εργασίες αρχαιολογίας, αρχαιολογική διερεύνηση. 
 Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. 
 Η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια. 
 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν 

αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου 
της Πράξης. 
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 Περίοδος υποβολής  
Από 30/07/2018 έως 31/10/2018. 

 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 

 

 
Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  
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