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Ρόδος, Παρασκευή 15.06.2018  

 

Σήμερα ξεκίνησε η υποβολή των αιτημάτων στο Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης 

Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ, «ΦιλόΔημος», για τις δύο Προσκλήσεις που αφορούν έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

1. «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» 
 

Η Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας 
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανταποκρίνεται στην ολοένα 
αυξανόμενη ανάγκη των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν επαρκή ποσότητα και καλή ποιότητα νερού στους δημότες. 
Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για 
τον εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού νερού, 
αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού. 

Στόχος είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν να χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και 
βιωσιμότητα και να συμβάλουν στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» έρχεται να καλύψει και υποβληθέντα έργα που δεν εντάχθηκαν 
στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα να υλοποιηθούν. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 200.000.000 Συνολικά 
 

 Περιοχή εφαρμογής 
Όλη η Ελλάδα 
 

 Περίοδος υποβολής  
15/6/2018 - 30/9/2018. 
Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας 
σε  περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού. 
 
 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και την σχετική πρόσκληση. 
 
 

http://www.ando.gr/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr18334-10052018Ydreysi-FilI.pdf


 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

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

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

 

 
 

2. «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της 

επεξεργασίας των λυμάτων» 

 

Η πρόσκληση «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 

κολύμβησης», ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή έργων και την προμήθεια 

απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών 

υδάτων και των ακτών κολύμβησης. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
€ 200.000.000 Συνολικά 
 

 Περιοχή εφαρμογής 
Όλη η Ελλάδα 
 

 Περίοδος υποβολής  
15/6/2018 - 30/9/2018. 
Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας 
σε  περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού. 
 

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και την σχετική πρόσκληση. 

  

 

 

 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος» αναμένεται η έκδοση 
προσκλήσεων για: 

· Την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
και αποτελούν κοινοτική υποχρέωση 

· Την αγροτική οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργική ή 
κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση 

 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε  

 

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ  

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)  

http://www.ando.gr/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr18341-10052018-ApoxFilI.pdf

