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ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ MIS

1

Επισκευή κτιρίου πρώην 

Κινηματογράφου Ηλέκτρα 

για επανάχρησή του ως 

Πολιτιστικού Πολυχώρου 

(κινηματογράφου, 

πινακοθήκης κ.λ.π.

Ανακαίνιση - επισκευή και επαναλειτουργία του 

κινηματογράφου "Ηλέκτρα" εργασιες στον μονόροφο 

και στο διόροφο παρεμβάσεις ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού με 

LED αλλά και κλασικό φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, 

σύστημα πυροπροστασίας με αντλητικό συγκρότημα

Ε.Π  Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

1.372.680,00  
1705/467/A3-

18/03/2019  
5027233

2
Κατασκευή Ανοιχτού 

Θεάτρου Καλαμάτας

Κατασκευή ανοικτού θεάτρου χωρητικότητας 2.000 ατόμων 

περίπου, στην πόλη της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, την 

αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τον εξοπλισμό τμήματος της 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχής του ποταμού 

Νέδοντα, ώστε να υποδεχθεί επισκέπτες με σκοπό την 

αναψυχή και την πολιτιστική ψυχαγωγία

Ε.Π  Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020

Ταμείο Συνοχής, του Ε.Π. 

Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-20

998.000,00  
7223-15/06/2017

5002144

3

Ενεργειακή αναβάθμιση 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

Καλαμάτας με την 

αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

• Το υποέργο 1 με τίτλο "Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)"                                                     

• Το υποέργο 2 με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)" προϋπολογισμού 

Ε.Π  Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ)

918.895,37   6433/02-07-2019 5029388
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Επέκταση Δημοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

στην Τ.Κ. Άριος

Ολοκλήρωση της προσθήκης αιθουσών για τη στέγαση του 

Νηπιαγωγείου και αναγκών του υπάρχοντος Δημοτικού 

Σχολείου, ύστερα από τη διάλυση σχετικής εργολαβίας (19-

11-2013) της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Μεσσηνίας, αφήνοντας ημιτελή τον φέροντα οργανισμό του 

κτιρίου σε στάδιο, κατά το οποίο έχουν ολοκληρωθεί το 

υπόγειο και τα υποστυλώματα του ισογείου, χωρίς την 

οροφή του.

Ε.Π  Πελοποννήσου 2014 

– 2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

από Εθνικούς Πόρους ( ΕΤΠΑ)

950.000,00 2917/29.10.2018 5029306 
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Βελτίωση τοπικής οδού 

Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα 

έργου διάνοιξη οδού στη 

Δημοτική Κοινότητα Βέργας 

(Άνω Τμήμα)

(Φορέας Υλοποίησης: 

Δήμος Καλαμάτας)

ΔΡΑΣΗ: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Πρόκειται για έργο 

δημοσίου τομέα που εκτείνετε στα όρια της Δημοτικής 

Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνει 

έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από 

τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

επιπλέον αποτελεί έργο δασοπροστασίας και διαχειρίσεις 

δασικών εκτάσεων με σκοπό την προστασία , διατήρηση, 

αποκατάσταση και ανάδειξη  των οικοσυστημάτων ως έργο 

χερσαίων μεταφορών

Ε.Π  Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020»

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
800.000,00 2283-11/09/2018

ΟΠΣΑΑ: 

0006162641
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Ανάπλαση δημοτικών οδών 

στην Τοπική Κοινότητα 

Αρτεμισίας - Δ.Ε. 

Καλαμάτας - Π.Ε. 

Μεσσηνίας

(Φορέας Υλοποίησης: 

Δήμος Καλαμάτας)         

Η μελέτη αφορά την ανάπλαση εντός του οικισμού 

τμημάτων δημοτικών οδών και των κοινόχρηστων χώρων 

(πλατείες ) μπροστά στις εκκλησίες «Παναγίτσα» και «Αγ. 

Βασίλειου» Αποτελεί συνέχεια της ήδη υπάρχουσας 

πλακόστρωσης και ολοκληρώνει την αναβάθμιση του 

εσωτερικού βασικού δικτύου τις Αρτεμίσιας.  Η νέα 

διαμόρφωση αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κάτοικων.

Ε.Π  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-

2020»

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
230.000,00

1128-27/04/2020 ΟΠΣΑΑ: 

0010915042

7 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα    

Ο μετασχηματισμός της παραλιακής ζώνης σε μια μείζονα 

υπερτοπική "πύλη" αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος 

της ΣΒΑΑ. Βασικός

οδικός άξονας (προς τη δύση) της παραλιακής ζώνης είναι 

και η οδός Ν. Πλαστήρα, η οποία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο 

τον οικισμό του

Αγίου Διονυσίου.

Ε.Π  Πελοπόννησος 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

1.419.000,00
 774-27-02/2019

5035357

8

Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων - 

Δημοτική Φιλαρμονική 

Καλαμάτας  

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Φιλαρμονικής 

• Θερμομόνωση του δώματος

• Αντικατάσταση  κουφωμάτων 

• Αντικατάσταση λέβητα 

• Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων 

• Αντικατάσταση των φωτιστικών από LED

Ε.Π  Πελοπόννησος 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

390.000,00
2621-07/2019

  
5042926

9
Ανάπλαση οδού 

Αναγνωσταρά

Την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά προκειμένου να 

συμβάλλει στην εκ νέου ανάδειξή της σε εμπορική οδό. Οι 

εργασίες ανάπλασης αφορούν σε διαπλάτυνση των 

υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία 

εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης και διανομής, 

αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος και τοποθέτηση 

έγχρωμων κυβόλιθων τσιμέντου

στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος, 

κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων τύπου led, διευθέτηση των ομβρίων 

υδάτων και φύτευση δέντρων.

Ε.Π  Πελοπόννησος 2014-

2020»

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

850.000,00 2950-06/09/2019 5038694

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



10

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου 

(Α Φάση) από οδό Φαρών 

έως οδό Ακρίτα  

Ο μετασχηματισμός της παραλιακής ζώνης σε μια μείζονα 

υπερτοπική πύλη αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος 

της ΣΒΑΑ. Βασικός

οδικός άξονας (προς την ανατολή) της παραλιακής ζώνης 

είναι και η οδός Ναυαρίνου, όπου σε πρώτη φάση 

προτείνεται η ανάπλαση της

περιοχής που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Φαρών και 

Ακρίτα,

Ε.Π  Πελοπόννησος 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ)

650.000,00 2957/06/09/2019 5037899
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Διαμόρφωση χώρων για 

εγκατάσταση συστήματος 

ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης πολιτών και 

επισκεπτών στο ιστορικό 

Δημαρχείο Καλαμάτας 

Επιδιώκεται η προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης» 

μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της 

καινοτομίας με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη της

τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και του πολιτισμού σε τρία 

υποέργα 1. ποσού 237.447,60€. 2.  ποσού 24.800,00€. 3. 

ποσού 17.000,00€.

Ε.Π  Πελοπόννησος 2014-

2020

το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ)

279.247,60 3135-24/09/2019  5041844
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Προμήθεια εξοπλισμού για 

δημιουργία 

ολοκληρωμένων 

τουριστικών προσβάσιμων 

θαλάσσιων προορισμών

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του 

αναγκαίου εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 

τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στα 

ακόλουθα τέσσερα σημεία του δήμου Καλαμάτας στην 

παραλία Μικρής Μαντίνειας, Φιλοξένια, Κορδία, παρκο 

Άλμυρου

Ε.Π Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020»

Ε.Π Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

184.750,50
1120/251/Α3-

26/02/2019 
5022218
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών 

Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες», θα αναπτυχθεί ένας 

«μηχανισμός», αποτελούμενος από την «Περιφερειακή 

Κοινωνική Πύλη»

(Επιτελική / Συντονιστική Δομή) και πέντε «Διευρυμένα 

Κέντρα Κοινότητας», ο οποίος θα αξιοποιεί εξειδικευμένο 

επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό

Ε.Π. «Πελοπόννησος».

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

362.880,00  452-05-07-2017 5004296
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης,προώθησης 

στην απασχόληση,Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς 

και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου,Δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ε.Π Πελοπόννησος 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

575.817,80 1598- 27/04/2016 5000957
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Ανάπλαση Ιστορικού 

Κέντρου Καλαμάτας - Γ 

Φάση (Πλατεία Υπαπαντής)  

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πλατείες της 

πόληςμε θρησκευτικό και τουριστικό χαρακτήρα. Οι 

κυριότερες εργασίες αφορούν σεαποξηλώσεις, εκσκαφές, 

προεργασίες, κατασκευές από σκυρόδεμα και 

λιθοδομή,κράσπεδα, κατασκευή ζαρτινιερών, χώρων 

πρασίνου και δέντρων, δαπεδοστρώσεις,κλίμακες, πάγκους 

καθιστικών, κολωνάκια και χρωματισμούς

Ε.Π ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).

1.680.200,00 € 3475/23-10-2019 5041383


