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Επιςκευι κτιρίου πρϊθν 

Κινθματογράφου Ηλζκτρα για 

επανάχρθςι του ωσ Πολιτιςτικοφ 

Πολυχϊρου (κινθματογράφου, 

πινακοκικθσ κ.λ.π.)

Ανακαίνιςθ - επιςκευι και επαναλειτουργία του 

κινθματογράφου "Ηλζκτρα", ο οποίοσ βρίςκεται ςτο 

κζντρο τθσ πόλθσ και καταςκευάςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του '60.

Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομία 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ).

           1.372.680,00 € 
1705/467/A3-18-03-

2019  
5027233

2
Καταςκευι Ανοιχτοφ Θεάτρου 

Καλαμάτασ

Καταςκευι ανοικτοφ κεάτρου χωρθτικότθτασ 2.000 

ατόμων περίπου, ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ. 

Συγκεκριμζνα, ςτθν αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ και 

ςτον εξοπλιςμό τμιματοσ, τθσ ιδιαίτερου φυςικοφ 

κάλλουσ περιοχισ, του ποταμοφ Νζδοντα, ϊςτε να 

υποδεχκεί επιςκζπτεσ με ςκοπό τθν αναψυχι και τθν 

πολιτιςτικι ψυχαγωγία.

 Υποδομζσ Μεταφορϊν, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ 2014-2020

Ταμείο Συνοχισ

 998000  ΕΣΠΑ & 

618.633,16 Ι.Π 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.616.633,16  

7223/15-06-2017 & 

10201/23.11.20 5002144
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Ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμοτικοφ 

Κολυμβθτθρίου Καλαμάτασ με τθν 

αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΠΕ)

Εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του Δθμοτικοφ 

Κολυμβθτθρίου Καλαμάτασ, μζςω τθσ χριςθσ 

Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ

(χριςθ ςυςτιματοσ γεωκερμίασ, ςυςτιματοσ 

θλιοκερμίασ και προβολζων τεχνολογίασ LED)

 Υποδομζσ Μεταφορϊν, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ

Ανάπτυξθ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

              918.895,37 €  6433/02-07-2019 5029388

4
Επζκταςθ Δθμοτικοφ Σχολείου και 

Νθπιαγωγείου ςτθν Τ.Κ. Άριοσ

Αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςκικθσ αικουςϊν 

για τθ ςτζγαςθ του Νθπιαγωγείου και των αναγκϊν 

του υπάρχοντοσ Δθμοτικοφ Σχολείου, φςτερα από τθ 

διάλυςθ  ςχετικισ εργολαβίασ (19-11- 2013) τθσ 

πρϊθν Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Μεςςθνίασ

Πελοπόννθςοσ 2014 – 

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ)

              950.000,00 € 2917/29-10-2018 5029306 
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Βελτίωςθ τοπικισ οδοφ Άνω – Κάτω 

Βζργασ, τμιμα ζργου διάνοιξθ οδοφ 

ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Βζργασ (Άνω 

Τμιμα)

Η πράξθ αφορά ςτθν καταςκευι τμιματοσ οδοφ ςτθ 

Δθμοτικι Κοινότθτα Βζργασ

του Διμου Καλαμάτασ

Πρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ)

              800.000,00 € 2283/11-09-2018

ΟΠΣΑΑ: 

000616264

1
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Ανάπλαςθ δθμοτικϊν οδϊν ςτθν 

Τοπικι Κοινότθτα Αρτεμιςίασ - Δ.Ε. 

Καλαμάτασ - Π.Ε. Μεςςθνίασ

Η πράξθ αφορά ςτθν ανάπλαςθ εντόσ του οικιςμοφ 

τμθμάτων δθμοτικϊν οδϊν και των κοινοχριςτων 

χϊρων (πλατείεσ) μπροςτά ςτισ

εκκλθςίεσ «Παναγίτςα» και «Αγ. Βαςιλείου». 

Πρόγραμμα Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ)

              230.000,00 € 
1128/27-04-2020

ΟΠΣΑΑ: 

001091504
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7 Ανάπλαςθ οδοφ Πλαςτιρα Η πράξθ αφορά ςε παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ και 

τθν κυκλοφοριακι οργάνωςθ τθσ οδοφ Πλαςτιρα

Πελοπόννθςοσ 2014-

2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

           1.419.000,00 € 
 774/27-02-2019

5035357
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Ενεργειακι αναβάκμιςθ δθμοτικϊν 

κτιρίων - Δθμοτικι Φιλαρμονικι 

Καλαμάτασ  

Αφορά ςε εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του 

κτιρίου τθσ Φιλαρμονικισ
Πελοπόννθςοσ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ).

              390.000,00 € 
2621/18-07-2019

 

5042926

9 Ανάπλαςθ οδοφ Αναγνωςταρά

Εργαςίεσ ανάπλαςθσ που αφοροφν ςε διαπλάτυνςθ 

των υφιςτάμενων πεηοδρομίων με ταυτόχρονθ 

δθμιουργία εςοχϊν για ςτάκμευςθ οχθμάτων 

ανάγκθσ και διανομισ, αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ 

οδοςτρϊματοσ και τοποκζτθςθ ζγχρωμων 

κυβόλικων τςιμζντου

ςτθν ίδια ςτάκμθ που βρίςκεται ςιμερα ο δρόμοσ, 

καταςκευι νζου δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ, τθν 

τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led, 

διευκζτθςθ των ομβρίων υδάτων και φφτευςθ 

δζντρων.

Πελοπόννθςοσ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

              850.000,00 € 2950/06-09-2019 5038694

10
Ανάπλαςθ οδοφ Ναυαρίνου (Α Φάςθ) 

από οδό Φαρϊν ζωσ οδό Ακρίτα

Η ανάπλαςθ αφορά ςτθ δθμιουργία μίασ λωρίδασ 

κυκλοφορίασ οχθμάτων, μιασ ουδζτερθσ ηϊνθσ - 

λωρίδασ αςφαλείασ μεταξφ του

προτεινόμενου δρόμου και του υφιςτάμενου 

ποδθλατόδρομου και ςτθν κατάργθςθ τθσ 

ςτάκμευςθσ των μοτοςυκλετϊν και τθν δθμιουργία 

μόνο κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ οχθμάτων 

τροφοδοςίασ ςτα αντίςτοιχα οικοδομικά τετράγωνα. 

Πελοπόννθςοσ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

              650.000,00 € 2957/06-09-2019 5037899
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Δθμιουργία ςφγχρονων μζςων 

προβολισ των πολιτιςτικϊν και των 

τουριςτικϊν πόρων τθσ Καλαμάτασ

Αφορά ςτθ δθμιουργία δφο καινοτόμων τουριςτικϊν 

καταςτθμάτων πλθροφόρθςθσ (info points) ςτθν 

πόλθ τθσ Καλαμάτασ. Το ζνα ςτο Ιςτορικό Κζντρο 

όπου κα ςτεγαςτεί ςτο κτίριο του Ιςτορικοφ 

Δθμαρχείου και το δεφτερο ςτθν παραλιακι ηϊνθ, ςε 

επιςκζψιμο χϊρο μεγζκουσ περιπτζρου που κα 

καταςκευαςτεί εκ νζου και κα τοποκετθκεί ςε 

πολυςφχναςτο ςθμείο, πολφ κοντά και ςτο χϊρο 

άφιξθσ των κρουαηιερόπλοιων. 

Πελοπόννθςοσ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

              279.247,60 € 3135-24/09/2019  5041844
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Προμικεια εξοπλιςμοφ για 

δθμιουργία ολοκλθρωμζνων 

τουριςτικϊν προςβάςιμων 

καλάςςιων προοριςμϊν

Αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

ςυνόλου του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθ 

δθμιουργία ολοκλθρωμζνων τουριςτικϊν 

προςβάςιμων καλάςςιων προοριςμϊν ςε  τζςςερα 

ςθμεία του διμου Καλαμάτασ (Μικρι Μαντίνεια, 

τζρμα Ναυαρίνου, Κορδία, Πάρκο Αλμυροφ)

Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και 

Καινοτομία 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ).

              184.750,50 € 
1120/251/Α3/26-02-

2019 
5022218
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Συγκρότθςθ και  λειτουργία Κζντρου 

Κοινότθτασ και  Κινθτισ Μονάδασ ςτο 

Διμο Καλαμάτασ με περιοχι ευκφνθσ 

τθν Περιφερειακι Ενότθτα 

Μεςςθνίασ

Το ζργο αφορά ςτθ λειτουργία ενόσ διευρυμζνου 

Κζντρου Κοινότθτασ, ωσ υπθρεςία μιασ ςτάςθσ για 

τθν εξυπθρζτθςθ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων του 

νομοφ Μεςςθνίασ.

Πελοπόννθςοσ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)
              362.880,00 € 452/02-05-2017 5004296
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Λειτουργία Κζντρου Συμβουλευτικισ 

Υποςτιριξθσ Γυναικϊν Θυμάτων Βίασ 

ςε τοπικό επίπεδο ςτο Διμο 

Καλαμάτασ

Η λειτουργία του Συμβουλευτικοφ Κζντρου (ΣΚ) 

Διμου Καλαμάτασ παρζχει δράςεισ ψυχοκοινωνικισ 

και νομικισ ςτιριξθσ ςε γυναίκεσ-κφματα βίασ, 

υλοποιϊντασ παράλλθλα τθν ανάπτυξθ δράςεων 

προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ δράςεων δικτφωςθσ με τθν τοπικι 

κοινωνία, όπωσ επίςθσ και παρεμβάςεισ

ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του ευρφτερου 

κοινοφ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

βίασ κατά των γυναικϊν.

Πελοπόννθςοσ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)
              575.817,80 € 1598/ 27-04-2016 5000957
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Ανάπλαςθ Ιςτορικοφ Κζντρου 

Καλαμάτασ - Γ Φάςθ (Πλατεία 

Υπαπαντισ)  

Η πράξθ αφορά ςε εργαςίεσ ανάπλαςθσ ςτθν 

Πλατεία Υπαπαντισ
Πελοπόννθςοσ 2014-2020

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΤΠΑ)

           1.680.200,00 € 3475/23-10-2019 5041383
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Κδρυςθ και λειτουργία Κζντρου 

Διθμζρευςθσ - Ημεριςιασ Φροντίδασ 

για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ 

(Κ.Δ.Η.Φ.) - Β' φάςθ

Η Πράξθ αφορά ςτθ λειτουργία Δομισ-Κζντρου 

Διθμζρευςθσ Ημεριςιασ Φροντίδασ ΑμεΑ ςτο Διμο 

Καλαμάτασ, με ςκοπό τθσ παροχι

υπθρεςιϊν θμεριςιασ φροντίδασ, εκπαίδευςθσ, 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και παραμονισ ςε 50 

άτομα ΑμεΑ.

Πελοπόννθςοσ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)
           1.095.144,00 € 290568/13-09-2021 5125721
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Κδρυςθ και λειτουργία Κζντρου 

Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων 

(Κ.Η.Φ.Η.) (Β' Φάςθ)

Η πράξθ ζχει ωσ αντικείμενο τθν ίδρυςθ και 

λειτουργία Κζντρου Ημεριςιασ Φροντίδασ 

Ηλικιωμζνων και αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν

θμεριςιασ φροντίδασ ςε θλικιωμζνα άτομα, μθ 

δυνάμενα να αυτοεξυπθρετθκοφν απόλυτα 

(κινθτικζσ δυςκολίεσ, άνοια κλπ), των οποίων το

οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίηει, 

εργάηεται, ι αντιμετωπίηει ςοβαρά κοινωνικά και 

οικονομικά προβλιματα ι προβλιματα υγείασ

και αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτθ φροντίδα, που 

ζχει αναλάβει.

Πελοπόννθςοσ 2014-2020
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)
              598.912,00 € 272527/30-08-2021 5129394
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Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων Διμου 

Καλαμάτασ (Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων)

Η πράξθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ και επζκταςθ του 

δικτφου οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με τθν 

προμικεια αντιςτοίχου εξοπλιςμοφ, τθν 

εγκατάςταςθ πραςίνου

ςθμείου, τθν ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 

οργανικϊν αςτικϊν αποβλιτων και τθν ενθμζρωςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων

του διμου Καλαμάτασ με ςτόχο τθν αλλαγι τθσ 

κοινωνικισ και καταναλωτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ.

 Υποδομζσ Μεταφορϊν, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ 2014-2020

Ταμείο Συνοχισ               797.443,93 € 3228/29-03-2021 5002245
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Αξιοποίθςθ διϊροφου κτιρίου πρϊθν 

Ηλεκτρικισ Εταιρείασ

Η πράξθ αφορά ςτθν επιςκευι και επαναλειτουργία 

του διϊροφου κτιρίου ςυνολικισ

επιφανείασ 335,00 τ.μ, που αναπτφςςεται ςε δφο 

ίςθσ επιφανείασ επίπεδα - ιδιοκτθςίασ  του

Διμου Καλαμάτασ.

 Υποδομζσ Μεταφορϊν, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ 2014-2020

Ταμείο Συνοχισ               831.000,00 € 4888/14-05-2021 5087294
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