




200+ έργα για την Πελοπόννησο του 2030

Όραμα δικό μου και της κυβέρνησής μας είναι να μην υπάρχουν πολίτες και περιοχές

διαφορετικών ταχυτήτων στη χώρα μας.

Θέλω κάθε Έλληνας και Ελληνίδα, από το Ορμένιο του Έβρου έως το Ακρωτήριο Ταίναρο

και από την Κόνιτσα της Ηπείρου έως το Καστελλόριζο των Δωδεκανήσων, να έχει τις ίδιες

ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης αλλά και πρόσβασης σε ποιοτικά δημόσια αγαθά -

υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας, ενεργειακής αυτονομίας και μεταφορικών δικτύων- με

αυτές που έχουν οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων.

Μόνο έτσι θα μπορεί κάθε τόπος να κρατήσει τους ανθρώπους του ώστε να επιλέγουν να

ζουν και να δημιουργούν εκεί που γεννήθηκαν, αντί να καταφεύγουν στην εσωτερική

μετανάστευση και το brain drain προς το εξωτερικό.

Δυστυχώς, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη δεν αποτελούσε έως πρότινος πολιτική

προτεραιότητα ούτε συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Το αποδεικνύουν οι μεγάλες

ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες, η δημογραφική γήρανση πολλών

περιφερειών της χώρας μας και η επακόλουθη υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και της

οικονομικής δραστηριότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το βλέπουμε και στην τελευταία απογραφή της Πελοποννήσου που παρουσιάζει διπλάσια

δημογραφική συρρίκνωση κατά 7% σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια (3,5%)

καταλαμβάνοντας μια θέση μεταξύ των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης. Αυτό

πρέπει να αλλάξει και ήδη αλλάζει.

Η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος πραγματικά ευλογημένος, με μοναδική ιστορία ως

μήτρα της σύγχρονης Ελλάδας, απαράμιλλο φυσικό πλούτο και πολιτισμό, με μνημεία

παγκοσμίου φήμης από την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια έως σήμερα,

πλουτοπαραγωγικούς πόρους, με προνομιακή γεωγραφική εγγύτητα -τόσο κοντά αλλά

ταυτόχρονα και τόσο μακριά- από την μητροπολιτική Αθήνα, που αξίζει πολύ καλύτερα και

πολλά περισσότερα από όσα έχει πετύχει έως σήμερα.

Οι προϋποθέσεις για να το πετύχει υπάρχουν. Η Πελοπόννησος μπορεί να αποτελέσει την

περιφέρεια πρότυπο της χώρας μας που θα συνδυάζει αρμονικά την ποιότητα του

μεσογειακού τρόπου ζωής με ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον

οικονομικής ανάπτυξης. Ένας τόπος που θα αξίζει πραγματικά να ζεις, να εργάζεσαι, να

δημιουργείς και να επισκέπτεσαι.



Κάποιοι πρόδρομοι δείκτες ήδη φωτίζουν την αλλαγή πορείας που συντελείται τα τελευταία

χρόνια. Η αγροδιατροφή και η μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας επιστρέφουν στην

Πελοπόννησο. Οι εξαγωγές προϊόντων έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 2,2 δις ευρώ +63%, από

3,3 σε 5,5 δις ευρώ συμβάλλοντας στο εθνικό εξαγωγικό άλμα. Αντίστοιχα οι νέες

μεταποιητικές επιχειρήσεις και επενδύσεις που συνδέονται με σταθερές και ποιοτικές

θέσεις εργασίας αποτελούν την πλειοψηφία στο νέο επενδυτικό νόμο, καθώς από 300 νέες

ιδιωτικές επενδύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, οι 165 γίνονται σε αγροδιατροφή

και μεταποίηση και οι υπόλοιπες σε τουρισμό και υπηρεσίες. Ενώ χάρη στη γενναία

χρηματοδότηση πεπου εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, περίπου 1,5 δις

ευρώ θα διατεθούν για την υποστήριξη της ενεργειακής και ψηφιακής μεταμόρφωσης της

Μεγαλόπολης και των λοιπών περιοχών μετάβασης.

Με το σχέδιο που κρατάτε στα χέρια σας, είμαστε αισιόδοξοι ότι η Πελοπόννησος και οι

άνθρωποί της μπαίνουν οριστικά σε μια λεωφόρο σταθερής και συνεκτικής ανάπτυξης. Με

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 5,25 δις ευρώ δημοσίων επενδύσεων και 1,25 δις

ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, τα επόμενα χρόνια δρομολογούνται περισσότερα από 200

έργα με στόχο να αναβαθμίσουμε κάθε είδους δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, ψηφιακά,

αρδευτικά, δίκτυα εκπαιδευτικά, υγειονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά,

που βγάζουν επιτέλους την Πελοπόννησο και τους ανθρώπους της από την απομόνωση.

Κάθε ένα από αυτά τα 6,5 δις ευρώ θα επιστρέψει διπλάσια αξία τα επόμενα χρόνια στην

περιφέρεια Πελοποννήσου. Και μαζί της καλύτερες και πιο ποιοτικές επενδύσεις και θέσεις

εργασίας, υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και ποιότητα ζωής για όλους, πιο ποιοτικό

τουρισμό αλλά και πιο καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον.

Με την έκδοση αυτή η ελληνική πολιτεία συνάπτει ένα Συμβόλαιο ευθύνης και

εμπιστοσύνης με όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της

Αργολίδας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, ώστε μαζί να οικοδομήσουμε την

Πελοπόννησο του 2030. Μια περιφέρεια πρότυπο για να ζεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης
5 Δεκεμβρίου 2022
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Μέρος Α

Μια συνολική στρατηγική για 
την περιοχή





1. Στηρίζοντας την Πελοπόννησο 2019-2022 

Οικονομία και εργασία

• 311 εκατ. € επιστρεπτέα προκαταβολή
• 208 εκατ. € Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ταμείο Εγγυοδοσίας
• 94,976 εκατ. € σε 2.720 επιχειρήσεις μέσω των δράσεων επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας

Πελοποννήσου
• 129 εκατ. € αποζημιώσεις ειδικού σκοπού λόγω αναστολών συμβάσεων εργασίας ύψους, εκ των

οποίων 24,9 εκατ. € στην Αργολίδα, 14 εκατ. € στην Αρκαδία, 39 εκατ. € στην Κορινθία, 14,4 εκατ.
€ στην Λακωνία και 37,3 εκατ. € στην Μεσσηνία

• 5,75 εκατ. € από το πρόγραμμα Συν-εργασία σε περίπου 1.000 δικαιούχους ανά μήνα (06.2020-
05.2022)

Πρωτογενής τομέας

• Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2022

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για την

αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην χώρα μας για την μεταβατική

περίοδο 2021-2022, εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 6.1.

Ωφελούμενοι νέοι γεωργοί Περιφέρειας Πελοποννήσου: 1.099, σύνολο της επιλέξιμης δαπάνης:

40,57 εκατ. €

• 63 εκατ. € μέτρα κρατικών ενισχύσεων πρωτογενούς τομέα που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί

την περίοδο 2019-2022. Αποτελούν μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών,

κτηνοτρόφων και αλιέων που επλήγησαν από την πανδημία Covid -19, ακραία καιρικά φαινόμενα

και έκτακτες συνθήκες. Οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης από

εθνικούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Στοχευμένα προγράμματα ΔΥΠΑ

• Στοχευμένα προγράμματα για τη δίκαιη και ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, προεργασία, μετεγκατάσταση του εργατικού δυναμικού των λιγνιτικών
περιοχών, που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Έναρξη: 2021. ΠΕ:
Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας, Δήμοι Μεγαλόπολης - Τρίπολης – Γορτυνίας - Σπάρτης -
Οιχαλίας – Καλαμάτας

• Προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, έχει
χρονική διάρκεια 12 μήνες και προβλέπεται επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για
την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ)

• 53 εκατ. € πληρωμές σε 1.473 ανέργους-ωφελούμενους από προγράμματα απασχόλησης
(09.2020-11.2022)

• 1.444 άνεργοι-ωφελούμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης (09.2020-11.2022)
• Νέες θέσεις εργασίας: 563 στον ιδιωτικό τομέα, 497 από κοινωφελή εργασία, 245 από δράσεις

μεταλιγνιτικές στον ιδιωτικό τομέα, 103 από ειδικά προγράμματα (55-67 ετών, κ.λπ.), 59
δημιούργησαν δικές τους επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ 2021

• 4.235 αιτήσεις
• 59,03 εκατ. € συνολική επιδότηση
• 84,70 εκατ. € συνολική μόχλευση έργων



• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: 36,4 εκατ. €/έτος και επίδομα Στέγασης: 26,6 εκατ. €/έτος σε
χιλιάδες δικαιούχους

• 135.600€ ετήσια εισοδηματική ενίσχυση 258 οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
• Επίδομα παιδιού: 41,9 εκατ. € σε 44.970 δικαιούχους
• Επίδομα Γέννησης: 5,8 εκατ. € σε 4.018 δικαιούχους
• Άμεση κρατική αρωγή και στήριξη στους πληγέντες από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

• Το σύνολο των προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων της περιόδου 2019-2022 ανέρχεται σε 1.033,
ενώ θα φτάσουν τις 1.215 με τις προσλήψεις σε εκκρεμότητα

• Το Μόνιμο και Επικουρικό Ιατρικό προσωπικό στα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ. αυξήθηκε κατά 20
άτομα συν 2 συνεργαζόμενοι Ιδιώτες Γιατροί

• Το Μόνιμο και Επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό στα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ. αυξήθηκε κατά
540 άτομα (πρόκειται για αύξηση κατά 9.000%, από 6 άτομα την περίοδο 2015-06/2019 σε 546
την περίοδο 07/2019-2022). Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις άλλων
182 ατόμων

• Το Μόνιμο και Επικουρικό Διοικητικό προσωπικό στα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ. αυξήθηκε κατά 75
άτομα (πρόκειται για αύξηση κατά 220%, από 34 άτομα την περίοδο 2015-06/2019 σε 109 την
περίοδο 07/2019-2022)

• Το Μόνιμο και Επικουρικό λοιπό προσωπικό στα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ. αυξήθηκε κατά 398
άτομα (πρόκειται για αύξηση κατά 1.421%, από 28 άτομα την περίοδο 2015-06/2019 σε 426 την
περίοδο 07/2019-2022)

• Προσωπικός Ιατρός: Το σύνολο των εγγεγραμμένων πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο
Πρόγραμμα ανέρχεται σε 262.387 το οποίο αντιστοιχεί σε 56,6% ποσοστό κάλυψης επί του
συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας

Εκπαιδευτικοί

• Διορισμοί: 1712 στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια (318 στην ειδική αγωγή)
• Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας: 7.970 για την περίοδο 2019 – 2023 (1.547 για το

σχολικό έτος 2022 – 2023)
• Διορισμοί Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

88
• Προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(ΕΒΠ): 1216
• Ίδρυση παραρτήματος του ΔΙΕΚ Τρίπολης στο Άστρος Κυνουρίας στο οποίο λειτουργεί η

ειδικότητα στέλεχος μονάδων φιλοξενίας
• Λειτουργία δύο πρότυπων ΕΠΑΛ σε Άργος (με 5 τομείς και 7 ειδικότητες) και Κιάτο (με 6 τομείς και

10 ειδικότητες)
• Νέες θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 57 ενώ οι αποχωρήσεις ήταν 28 (θετικό

ισοζύγιο κατά 29 θέσεις και αναλογία 2 για κάθε αναχώρηση)
• 302 δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με

αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργική απασχόληση
• 8.830 αξίες τοποθέτησης voucher για την χρονική περίοδο 2022- 2023 σε βρεφικούς, παιδικούς

και βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία

• Σχολικά γεύματα: 7.689/ημέρα σε 59 δημοτικά σχολεία

Κοινωνία



2. Μια περιφέρεια που παράγει και αναπτύσσεται
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Η παραγωγική δομή της Πελοποννήσου περιλαμβάνει έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα. Η περιφέρεια
χαρακτηρίζεται από σημαντικό δευτερογενή τομέα με υψηλό μερίδιο στο ΑΕΠ και δυναμική
παραγωγικότητα, ενώ ο τριτοβάθμιος τομέας αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα της περιοχής. Παρά μια
σχετική δημογραφική επιβράδυνση που παρατηρείται, το αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής σε
συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις γεννούν νέες ευκαιρίες για ποιοτικές δουλειές και άνοδο των δεικτών
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

• Η ανεργία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 12,8% (5η καλύτερη επίδοση στις 13
Περιφέρειες)

• Το 2019 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3% (σε σχέση με το έτος 2018) υπερβαίνοντας την
αύξηση 2,2% για το σύνολο της χώρας. Παράγει το 4,5% του Εθνικού ΑΕΠ και είναι η έβδομη
μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομία στην Ελλάδα

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δραστηριοποιούνται 138.778 φυσικά πρόσωπα
(συμπεριλαμβανομένων των αγροτών) το 2022 και παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% σε σχέση με το
2015 (134.785) και 30.749 νομικά πρόσωπα παρουσιάζοντας 3% αύξηση σε σχέση με το 2015
(26.603). Το πλήθος των μεταποιητικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,2% την ίδια περίοδο.

• Οι επενδύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το 2018 στο 2020 αυξήθηκαν κατά 171%
• Μέσω του αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις 650 εκατ. €, εκ των οποίων 14,8

εκατ. € στην αγροδιατροφή, 250,6 εκατ. € στη μεταποίηση, 330 εκατ. € τουρισμό και 54,6 εκατ. €
στον τομέα των υπηρεσιών

• Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου παρουσιάζει: α) μεσοσταθμική
ετήσια αύξηση κατά 247% από το 2019 στο 2022. Από 29 εντάξεις κατά Μ.Ο ως το 2019 σε 102
εντάξεις την περίοδο 2019 – 2022, β) μεσοσταθμική ετήσια αύξηση κατά 275% του συνολικού
επενδυτικού κόστους των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων από το 2019 στο 2022 και γ) μέση
συνολική επένδυση 231 εκατ. € από το 2019 στο 2022, ενώ έως το 2019 αντιστοιχούσε σε 61 εκατ. €

• Οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, με τις περιφερειακές εξαγωγές εμπορευμάτων να
ανέρχονται στο 42,8% του ΑΕΠ, κατέχοντας την πρώτη θέση μεταξύ των άλλων περιφερειών της
χώρας και επίσης αυξήθηκαν κατά 8,8% ετησίως, παρουσιάζοντας την πέμπτη καλύτερη απόδοση
στη χώρα. Αύξηση των εξαγωγών κατά 63% από 3,375 δισ. € το α’ 9μηνο 2019 σε 5,525 δισ. € το α’
9μηνο 2022

• Δυναμικότητα ΑΠΕ. 1.5 GW εγκαταστημένα, 830 ΜW σε στάδιο υλοποίησης για να συνδεθούν στο
δίκτυο, 550 MW προγραμματισμένα για να εγκατασταθούν στο νέο ηλεκτρικό χώρο. Σύνολο ΑΠΕ
2.880

• Ενισχύουμε στοχευμένες επενδύσεις με στόχο τη διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας
καθιστώντας την πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική

• Ενθαρρύνουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων

• Διασυνδέουμε τους φορείς έρευνας και ανάπτυξης και τις επιχειρήσεις με την ενεργή συμμετοχή
του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου

• Αναβαθμίζουμε περαιτέρω τον τουρισμό στην περιοχή με την ανάπτυξη ειδικών κι εναλλακτικών
μορφών τουρισμού με επίκεντρο το πολιτισμό, τη γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον και την
αξιοποίηση των ιαματικών πηγών
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200+ έργα για 

την Πελοπόννησο

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Ένας σύγχρονος ενεργειακός κόμβος με τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή 
σημασία

Μια περιφέρεια προσπελάσιμη με όλα τα μεταφορικά μέσα

Ουσιαστική υποστήριξη του πρωτογενή τομέα με κρίσιμα έργα 
υποδομής

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης θα επιταχύνει τη διαφοροποίηση σε 
νέους κλάδους και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με έμφαση 
στην αλυσίδα αξίας της βίο-οικονομίας

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Η ιστορία του τόπου μας είναι αυτή που μας κατευθύνει στο αύριο

Η ενίσχυση των δομών παιδείας θα μας οδηγήσει σε ουσιαστική 
ανάπτυξη 

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και για τις εποχικές ανάγκες 

Διαρκής στήριξη των πολιτών και κάλυψη των καθημερινών τους 
αναγκών 

Ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος



Χρηματοδοτικό πλάνο

200+ έργα

3,95 δισ. €

Λοιπές 
Παρεμβάσεις

1,3 δισ. €

Σύνολο
5,25 δισ.€



Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη



3. Εμβληματικά έργα & συνεκτικές πολιτικές
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο- Διακοφτό
Το έργο περιλαμβάνει υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση, και σταθμούς. | Προϋπολογισμός: 684,09 εκατ. €

Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη
Το έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στη
Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων " Κιάτο – Ροδοδάφνη". | Προϋπολογισμός: 83,41 εκατ. €

Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου - Τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη με ΣΔΙΤ
Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου – Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ. | Προϋπολογισμός: 245,50 εκατ. €

Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας)
Mε την αποπεράτωση της παράκαμψης της Γιάλοβας ολοκληρώνεται το σύνολο του δυτικού οδικού άξονα της χώρας από
τα Ιωάννινα έως την Καλαμάτα. | Προϋπολογισμός: 40,50 εκατ. €

Πρόγραμμα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου
Το έργο της βελτίωσης της ασφάλειας του Οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποιείται μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. | Προϋπολογισμός: 65 εκατ. €

Άρδευση Πελοποννήσου
Συνολική αντιμετώπιση των αρδευτικών ζητημάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την κατασκευή των φραγμάτων
Μιναγιώτικου, Κελεφίνας, Ασωπού και Φιλιατρινού, καθώς και με την ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων στη λίμνη
Τάκα. Τα έργα αναμένεται να ωφελήσουν περισσότερους από 21.000 αγρότες. | Προϋπολογισμός: 286,33 εκατ. €

ΚΥΤ Μεγαλόπολης και ΚΥΤ Κορίνθου
Η επέκταση του συστήματος αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνει τη
δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών, βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων για το
Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου.
| Προϋπολογισμός: 273,62 εκατ. €

Ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Τριπόλεως και Κορίνθου
Το έργο που αφορά τον Δήμο της Τρίπολης προχωρά με γοργούς ρυθμούς στο εσωτερικό του αστικού ιστού, ενώ
προετοιμάζεται και η τροφοδότηση της ΒΙΠΕ. Η κατασκευή του δικτύου στην Κόρινθο θα εκκινήσει τον Δεκέμβριο 2022 με
την τροφοδότηση των πρώτων καταναλωτών να λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2023. | Προϋπολογισμός: 23 εκατ. €

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
Με την ολοκλήρωσή του, η Πελοπόννησος θα διαχειρίζεται υποδειγματικά τα απόβλητά της και θα αφήσει στο παρελθόν τη
σημερινή ανεπίτρεπτη διαχείριση να θάβει περίπου το 90% των αποβλήτων της και μάλιστα 17 σε παράνομες χωματερές
(ΧΑΔΑ). | Προϋπολογισμός ΣΔΙΤ: 149,7 εκατ. €

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας
Κατασκευή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Τρίπολη μέσω ΣΔΙΤ. | Προϋπολογισμός: 20 εκατ. €

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.
| Προϋπολογισμός: 371,04 εκατ. €

Bioeconomy 360◦ Hub
Ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, με στόχο την ενεργό υποστήριξη
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. | Προϋπολογισμός: 30 εκατ. €

Πράσινο Υπολογιστικό Κέντρο – Green Data Center
Εγκατάσταση και λειτουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών (datacenter), στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο θα υποστηρίζει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.
| Προϋπολογισμός: 20 εκατ. €

Αξιοποίηση μαρινών
Αξιοποίηση της Μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΣΔΙΤ και της Μαρίνας Πύλου.

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Ανέγερση Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Μεσσηνίας και ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας.
| Προϋπολογισμός: 21 εκατ. €

Διώρυγα Κορίνθου 
Η αξιοποίηση της διώρυγας Κορίνθου περιλαμβάνει άμεσα έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης, ενώ για την ανάδειξή της  
σε τοπόσημο και πόλο έλξης υπερτοπικής σημασίας δρομολογείται η παραχώρησή της για τη δημιουργία εμπορικού χωριού, 
χώρων άθλησης, ποδηλατόδρομου και ενός μουσείου. |  Προϋπολογισμός:  33.76 εκατ. € 



Πολιτιστική Διαδρομή «Μορέας»
Με άξονα τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο χαράσσεται η εξής υπερτοπική διαδρομή σε σημαντικά μνημεία της Πελοποννήσου:
Νεμέα (Αρχαιολογικός χώρος – Οινοποιεία), Ναύπλιο (Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας- Μπούρτζι- Φρούριο Παλαμηδίου),
Αργος (Αρχαίο Θέατρο- Κάστρο Λάρισσας- Βυζαντινό και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο
Μυκηνών), Μαντίνεια (Αρχαιολογικός χώρος – Αρχαίο Θέατρο – Οινοποιεία), Τεγέα (Αρχαιολογικό Μουσείο- Ναός Αλέας
Αθηνάς), Μεγαλόπολη (Αρχαιολογικός χώρος, Αρχαίο Θέατρο), Σπάρτη (Αρχαιολογικό Μουσείο- Αρχαίο Θέατρο- Αρχαιολογικό
Μουσείο-Οικία Ευρώπης), Μυστράς, Καλαμάτα (Κάστρο, Αρχαιολογικό Μουσείο), Αρχαία Μεσσήνη.

Πολιτιστική Διαδρομή «Κυκλώπων και ανθρώπων έργα»
Πολιτιστική διαδρομή με θεματικό και ιστορικό χαρακτήρα με πυρήνα τη μυκηναϊκή μνημειακή αρχιτεκτονική. Ο κύριος 
άξονας της διαδρομής περιλαμβάνει την καρδιά του μυκηναϊκού πολιτισμού: Αργολίδα (Μυκήνες, Τίρυνθα,Μιδέα), Λακωνία 
(Θολωτός Τάφος Βαφειού, Παυλοπέτρι, Άγιος Βασίλειος, Πελλάνα), Αρκαδία (Θολωτό Τάφο Τεγέας),  Μεσσηνία (Ανάκτορο 
Εγκλιανού, Αρχαιολογικοί χώροι Περιστεριάς, Νιχωρίων, Μάλθης, Ίκλαινας, Θολωτοί Τάφοι Βοϊδοκοιλιάς, Άνθειας, 
Κουκουνάρας, Τραγάνας, Μυρσινοχωρίου), Ηλεία (Αρχαιολογικοί χώροι Κακόβατου και Κάτω Σαμικού), Αχαϊα (Αρχαιολογικός 
χώρος Βούντενης, Τείχος Δυμαίων.

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου
Ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων, στον χώρο του αστεροσκοπείου Κρυονερίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου σε συνεργασία με Αστεροσκοπείο Αθηνών. Προμήθεια εξοπλισμού. |  Προϋπολογισμός:  15,1 εκατ. € 

Συνεκτικές  παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας
140,15  εκατ. € για την προμήθεια υλικού και την αναβάθμιση 
κέντρων υγείας και νοσοκομείων κ.ά. 

Συνεκτικές  παρεμβάσεις στον τομέα της παιδείας
77 εκατ. € για την αναβάθμιση και την ανέγερση σχολικών μονάδων, κ.ά. 

Υπό σχεδιασμό

Ολοκληρωμένο

Σε εξέλιξη

Συνεκτικές  παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού
80 εκατ. € για την αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών μνημείων κ.ά. 

Αξιοποίηση αεροδρομίου Καλαμάτας
Αναβάθμιση και αξιοποίηση του αεροδρομίου Καλαμάτας με την μακροχρόνια παραχώρησή του μέσω διεθνούς διαγωνισμού. 
Παράλληλα σχεδιάζονται έργα επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και κατασκευή συνδετήριου τροχόδρομου.
|  Προϋπολογισμός:  6 εκατ. € 



Μέρος Β

200+ έργα



η Πελοπόννησος 

του 2030



Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αντιπλημμυρικά

Αντιπλημμυρική προστασία (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός:  234,23 εκατ. €

1

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση για άλλα 28 χρόνια (2 έτη κατασκευή
και άλλα 26 λειτουργία) μέσω ΣΔΙΤ των ακόλουθων υποδομών:
• Τριών Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), που χωροθετούνται από ένα σε κάθε

μία από τις ΠΕ Αρκαδίας (δυναμικότητας 105.000 t/y), Μεσσηνίας (65.000 t/y) και Λακωνίας (30.000 t/y),
έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει ως κύριες υποδομές, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

• Δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ενός για την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κορινθίας
(δυναμικότητας 50.000 t/y) κι ενός για την ΠΕ Αργολίδας (δυναμικότητας 34.000 t/y).

Προϋπολογισμός: 149,7 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2023

2

Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Πελοποννήσου θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση
των ΣΜΑ, στους οποίους τα εισερχόμενα απορρίμματα από τους Δήμους θα συμπιέζονται και θα
μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα ρυμούλκησης, τα οποία θα έχουν πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο
των απορριμματοφόρων, με σκοπό την μεταφορά τους στα αντίστοιχα κέντρα υποδοχής (κεντρικοί ΣΜΑ &
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων).

Προϋπολογισμός: 10,85 εκατ. €

3

Δημόσια Προστασία

Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ
Με την κατασκευή Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Τρίπολη επιτυγχάνεται η επιχειρησιακή
αναβάθμιση για την αντιμετώπιση κινδύνων και την διαχείριση κρίσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, για την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και για τη διάσωση του πολύτιμου φυσικού πλούτου της
χώρας.

Προϋπολογισμός: 20 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2025

5

Ενέργεια

Μικρότερα έργα αναβάθμισης του Συστήματος Μεταφοράς
Έργα του ΑΔΜΗΕ στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Προϋπολογισμός: 38 εκατ. €

6

Έργα αναβάθμισης υποσταθμών και επέκτασης δικτύων
Έργα που υλοποιούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έργα
αναβάθμισης υποσταθμών και επέκτασης δικτύων συνολικού π/υ 25 Μ€ περίπου, εκ των οποίων έργα π/υ 6,5
Μ€ συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

7

Διαχείριση Αποβλήτων

Άρδευση

Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
Βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα),
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις
και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Προϋπολογισμός: 13,41 εκατ. €

4

Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Πάτρα
Σε εξέλιξη η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του Έργου

Προϋπολογισμός: 98 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Γ’ Τρίμηνο 2025

8

2. Έργα για όλη την Περιφέρεια

19 Υπό σχεδιασμό Ολοκληρωμένο Σε εξέλιξη



Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Οδικά

Βελτίωση Επ. οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας - Δερβενάκια – Μυκήνες νομού Αργολίδας
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τελευταίου συνδετήριου τμήματος, μήκους 7,015 χλμ. της Νέας
Επαρχιακής Οδού Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων που αναμένεται να συνδέσει το οδικό δίκτυο του νομού
Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κορίνθου – Τριπόλεως). Το έργο εντάχθηκε τον 07.2022 και ο
διαγωνισμός δημοσιεύτηκε τον 09.2022. Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός: 48,85 εκατ. €

9

Έργα οδικής ασφάλειας
Συντήρηση οδική ασφάλεια εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 15,02 εκατ. €

10

Πρόγραμμα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου
Το έργο της βελτίωσης της ασφάλειας του Οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποιείται μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 65 εκατ. €

11

Ενεργειακή αναβάθμιση οδικού δικτύου
Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και συντήρηση συστήματος οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό
δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξοικονόμηση ενέργειας σαν σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) με
12ετη διάρκεια

Προϋπολογισμός: 3,8 εκατ. €

12

Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη
Το έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων στη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων "" Κιάτο – Ροδοδάφνη"", μήκους 70,6
χλμ. περίπου που τέθηκε σε λειτουργία 22/6/2020. Πρόοδος: Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 6/7/2022.

Προϋπολογισμός: 83,4 εκατ. €

13

Δίκτυο αρχαίων σιδηροδρόμων
Αναμένεται η ολοκλήρωση του feasibility study εντός 4 μηνών και η συμβασιοποίηση εντός ενός έτους.

Προϋπολογισμός: 80 εκατ. €

14

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών (LOT 3)
Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των «λευκών» περιοχών στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή των
περιοχών όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές, με τη δημιουργία και αναβάθμιση
τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. π/υ 96 εκατ. € για όλη την επικράτεια.

16

Ψηφιακές συνδέσεις

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (ULTRA-FAST BROADBAND)
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της
διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση
υπερυψηλής ταχύτητας. π/υ 868 εκατ. € για όλη την επικράτεια.

Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2025

15

Σιδηροδρομικά

20
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ΣΔΑΜ

Bioeconomy 360◦ Hub
Το Bioeconomy 360◦ Hub αφορά την ανάπτυξη και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την υλοποίηση
πιλοτικών δράσεων, με στόχο την ενεργό υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Δίνει έμφαση στην Εφαρμοσμένη Έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής και περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση της
βιοοικονομίας που περιλαμβάνει εκτός των βιολογικών πόρων, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Θα αξιοποιήσει
και θα αναβαθμίσει τις ανεκμετάλλευτες κτηριακές εγκαταστάσεις του παλιού ψυχιατρείου της Τρίπολης
(Ιδιοκτησίας ΠΑΠΕΛ, Συνολικής έκτασης 436.551,57 m2, Επιφάνεια κεντρικού κτηρίου 14.000 m2)

Προϋπολογισμός: 2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2025

17

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Επιχειρηματικότητα και εμβληματικές επενδύσεις

Βιομηχανικά πάρκα
Προϋπολογισμός: 63 εκατ. €

18

Επενδύσεις μέσω του αναπτυξιακού
Προϋπολογισμός: 650 εκατ. €

19

Πράσινο Υπολογιστικό Κέντρο – Green Data Center
Αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών
(datacenter), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο θα υποστηρίζει φιλικές προς το
περιβάλλον τεχνολογίες. Τo data center θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις όπου θα αποθηκεύεται τεράστιος όγκος
δεδομένων και θα υποστηρίζει την τεχνολογία του cloud, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις, ακαδημαϊκές μονάδες και
πολίτες. Παράλληλα, θα παρέχονται προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα υπηρεσίες υπολογιστικού
νέφους, καθώς και υπηρεσίες ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery), αποτελώντας πόλο έλξης
σημαντικών τεχνολογικών επενδύσεων.

Προϋπολογισμός: 20 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2024

20

Δομές Επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης
Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου μέσω της δημιουργίας δικτύου πέντε δομών σε πόλεις ιδιαίτερου επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας (Τρίπολη, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Κόρινθος). Στο πλαίσιο του δικτύου
των δομών θα υλοποιηθεί η στρατηγική για μια νέου τύπου επιχειρηματικότητα εντός των γεωγραφικών ορίων
της Περιφέρειας, που θα ενσωματώνει γνώση, καινοτομία και καλές πρακτικές, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη
στήριξη των νέων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός: 4 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2026

21

2. Έργα για όλη την Περιφέρεια
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22

Αναπλάσεις

Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου
Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη. Ανάπλαση πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο
Τρίπολης.
Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Λουκά
στον Δήμο Τρίπολης. Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρίπολης.

Προϋπολογισμός: 3 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2025

22

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
Υλοποίηση 18 μελετών για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Τα ΤΠΣ εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου
επιπέδου στο σύνολο των επιπέδων του χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χωροταξικό
σχεδιασμό και παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό δευτέρου επιπέδου. Τα ΤΠΣ
εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις
αναγκαίες ρυθμίσεις (και κατά περίπτωση κατευθύνσεις) για την επίτευξη των σκοπών τους.

Προϋπολογισμός: 19,55 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2024

23

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
Υλοποίηση δύο μελετών για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Κορίνθου και Ερμιονίδας.

Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2024

24

Αστική Αναζωογόνηση περιοχών Περιφέρειας Πελοποννήσου
Το έργο περιλαμβάνει: α) Ωρίμανση του έργου ""Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας"", (β) Ωρίμανση του έργου
"Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντίνεια - Κιτριές", (γ) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων
αναβάθμισης Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας, (δ) Ανάπλαση Οδών Λυγουριού, (ε) Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών
(Πλατεία Καποδιστρίου).

Προϋπολογισμός: 16,98 εκατ. €

25

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Έξυπνες πόλεις "Smart Cities"
Υλοποίηση έργων για τη διευκόλυνση του μετασχηματισμού ελληνικών πόλεων σε έξυπνες πόλεις μέσω
επενδύσεων σε έξυπνες βιώσιμες πόλεις, καθώς και σε υποδομές και συστήματα για ένα βιώσιμο και πράσινο
αστικό μέλλον. Αφορά τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Άργους – Μυκηνών, Βέλου – Βόχας, Βόρειας Κυνουρίας,
Γορτυνίας, Δυτικής Μάνης, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ευρώτα, Καλαμάτας, Κορινθίων, Λουτρακίου -
Αγίων Θεοδώρων, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Μονεμβασιάς, Ναυπλιέων, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας,
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Σπάρτης, Τρίπολης και Τριφυλίας.

Προϋπολογισμός: 15,69 εκατ. €

26

Ψηφιοποίηση ΔΕΥΑ
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών, ο περιορισμός της σπατάλης νερού και η ενίσχυση
της ασφάλειας των συστημάτων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη νερού, να υπάρχει μέτρηση στα πάντα, να
υπάρχουν πύλες μέσω των οποίων να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται για όλα όσα τους αφορούν, να
υπάρχει ασφάλεια, εξοπλισμός, αισθητήρες (σένσορες), όπου μέσα από αυτούς να δημιουργούνται συστήματα
καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. Αφορά τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Άργους – Μυκηνών, Βέλου – Βόχας,
Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Δυτικής Μάνης, Ελαφονήσου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ευρώτα, Καλαμάτας,
Κορινθίων, Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Μονεμβασιάς, Ναυπλιέων, Νεμέας,
Νότιας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Σπάρτης, Τρίπολης και Τριφυλίας.

Προϋπολογισμός: 4,55 Εκατ. €

27

Λευκές περιοχές
Πρόγραμμα επιδότησης κατοίκων "Λευκών Περιοχών" για την χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου
ευρυζωνικού εξοπλισμού τηλεοπτικής κάυλυψης. Αφορά τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Άργους – Μυκηνών,
Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Ελαφονήσου, Ερμιονίδας, Ευρώτα, Καλαμάτας, Κορινθίων, Λουτρακίου - Αγίων
Θεοδώρων, Μεσσήνης, Μονεμβασιάς, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Πύλου –
Νέστορος, Τρίπολης.

Προϋπολογισμός: 4,86 Εκατ. €

28
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Βελτίωση καθημερινότητας

Αναβάθμιση Περιφερειακών Διευθύνσεων ΔΥΠΑ
Ανακαίνιση των κτηρίων των ΕΠΑΣ Σπάρτης, Αργολίδας και Καλαμάτας για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και της χωρικής λειτουργικότητας.
Πρόοδος: Προς εκκίνηση μελετητικής διαδικασίας

Προϋπολογισμός 7,2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2025

29

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών
Το έργο εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα με στόχο τη βελτίωση αποτελεσματικότητας της
λειτουργίας των ΚΕΠ. Με σκοπό τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή στοχευμένων ψηφιακών και άυλων παρεμβάσεων σε
σύντομο χρονικό διάστημα, με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον πολιτικό-κεντρικό/δεδομένο-κεντρικό ψηφιακό
μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Αφορά τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Άργους – Μυκηνών, Βέλου – Βόχας, Βόρειας
Κυνουρίας, Γορτυνίας, Δυτικής Μάνης, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ευρώτα, Καλαμάτας, Κορινθίων, Λουτρακίου - Αγίων
Θεοδώρων, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Μονεμβασιάς, Ναυπλιέων, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,
Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, Σπάρτης, Τρίπολης και Τριφυλίας.

Προϋπολογισμός 2,9 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2024

30

Υγεία

Κέντρα Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Αναβάθμιση εξοπλισμού κέντρων υγείας Πελοποννήσου με προμήθεια ασθενοφόρων και βιοϊατρικού
εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός 1,84 εκατ. €

31

Έργα και παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για ΦΠΥΥ από το 2019
και στο εξής
Ο π/υ αφορά Υγειονομικές υποδομές (ανέγερση κτιρίου, αναβάθμιση εγκαταστάσεων, αναβάθμιση, προσθήκη,
ανακαίνιση) , Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. Μεσσηνίας, Γ.Ν.
Αργολίδας και το Γ.Ν. Κορίνθου καθώς και την επέκταση και εγκατάσταση συστήματος LIS στις δομές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ.) της 6ης ΥΠΕ.

Προϋπολογισμός 10,56 εκατ. €

33

Κέντρα Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Αναβάθμιση Κέντρων Υγείας Κρανιδίου, Κορίνθου, Φιλιατρών με π/υ 1 εκατ. € για καθένα. Ενεργειακή
αναβάθμιση ΚΥ Μεγαλόπολης.

Προϋπολογισμός 4 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2025

32
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Παιδεία

Σχολικές Μονάδες ΕΕΚ
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, στους τομείς της
γεωπονίας, ναυτιλιακών, υγείας, δομικών έργων, εφαρμοσμένων τεχνών, μηχανολογίας, τεχνολογίας
πληροφοριών και επικοινωνίας και ηλεκτρολογίας.

Προϋπολογισμός 7,97 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 03.2023

Δημόσια ΙΕΚ
Κατάρτιση νέων έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και κατάρτιση καταρτιζόμενων
ανεξαρτήτως ηλικίας και εργασιακής κατάστασης.

Προϋπολογισμός 3,4 εκατ. €

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Υποστήριξης
Διδασκαλίας και Μάθησης και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού κατά την περίοδο
της πανδημίας .

Προϋπολογισμός 5,3 εκατ. €

34
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αρδευτικά έργα Ανάβαλου Β
Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου.
Ωφελούμενοι αγρότες: 2.500.

Προϋπολογισμός:  16,16 εκατ. € 

4

Αρδευτικά έργα Ανάβαλου Α
Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, 
Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν.Αργολίδας.
Ωφελούμενοι αγρότες: 6.000.

Προϋπολογισμός:  14,66 εκατ. €

3

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρχαίας Επιδαύρου
Πρόοδος: Το έργο είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.

Προϋπολογισμός:  1,41 εκατ. €

1

Λιμένας Ναυπλίου
Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης λιμένος Ναυπλίου.

Προϋπολογισμός:  2,85 εκατ. €

6

Αρδευτικά έργα

Διαχείριση αποβλήτων

Λιμενικά έργα

Υλοποίηση δικτύων διανομής στο Άργος και στο Ναύπλιο
Τα έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα και η πρώτη τροφοδότηση προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του 
2023, οπότε θα ολοκληρωθεί και ο σταθμός μέτρησης και ρύθμισης πίεσης από τον ΔΕΣΦΑ.

Προϋπολογισμός:  15 εκατ. €

5

Ενέργεια

Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας - Δερβενάκια – Μυκήνες Νομού 
Αργολίδας
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τελευταίου συνδετήριου τμήματος, μήκους 7,015 χλμ. της Νέας
Επαρχιακής Οδού Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων που αναμένεται να συνδέσει το οδικό δίκτυο του νομού
Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κορίνθου – Τριπόλεως). Το έργο εντάχθηκε τον 07.2022 και ο διαγωνισμός

δημοσιεύτηκε τον 09.2022. Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός:  48,85 εκατ. €

8

Οδικά έργα

Σιδηροδρομικά έργα

Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Άργους και του κλάδου Άργους -
Ναυπλίου, με κυκλοφοριακή εξασφάλιση σταθμών και εξασφάλιση ισόπεδων διαβάσεων με 
ΑΣΙΔ
Το έργο περιλαμβάνει υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση, και σταθμούς.
Προϋπολογισμός:  15,47 εκατ. €

9

26

Αντικατάσταση του αγωγού λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Αργούς  Ναυπλίου
Προϋπολογισμός:  1,27 εκατ. €

2

Αποκατάσταση ζημιών σε λιμάνια
Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας και Κιβερίου του Δήμου Άργους -
Μυκηνών Ν. Αργολίδας, από τη θεομηνία της 29.09.2018.

Προϋπολογισμός:  1,73 εκατ. €  |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Ιούνιος 2023 

7
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14 Αστική αναζωογόνηση Δήμου Ναυπλιέων
Προϋπολογισμός:  7,9 εκατ. €  

16 Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου
Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου. 21,09% πρόοδος υλοποίησης.
Προϋπολογισμός:  2,3 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Ιούλιος 2023

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Αναπλάσεις

28

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

12

13

15 Αρχαιολογικό μουσείο Άργους
Εκσυγχρονισμός αρχαιολογικού μουσείου Άργους. Πρόοδος υλοποίησης 36,09%.

Προϋπολογισμός:  3,1 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Σεπτέμβριος 2023  

Πολιτισμός

18 Κτήριο Τερζάκη Ναύπλιο
Ωρίμανση μελετών για αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίου Τερζάκη στο Ναύπλιο. Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες
"Γεωμετρική Τεκμηρίωση, Μελέτη Συντήρησης Τοιχογραφιών, Σκοπιμότητας και Κτηριολογικό.

Προϋπολογισμός: 1,55 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2023

17 Κτήριο Βίγγα
Αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίου Βίγγα στο Ναύπλιο. 1,06% πρόοδος υλοποίησης.

Προϋπολογισμός:  3,2 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023  

19 Φρούριο Μπούρτζι
Στερέωση- αποκατάσταση- ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο.

Προϋπολογισμός:  2,78 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023  

20 Μυκηναϊκή ακρόπολη Τίρυνθας
Μυκηναϊκή ακρόπολη Τίρυνθας - ΦΑΣΗ Δ' 53,50% πρόοδος υλοποίησης.

Προϋπολογισμός:  1,01 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023  

21 Πολιτιστικές Διαδρομές «Κόσμοι Βυζαντινοί»
Με αφετηρία την περιοχή της Κορίνθου: αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία.

Αξιοποίηση ακινήτου στη θέση Βερβερόντα στο Πόρτο Χέλι
Επικλινές ακίνητο στην περιοχή «Βερβερόντα» του οικισμού Πόρτο Χέλι της Αργολίδος. Το ακίνητο έχει σχήμα
επιμήκους πολυγώνου με έκταση 627,4 στρ. Στην παρούσα περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ διερεύνα τις δυνατότητες αξιοποίησης
του ακινήτου (Τουρισμός – Αναψυχή, Golf - αεροδρόμιο κλπ). Οι επόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν την
premarketing δραστηριότητά.

Μαρίνα Ναυπλίου
Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και
εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου με ΣΔΙΤ. Αναμένεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο. Η επένδυση εκτιμάται σε 25 εκατ. €.

Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  ‘Δ τρίμηνο 2023

Ύδρευση

10 Έργα ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός:  4,97 εκατ. €

11 Βελτίωση δικτύου ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός:  14,04 εκατ. €
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Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

30

Βελτίωση καθημερινότητας

Αθλητισμός

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδων ποδοσφαίρου Μυκηνών και Μαλανδρενιου, αντικατάσταση τεχνητού
χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης, Πορτοχελιου και αρχαίας Επιδαύρου, βελτίωση αγωνιστικής
επιφάνειας γηπέδου Νέου Ηραίου, προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτήριων για τα γήπεδα Φιχτίων, Διδύμων
και Κοιλάδας, αθλητικό κέντρο Κρανιδίου περιφέρεια: ανακατασκευή γηπέδου νέας Κίου με υβριδικό χλοοτάπητα
και αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Προϋπολογισμός:  3,2 εκατ. €  

22

Αθλητικό κέντρο Κρανιδίου
Πρόοδος: Προς δημοπράτηση.

Προϋπολογισμός:  1,5 εκατ. €  

23

Αναβάθμιση Περιφερειακών Διευθύνσεων ΔΥΠΑ
Ανακαίνιση των κτηρίων των ΕΠΑΣ Σπάρτης, Αργολίδας και Καλαμάτας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και της χωρικής λειτουργικότητας. Πρόοδος: Προς εκκίνηση μελετητικής διαδικασίας.

Προϋπολογισμός:  7,2 εκατ. €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2025

24

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Άργους
Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια υλικών και εργασίες για τη μόνωση δώματος του παλαιού κτιρίου και τη 
επισκευή των λουτρών της παιδιατρικής κλινικής.
Προϋπολογισμός:  2,12 εκατ. €

26

Γενικό Νοσοκομείο Άργους
Το έργο αφορά σε σύμφωνη γνώμη για την ενεργειακή αναβάθμιση των Ν.Μ. του Γ.Ν. Αργολίδας.
Προϋπολογισμός:  3,46 εκατ. €

27

Κέντρο Υγείας Λυγουρίου
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κ.Υ. Λυγουρίου.
Προϋπολογισμός:  0,205 εκατ. €

28

Κέντρο Υγείας Κρανιδίου
Ενεργειακή αναβάθμιση Κ.Υ. Μεγαλόπολης, Κρανιδίου, Φιλιατρών, Λουτρακίου και Νεμέας.
Προϋπολογισμός:  1,5 εκατ. €

29

Παιδεία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας εκπαιδευτήριων στις παλαιές καπναποθήκες 
Ναυπλίου, Παν. Πελοποννήσου
Έχει συμβασιοποιηθεί.

Προϋπολογισμός:  2,6 εκατ. €  |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  2024

25



2

4. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

3

1

4

5
6

7

8

9

Υπό σχεδιασμό

Ολοκληρωμένο

Σε εξέλιξη

31



32

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου
Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Πραθί - Κατουνίστρα -
Καρέλη). Πρόοδος: Η σύμβαση υπεγράφη τον 09.2022.

Προϋπολογισμός: 21 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Μάρτιος 2025

1

Αντιπλημμυρική προστασία
Αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας – Κορίνθου.

Προϋπολογισμός: 12 εκατ. €

2

Αντιπλημμυρική προστασία Λουτρακίου
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην πόλη του Λουτρακίου (Περαχώρα Αγ. Θεοδώρων) με παρεμβάσεις σε οκτώ
χειμάρρους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Πρόοδος: Σε διακήρυξη.

Προϋπολογισμός: 23 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2025

3

Αντιπλημμυρικά έργα

Διαχείριση αποβλήτων

Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγ. Θεοδώρων
Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων και παροχή υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης για τρία έτη.

Προϋπολογισμός: 0,78 εκατ. €

6

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου, Λεχαίου, Βόχας αγωγός μεταφοράς επέκταση
υφιστάμενης ΕΕΛ.
Ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Άσσου, Κάτω Άσσου, Περιγιαλίου,
Λεχαίου, του Δήμου Κορινθίων και των οικισμών Βραχατίου και Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Προϋπολογισμός: 49,7 εκατ. €

5

Δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμού Νεμέας & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Νεμέας
Έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού
Νεμέας. Πρόοδος: Δημοπράτηση του έργου: 09.2022

Προϋπολογισμός: 14,3 εκατ. €

4

Αρδευτικά

Αρδευτικά έργα Κορινθίας
Αρδευτικό έργο κεφαλαίου Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων, διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου,
αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην κοινότητα Λαυκας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου
Σικυωνίων, αρδευτικό έργο κοινότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων, κατασκευή δικτύου άρδευσης της κοινότητας
Καισαριου Δήμου Σικυωνίων, από τη γεώτρηση ΜΠΡΙΜΙΖΑ.

Προϋπολογισμός: 7 εκατ. €

7

Φράγμα Ασωπού
Το φράγμα στον ποταμό "Ασωπό Κορινθίας" κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της
Στιμάγκας και 2χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου. Είναι χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, συνολικό μήκος στον άξονα 425 μ.,
ύψος από το φυσικό έδαφος 68 μ. και με την κατασκευή του θα δημιουργηθεί ταμιευτήρας συνολικής
χωρητικότητας 29,10 εκ. μ3, με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,60 εκ. μ3. Εκτιμάται ότι μετά την κατασκευή του φράγματος
θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρέμματα από αυτό. Το έργο υλοποιείται κανονικά και έχει εκτελεστεί το 70% της
αρχικής σύμβασης. Ωφελούμενοι αγρότες: 5.000.

Προϋπολογισμός: 54,6 εκατ. €

8

Αρδευτικά έργα Μελισσίου και Βέλου
1. Αρδευτικό έργο Μελισσιου, 2. Εκσυγχρονισμός - βελτίωση έργων υποδομών περιοχής Βέλου.

Προϋπολογισμός: 2,55 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023

9
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34

Ενέργεια

Ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Τριπόλεως και Κορίνθου
Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχει αεριοδοτηθεί το δίκτυο και θα είναι εφικτή η τροφοδοσία των
καταναλωτών. Το έργο που αφορά τον Δήμο της Τρίπολης προχωρά με γοργούς ρυθμούς στο εσωτερικό του αστικού
ιστού, ενώ προετοιμάζεται και η τροφοδότηση της ΒΙΠΕ. Εκτός από την Τρίπολη, φυσικό αέριο παρέχεται από τον
Απρίλιο 2022 και στη Μεγαλόπολη, όπου οι καταναλωτές επιχορηγούνται με 100% για την αλλαγή των εσωτερικών
εγκαταστάσεών τους. Για την περίπτωση του Δήμου Κορίνθου η κατασκεύη του δικτύου θα εκκινήσει τον Δεκέμβριο
του τρέχοντος έτους με την τροφοδότηση των πρώτων καταναλωτών να λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2023.

Προϋπολογισμός: 23 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2023

10

ΚΥΤ Κορίνθου και δεύτερη σύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το Σύστημα 400kV
Η νέα Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Η επέκταση του Συστήματος 400kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου
400kV Πάτρα - Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο,
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών, βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των
τάσεων για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής
και φορτίου.

Προϋπολογισμός: 100,7 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2025

11

Βελτίωση Επ. Οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας - Δερβενάκια – Μυκήνες Νομού Αργολίδας
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τελευταίου συνδετήριου τμήματος, μήκους 7,015 χλμ. της Νέας
Επαρχιακής Οδού Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων που αναμένεται να συνδέσει το οδικό δίκτυο του νομού
Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κορίνθου – Τριπόλεως). Το έργο εντάχθηκε τον 07.2022 και ο διαγωνισμός

δημοσιεύτηκε τον 09.2022. Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός: 48,85 εκατ. €

13

Οδικά έργα

Συντήρηση -βελτίωση επαρχιακών οδών στο Δ.Δ Φενεού Δήμου Σικυωνίων
Πρόοδος: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.

Προϋπολογισμός: 2.3 εκατ. €

14

Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα
Το τμήμα του έργου που διέρχεται από την Π.Ε. Κορινθίας αφορά τη σύνδεσή τους με το ΚΥΤ Κορίνθου μέσω
συνδέσμου Συνεχούς Ρεύματος.

Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2028

12

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης περιοχών εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα
Υπό εκπόνηση οι μελέτες για τα Αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του αυτοκινητοδρόμου.

Προϋπολογισμός:  40 εκατ. €

16

Αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων 
Έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην ΕΠ.Ο. Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα – Κάρυά. Πρόοδος: 
Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.

Προϋπολογισμός:  7.64 εκατ. €  |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Ιανουάριος 2024

15

Ύδρευση

Έργα ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός:  7,34 εκατ. €

18

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός:  44,78 εκατ. €

17
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36

Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου 
με ηλεκτροκίνηση
Το έργο περιλαμβάνει την μετατροπή της υφιστάμενης μονής Μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου σε Κανονικού
Εύρους Ηλεκτροκινούμενη και την τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα Σιδηροδρομική
Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου –
Αεροδρομίου.

Προϋπολογισμός: 7.2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

20

Σιδηροδρομικά έργα

Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής  στο τμήμα  Κιάτο- Διακοφτό (*μέρος του ευρύτερου 
έργου: "Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα  Κιάτο - Ροδοδάφνη)
Το έργο περιλαμβάνει υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση, και σταθμούς.
Προϋπολογισμός:  684,1 εκατ. €

19

Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Άργους και του κλάδου Άργους -
Ναυπλίου, με κυκλοφοριακή εξασφάλιση σταθμών & εξασφάλιση ισόπεδων διαβάσεων με ΑΣΙΔ
Το έργο περιλαμβάνει υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση, και σταθμούς.
Προϋπολογισμός:  15,47 εκατ. €

21

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Αγροτική οδοποιία

Αγροτική Οδοποιία (διάφορα έργα)
Διάφορα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών

Προϋπολογισμός:  24,347 εκατ. €

23

Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη
Το έργο αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων στη Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων "" Κιάτο – Ροδοδάφνη"", μήκους 70,6
χλμ. περίπου που τέθηκε σε λειτουργία 22/6/2020. Πρόοδος: Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 6/7/2022.

Προϋπολογισμός: 83,4 εκατ. €

22

Μελέτες
Μελέτες οριστικής επισκευής και αποκατάστασης ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της
διώρυγας Κορίνθου

Προϋπολογισμός: 1,76 εκατ. €

25

Αξιοποίηση Διώρυγας Κορίνθου
Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της διώρυγας σε τοπόσημο και πόλο έλξης υπερτοπικής σημασίας. Ειδικότερα,
προτείνεται η δημιουργία ενός εμπορικού χωριού με 70 καταστήματα λιανικής και 7 εστιατόρια μέσης κατηγορίας.,
2 μαρίνες με 362 θέσεις ελλιμενισμού, ηλιακά πάνελ ισχύος 3.5 MW για ιδιοπαραγόμενη ενέργεια καθώς και 2.000
θέσεις στάθμευσης με εγκατάσταση ταχυφορτιστών. Επίσης προβλέπονται χώροι άθλησης, πεζόδρομος,
ποδηλατοδρόμος και η λειτουργία ενός μουσείου.
Εκτιμώμενο capex 98 εκατ. €

24

Αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας
Κορίνθου
Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 18.2.2022. Η Διώρυγα είχε δοθεί για χρήση από την ναυσιπλοΐα μέχρι τις
4.10.2022 και τώρα έχει κλείσει για την κατασκευή του τοίχου προστασίας ποδός και των λοιπών εργασιών. Έχουν
γίνει έως σήμερα η εκσκαφή-καθαρισμός του πυθμένα της Διώρυγας, οι πάσσαλοι ενίσχυσης του Ν. Ακρόβαθρου της
γέφυρας λυμάτων, εκσκαφές ανάλυσης πρανών και εγκατάσταση πλεγμάτων άρσης καταπτώσεων.

Προϋπολογισμός: 32 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2024

26

27 Συντήρηση πρανών διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
Το Υπερταμείο έχει εκπονήσει μια σειρά από προμελέτες για να διερευνηθεί η βιωσιμότητα εναλλακτικών σεναρίων.
Η πρόταση του Υπερταμείου αφορά ένα εκτεταμένο έργο συντήρησης των πρανών με ταυτόχρονη διατήρηση της
αρχικής γεωμετρίας του καναλιού.

Διώρυγα Κορίνθου
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38

28 Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λουτρακίου Α ΦΑΣΗ
Πρόοδος: Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.

Προϋπολογισμός: 5 εκατ. €

Αναπλάσεις

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

29 Ι. Μονή Προφήτου Ηλίου Ζαχόλης, Δήμου Ευρωστίνης – Ξυλοκάστρου
Στερέωση και αποκατάσταση νοτιάς πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Ι. Μονής Προφήτου Ηλίου
Ζάχολης, Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου. Πρόοδος υλοποίησης 4,39%.

Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

Πολιτισμός

30 Αστεροσκοπείο Κρυονερίου
Ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων, στον χώρο του αστεροσκοπείου Κρυονερίου και διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου σε συνεργασία με Αστεροσκοπείο Αθηνών. Προμήθεια εξοπλισμού. Πρόοδος: Έχει υπογραφεί
η προγραμματική σύμβαση και βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό Έλεγχο.

Προϋπολογισμός: 15,1 εκατ. €

Τουρισμός

Αθλητισμός

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας γηπέδων ποδοσφαίρου Μυκηνών και Μαλανδρενιου, αντικατάσταση τεχνητού
χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης, Πορτοχελιου και αρχαίας Επιδαύρου, βελτίωση αγωνιστικής
επιφάνειας γηπέδου Νεου Ηραίου, προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτήριων για τα γήπεδα Φιχτίων, Διδύμων
και Κοιλάδας, αθλητικό κέντρο Κρανιδίου, ανακατασκευή γηπέδου νέας Κίου με υβριδικό χλοοτάπητα και
αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου Άργους-Μυκηνών

Προϋπολογισμός: 4,18 εκατ. €

31

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γηπέδου ποδοσφαίρου “συνοικισμού” Δήμου
Κορινθίων, αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων, συμπληρωματικά έργα στο
γήπεδο Ολυμπιακού Λουτρακίου.

33

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Παιδεία

Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (δημοτικό σχολείο)
Το έργο αφορά την κατασκευή συγκροτήματος δημοτικού σχολείου σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως 5.317,86 m2
πού διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων στην Δ.Κ Αρχαίας Κορίνθου. Το σχολικό συγκρότημα θα είναι διώροφο, συνολικής
επιφάνειας 2.575,09 m2. Παράλληλα, προβλέπεται και η κατασκευή Ανοικτού Στεγάστρου Επιφάνειας 186,0 Μ2. Στο
ισόγειο προβλέπονται 4 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, χώρος φύλακα, γραφείο
διευθυντή, γραφείο δασκάλων, γραφείο ψυχολόγου, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, χώρος φαγητού, αποθήκη, χώροι
υγιεινής (WC) και χώρος λεβητοστασίου.
Στον όροφο προβλέπονται 4 αίθουσες διδασκαλίας, 4 αίθουσες εργαστηρίων, χώρος γενικού αρχείου, γραφείο
συλλόγου γονέων, αίθουσα τμήματος ένταξης και χώροι υγιεινής (WC αγοριών και κοριτσιών). Επίσης θα γίνει
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την κατασκευή γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ, με φύτευση γκαζόν και
ασφαλτόστρωση του υπόλοιπου τμήματος, καθώς και με περίφραξη περιμετρικά του περιβάλλοντα χώρου του
σχολείου.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2023

34

Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου
Προϋπολογισμός: 11 εκατ. €

35

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Βελτίωση - συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων, προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού
εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου “Ολυμπιακού Λουτρακίου” Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.

Προϋπολογισμός: 0,50 εκατ. €

32
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Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ίσθμιας
Το έργο αφορά στην ανέγερση του Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας, καθώς το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα
αποτελείται από ένα παλαιό κεντρικό κτίσμα (έτος λειτουργίας 1957) και αντιμετωπίζει πολλές φθορές καθώς και
λειτουργικά προβλήματα.Το νέο Δημοτικό Σχολείο είναι χωροθετημένο στην περιοχή Κυρά Βρύση Ισθμίας που
βρίσκεται στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων. Το νέο σχολείο αποτελείται από ένα κτίριο εμβαδού επιφανείας
1.173 μ2 και περιλαμβάνει ισόγειο, υπόγειο και όροφο. Το κτίριο πρόκειται να πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα
είναι σε συμφωνία με τις συσχετιζόμενες διατάξεις, προκειμένου να δύναται να φιλοξενήσει μαθητές και προσωπικό
υπό άρτιες συνθήκες. Λόγω της φύσεως του έργου, η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή των
κατάλληλων κτιριακών υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή των χώρων καθώς και η ασφάλεια των μαθητών
και των εργαζομένων. Οδεύει προς ολοκλήρωση. (ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 81,22%).
Προϋπολογισμός:  1,6 εκατ €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2022

36

Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου
Το έργο αφορά την ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου, - σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση Μαγούλα -,
το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι σε συμφωνία με τις συσχετιζόμενες διατάξεις, προκειμένου
να δύναται να φιλοξενήσει μαθητές υπό άρτιες συνθήκες. Η μελέτη αφορά στο σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του Λυκείου και στη διαμόρφωση του άμεσου
περιβάλλοντα χώρου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του. Το Λύκειο αποτελείται από 3 κτίρια. Λόγω της
φύσεως του έργου, η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή υποδομών, κατάλληλων ώστε να
διασφαλίζεται η υγιεινή και καθαριότητα των χώρων καθώς και η ασφάλεια των μαθητών και εργαζομένων.
Προϋπολογισμός:  1,6 εκατ €   |   Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2022

37

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
- Ανακαίνιση - ανακατασκευή των μαγειρείων & ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου.
Προϋπολογισμός:  0,53 εκατ. €

38

- Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό ΤΕΠ του ΓΝ Κορίνθου με ένταξή του στο ΤΑΑ.
Προϋπολογισμός:  0,31 εκατ. €

- Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προμήθεια επιστημονικού, ιατροτεχνολογικού, λοιπού επιστημονικού εξοπλισμού. 
Προϋπολογισμός:  1,18 εκατ. €

39

Κέντρο Υγείας Λουτρακίου
Ενεργειακή αναβάθμιση Κ.Υ. Μεγαλόπολης, Κρανιδίου, Φιλιατρών, Λουτρακίου και Νεμέας.
Προϋπολογισμός:  0,3 εκατ. €

40

Κέντρο Υγείας Γκούρας
Προμήθεια υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση φθορών του κτιρίου του Κ.Υ. Γκούρας.
Προϋπολογισμός:  20.000 €

41

Κέντρο Υγείας Καλλιανών
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση κέντρου υγείας Καλλιανών.
Προϋπολογισμός:  0,33 εκατ. €

42

Κέντρο Υγείας Νεμέας
Ενεργειακή αναβάθμιση Κ.Υ. Μεγαλόπολης, Κρανιδίου, Φιλιατρών, Λουτρακίου και Νεμέας.
Προϋπολογισμός:  0,35 εκατ. €

43

Κέντρο Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τα έργα αφορούν την αναβάθμιση των ΚΥ Γκούρας, Καλλιανών που είναι προγραμματισμένα και την ένταξη της 
αναβάθμισης των ΚΥ Λουτρακίου και Νεμέας.
Προϋπολογισμός:  1  εκατ. €

44
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αναβάθμιση λειτουργίας ΕΕΛ Μεγαλόπολης
Πρόοδος: Υπογραφή σύμβασης: 09.2022. Υπό κατασκευή.

Προϋπολογισμός:  1,52 εκατ. €

2

Δημόσια προστασία

Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης
Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης περιοχή Ζευγολατιού Νεοχωρίου
Πρόοδος: υπογραφή σύμβασης 07.2022. Σε εξέλιξη οι εργασίες.

Προϋπολογισμός:  5 εκατ. €

1

Διαχείριση αποβλήτων Τρίπολης
Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης

Προϋπολογισμός:  10,95 εκατ. €  |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023

3

Αρδευτικά δίκτυα Τάκας Ν. Αρκαδίας
Το σύνολο των έργων υδροληψίας, μεταφοράς, άντλησης, ρύθμισης και διανομής του νερού για άρδευση από τον
ταμιευτήρα Τάκας, τα οποία απαιτούνται για την αξιοποίηση της περί τον ταμιευτήρα περιοχής, εντός συνολικής
δεσποζόμενης έκτασης 33.300 στρ. και καθαρής γεωργικής έκτασης 24.640 στρ. Οι προς άρδευση εκτάσεις
βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο του Μαντινειακού οροπεδίου και περιλαμβάνουν αγροκτήματα των Δημοτικών
Ενοτήτων Τεγέας και Τριπόλεως. Ως κύρια πηγή υδροδότησης θα χρησιμοποιηθεί ο ταμιευτήρας της Τάκας, με τα
έργα υδροληψίας απ΄ αυτόν, στα οποία θα συνδεθούν τα προς κατασκευή έργα. Ωφελούμενοι αγρότες: 3.000

Προϋπολογισμός:  20,05 εκατ. €

4

Ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Τριπόλεως και Κορίνθου
Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχει αεριοδοτηθεί το δίκτυο και θα είναι εφικτή η τροφοδοσία των
καταναλωτών. Το έργο που αφορά τον Δήμο της Τρίπολης προχωρά με γοργούς ρυθμούς στο εσωτερικό του αστικού
ιστού, ενώ προετοιμάζεται και η τροφοδότηση της ΒΙΠΕ. Εκτός από την Τρίπολη, φυσικό αέριο παρέχεται από τον
Απρίλιο 2022 και στη Μεγαλόπολη, όπου οι καταναλωτές επιχορηγούνται με 100% για την αλλαγή των εσωτερικών
εγκαταστάσεών τους. Για την περίπτωση του Δήμου Κορίνθου η κατασκευή του δικτύου θα εκκινήσει τον Δεκέμβριο
του τρέχοντος έτους με την τροφοδότηση των πρώτων καταναλωτών να λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2023.

Προϋπολογισμός:  23 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Ιούνιος 2023

5

ΚΥΤ Μεγαλόπολης και αρχική σύνδεσή του με το Σύστημα 400 και 150kV
Η επέκταση του Συστήματος 400kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400kV Πάτρα -
Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, δίνει τη
δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών, βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων
για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και
φορτίου.

Προϋπολογισμός:  172,92 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2023

6

Λιμένας Πλάκας Λεωνιδίου
Έργα προστασίας Λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Πρόοδος: Σε υλοποίηση.

Προϋπολογισμός:  4,5 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

9

Διαχείριση αποβλήτων

Αρδευτικά έργα

Ενέργεια

Λιμενικά έργα

Αγωγός μεταφοράς EastMed Pipeline
Αγωγός μεταφοράς από τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς την ενδοχώρα της Ελλάδας 
μέσω της Κρήτης [EastMed Pipeline], με σταθμό μέτρησης και ρύθμισης στη Μεγαλόπολη - PCI (Project of Common 
Interest) - Poseidon SA Πρόοδος: Στο στάδιο της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης. π/υ 5 δις. για το σύνολο του έργου.

8

42

ΚΥΤ Κορίνθου και δεύτερη σύνδεση  του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το Σύστημα 400kV
Επέκταση του Συστήματος 400kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400kV Πάτρα -
Μεγαλόπολη - Κόρινθος)

Προϋπολογισμός:  100,7 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2025

7
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Βελτίωση της επαρχιακής οδού Τρίπολης- Άστρους, στην παράκαμψη Κάτω Δολιανών
Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού (Επ.Ο.) Τρίπολης – Άστρους λειτουργώντας
συνδυαστικά με ήδη βελτιωμένα τμήματα της οδού (Κουμπίλα – Λουλούδι, Ελαιοχώρι – Κουμπίλα).

Προϋπολογισμός: 5,04 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

12

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Μελέτη αξιοποίησης ακινήτου για την διαμόρφωσή του σε φοιτητική εστία
Ο Δήμος Μεγαλόπολης εξετάζει τη μετατροπή τετραώροφου κτηρίου σε χώρο φιλοξενίας φοιτητών της
Πανεπιστημιακής Σχολής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η οποία θα λειτουργήσει σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις της Μαυρακείου Σχολής.

Προϋπολογισμός: 203 χιλ. €

16

Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας από τη ΔΕΘ για τη δημιουργία του κέντρου. Θα αποτελέσει το πρώτο
συνεδριακό κέντρο στην Πελοπόννησο με εκτιμώμενη δυναμικότητα 700 θέσεων.

Προϋπολογισμός: 150 χιλ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2024-2025

17

Πρόγραμμα στήριξης και ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας & Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας, έχουν
υπαχθεί στη Μεγαλόπολη τέσσερα επενδυτικά σχέδια δικαιούχων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός: 630 χιλ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2024

18

Κόμβοι στη συμβολή παράδρομων δυτικά και ανατολικά του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-
Τρίπολης- Καλαμάτας με την οδό Ναυπλίου
Το έργο αφορά στην κατασκευή κυκλικών κόμβων οι οποίοι θα συνδέουν τους παράδρομους του Αυτοκινητόδρομου
«Α7», δηλαδή του Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, με την Εθνική Οδό Άργους-Ναυπλίου.
Πρόοδος: Σε διαδικασία δημοπράτησης.

Προϋπολογισμός: 2,25 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Α’ Εξάμηνο 2024

10

Μελέτη οδικού άξονα Τρίπολη - Βυτίνα -Αρχ. Ολυμπία - Παράκαμψη Λαγκαδίων
Μελέτη για την κατασκευή οδικού άξονα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη σύμβαση μελέτης π/υ 3 εκατ. ευρώ από
19.2.2021.
Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το υπόψη τμήμα είναι ~100 εκ. €. Άμεσα θα συμβασιοποιηθεί και η σύμβαση
π/υ 80.600 € με ορίζοντα ολοκλήρωσης τέλος του 2023.

Προϋπολογισμός: 3,08 εκατ. €

11

Οδικά έργα

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός: 7 εκατ. €

13

Έργα ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός: 6,91 εκατ. €

14

Αγροτική Οδοποιία (διάφορα έργα)
Διάφορα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών

Προϋπολογισμός: 13,24 εκατ. €

15

ΣΔΑΜ

Ύδρευση

Αγροτική οδοποιία

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές
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Στέγαστρα σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς χώρους 
Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς
χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική
αλλαγή. Πρόοδος: Αναμένεται η έκδοσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός:  1,25 εκατ. €

21

Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων
με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)
Δημοσίευση σχετικού οδηγού ΣΔΑΕΚ - ΣΔΚΟ, πρόσκλησης και υποδείγματος Τεχνικού Δελτίου.
Προϋπολογισμός: 1,32 εκατ. €

22

46

Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης της απασχόλησης για ανέργους (Δράσεις 
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ
Παροχή σε ανέργους, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης – προκειμένου να γίνει η κατάλληλη διάγνωση
αναγκών και η διαμόρφωση ατομικού σχεδίου δράσης για την χάραξη της επιμορφωτικής διαδρομής που θα
ακολουθηθεί από τον εκάστοτε ωφελούμενο, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρητικής τόσο σε
οριζόντια θέματα (soft skills), όσο και σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, πρακτικής άσκησης μέσω case
studies ή on the job training, καθώς και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης,

Γορτυνίας, Οιχαλίας).
Προϋπολογισμός:  1,2 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2029

23

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
Δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις 
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε επισφαλείς
θέσεις εργασίας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης και ιδιαίτερα της Μεγαλόπολης μέσω ολοκληρωμένου τύπου
παρέμβασης που περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και

συμβουλευτική για την ίδρυση επιχείρησης. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).
Προϋπολογισμός:  625 χιλ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2029

24

Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε επισφαλείς
θέσεις εργασίας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης και ιδιαίτερα της Μεγαλόπολης μέσω ολοκληρωμένου τύπου
παρέμβασης που περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και

συμβουλευτική για την ίδρυση επιχείρησης. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).
Προϋπολογισμός:  3,5 εκατ. €

25

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας,

Σπάρτης).
Προϋπολογισμός:  12 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023

26

Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που 
έχουν πληγεί περισσότερο 
Το βασικό φυσικό αντικείμενο του Έργου είναι η αποκατάσταση των εδαφών, τα οποία θα μεταβιβαστούν από τη
ΔΕΗ ΑΕ στο Δημόσιο. Οι βασικοί όροι της μεταβίβασης καθώς και της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχουν
αποτυπωθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/20, η οποία μετά την υπογραφή
της κυρώθηκε με τον ν. 4956/2022.

Προϋπολογισμός:  31 εκατ. €

19

Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις
κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)
Δημοσίευση σχετικού οδηγού ΣΔΑΕΚ - ΣΔΚΟ, πρόσκλησης και υποδείγματος Τεχνικού Δελτίου. 

Προϋπολογισμός:  1,35 εκατ. €

20

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

ΣΔΑΜ
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Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στις Περιοχές ΔΑΜ
Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΔΑΜ ως παρεμβάσεις «προστιθέμενης
αξίας» (ή αλλαγής συμπεριφοράς) που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων Ανοικτής Καινοτομίας των πολύ
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και των λοιπών τοπικών
οικονομικών & κοινωνικών συντελεστών (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

30

Ανάπτυξη Συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces)
Κάθε συνεργατικός χώρος εργασίας περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές εργασίας/συνεργασίας,
υπηρεσίες πληροφόρησης & προσανατολισμού καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα. Οι
υπηρεσίες τους απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους από απόσταση,
άτυπες επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται χώρο και ένα
ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο (υποδομές ΤΠΕ, διοικητική υποστήριξη, πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες).
(Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €

31

Ανάπτυξη Δικτύου Ειδικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης για ανέργους,
εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες για τις Περιοχές ΔΑΜ
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Δεξιοτήτων στην περιοχή της Μεγαλόπολης το οποίο θα
παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση στην απασχόληση
και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας για τους ανέργους, αναζητούντες εργασία, εργαζόμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, εργοδότες και δυνάμει νέοι επιχειρηματίες. Τα Κέντρα Δεξιοτήτων
στοιχειοθετούν σημαντική καινοτομία για την ανάσχεση της ανεργίας στις περιοχές ΔΑΜ και την προώθηση στην
απασχόληση των ατόμων που πλήττονται από τις συνέπειες της συρρίκνωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. (Δήμοι
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2029

32

Κατασκευή νέας πίστας Motocross, Mountain Bike & 4x4
Έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε., την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων και το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Σκοποί του
Μνημονίου Συνεργασίας είναι α) η δέσμευση από μέρους της εταιρίας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε» για τη μετάβαση των
δικαιωμάτων χρήσης κι εκμετάλλευσης της έκτασης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την απολιγνιτοποίηση
της περιοχής, β) Συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου & Υφυπουργείου Αθλητισμού για την εκμετάλλευση
της έκτασης για εργασίες κατασκευής σύγχρονης πίστας Motocross, Mountain Bike &. 4x4 και γ) η σύμπραξη των
ανωτέρω πλευρών για κοινή χρηματοδότηση των μελετών και των έργων κατασκευής.

33

Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση
Η δράση περιλαμβάνει τη συνεχή διάγνωση των αναγκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την εκπόνηση
μελετών, εκθέσεων και την ανάπτυξη πρότυπων ανοικτών εργαλείων και υποστηρικτικού υλικού για την παροχή: α.
ανοιχτών και οριζόντιων υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης, β. εξατομικευμένων υπηρεσιών
επιχειρηματικής υποστήριξης με κύριο στόχο την αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση του
υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με
σαφή προσανατολισμό στη Δίκαιη Μετάβαση. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός:  2,75 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2029

28

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας & εκκολαπτηρίου για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Κάθε θερμοκοιτίδα περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας επιχειρήσεων σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους, προκαταρκτικές δράσεις ενημέρωσης, επιλογής και εκπαίδευσης σε
περιοδικούς κύκλους εφαρμογής, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνοδευτικές υπηρεσίες
υποστήριξης της εξόδου των επιχειρήσεων από τη θερμοκοιτίδα. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας,

Οιχαλίας). Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

29

Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε ανέργους 
Η δράση αποσκοπεί στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης & στη
βελτίωση της απασχόλησης των ανέργων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας,
Σπάρτης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και να ενισχυθεί η
προοπτική ένταξής τους σε αυτή. Η δράση αφορά σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Προϋπολογισμός:  4,5 εκατ. € |  Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης:  Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή
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Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εργασίες στο προπονητικό κέντρο Γορτυνίας, στο γήπεδο Δημητσάνας Δήμου Γορτυνίας, στο γήπεδο φιλικών δήμου
Τρίπολης, κατασκευή γηπέδου Ε.Π.Σ. Αρκαδίας στη Νεστάνη, κατασκευή νέων υποδομών στο αθλητικό κέντρο
παράλιου Άστρους, εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Άστρους, κ.ά.
Προϋπολογισμός: 3,65 εκατ. €

Φυσικό περιβάλλον

"Απάτητο Βουνό" Μαίναλο
Πρόγραμμα Προστασίας των Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) Διαδρομή 45τχλμ νότια του χιονοδρομικού της περιοχής,
σε μία διαδρομή 10 χλμ. από την πόλη της Τρίπολης. Έχουν ληφθεί ήδη απαντήσεις από ΡΑΕ και Περιφέρεια
Πελοποννήσου για αιτήματα αδειοδότησης οποιουδήποτε είδους δραστηριότητας στην περιοχή και δεν προκύπτει η
παραμικρή εκκρεμότητα για την περιοχή.

39

Αθλητισμός

38

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Αναπλάσεις

Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη και τμήμα των οδών Γεωργίου
Α΄ και Κύπρου έως την οδό Ερμού πίσω από το ναό.

Προϋπολογισμός: 1,75 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

34

Πολιτισμός

Κάστρο Καρύταινας
Αποκατάσταση στερέωση της πύλης και τμήματος των τειχών του Κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας. Ομαλή εξέλιξη. Η

Σύμβαση του κύριου υποέργου εργολαβίας υπογράφηκε την 29/07/22 με Ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο '24.
Προϋπολογισμός: 0,88 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Ιούλιος 2024

35

Λαογραφικό μουσείο Δημητσάνας
Οργάνωση μόνιμης έκθεσης ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας. Πρόοδος υλοποίησης 6,5%.

Προϋπολογισμός: 0,92 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

36

Ι. Μονή Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο
Στερέωση και Αποκατάσταση Ι Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας
καθόδου Δήμου Κλείτορος ΠΕ Αρκαδίας Καθυστέρηση στην υλοποίηση ΦΑ. Η ημερομηνία σύμβασης του 1ου
υποέργου εργολαβίας "Στερέωσης και Αποκατάστασης Ι. Μονής" τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της (02-11-2021)
και επικαιροποιείται αντίστοιχα η ημερομηνία έναρξης του 2ου υποέργου (μέσω Αυτεπιστασίας).

Προϋπολογισμός: 0,80 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

37
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Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Υγεία

48 Κέντρο Υγείας  Δημητσάνας
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Δημητσάνας, Τροπαίων & Λεωνιδίου.
Προϋπολογισμός:  563 χιλ. €

47 Κέντρο Υγείας Δημητσάνας
Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος Κέντρου Υγείας Δημητσάνας.
Προϋπολογισμός:  23 χιλ. €

52

43 Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Σύμφωνη γνώμη για ενεργειακή αναβάθμιση.
Προϋπολογισμός: 3,24 εκατ. €

44 Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Τα έργα αφορούν τα νέα ψυχιατρικά τμήματα ενηλίκων και παίδων & εφήβων καθώς και την
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης.
Προϋπολογισμός: 2,02 εκατ. €

45 Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ουρολογικού &
νευροχειρουργικού τμήματος.
Προϋπολογισμός: 2,59 εκατ. €

46 Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης
Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, Κρανιδίου, Φιλιατρών, Λουτρακίου και
Νεμέας.
Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

40 Αποκατάσταση βλαβών και επισκευές στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης
Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου. Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης εντός
Δεκεμβρίου.

Προϋπολογισμός: 1,45 εκατ € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Ιανουάριος 2024

Βελτίωση καθημερινότητας

41 Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Μεγαλόπολη
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων – μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας που θα εξυπηρετεί ηλικιωμένα άτομα, καθώς και χρονίως πάσχοντες, η οποία
θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως – Γηροκομείον ίδρυμα
κατάκοιτων γερόντων. Η Μονάδα θα αποτελείται από δύο Μονάδες Διαβίωσης (Μ.Δ.) με δυναμικότητα 32 θαλάμους

με 48 κλίνες.
Προϋπολογισμός: 4,68 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023

42 Ανακαίνιση της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων "Απόστολος Παύλος"
Η Μονάδα μετά την κατασκευή του έργου θα διαθέτει σε λειτουργία 14 ανακαινισμένους δίκλινους κοιτώνες και ένα
τετράκλινο, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης σύγχρονη κουζίνα, χώρους καθιστικού και τραπεζαρίας, χώρους

αποθηκευτικούς, καθώς και χώρους φυσικοθεραπείας – άσκησης.
Προϋπολογισμός: 1,83 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2023
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Αγροτική Οδοποιία

Διάφορα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών
Διάφορα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών.

Προϋπολογισμός: 5,78 εκατ. €

1

Άρδευση

Κατασκευή φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας
Το έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού φράγματος σε θέση, περίπου, 11,0 χλμ ΒΑ της Σπάρτης, με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της κατάντη πεδιάδας εκτάσεως περίπου 37.000 στρ., όπου οι ετήσιες
ανάγκες σε νερό άρδευσης έχουν εκτιμηθεί περίπου σε 18,00 εκατ. μ3. Έχει γίνει η κήρυξη της απαλλοτρίωσης
και μετά την χορήγηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών θα μπορεί πλέον να εκκινήσει η διαδικασία
της δημοπράτησης του έργου. Ωφελούμενοι αγρότες: 3.700.

Προϋπολογισμός: 24 εκατ. €

2

Ενέργεια

Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Ι: Διασύνδεσης Κρήτης -
Πελοποννήσου)
Το έργο συνολικού π/υ 372 εκατ. € αφορά την Φάση Ι του συνολικού έργου, που καθιστά εφικτή την
τροφοδότηση σημαντικού μέρους του φορτίου του νησιού από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και, σε συνδυασμό µε τη Φάση ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης µε την Αττική, οδηγεί στην
πλήρη απεξάρτηση του νησιού από τις μονάδες παραγωγής με καύσιμο πετρέλαιο, που μέχρι σήμερα
εξασφάλιζαν την ενεργειακή του επάρκεια. Οι δύο φάσεις της Διασύνδεσης συνιστούν το μεγαλύτερο έργο σε
επίπεδο προϋπολογισμού, τεχνολογικής καινοτομίας και πολυπλοκότητας που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στο
Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προϋπολογισμός: 12,23 εκατ. €

3

Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS
Το σύστημα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα ελέγχου και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο για
Υπηρεσιών Διαχείριση της Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS – Vessel Traffic Services), συμβάλλοντας στην αναβάθμιση
της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και στην πληρέστερη επίγνωση του θαλασσίου πεδίου. Το έργο βρίσκεται σε
φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που κατέθεσαν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος
στο διαγωνισμό.

Προϋπολογισμός: 1,06 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Τρία (03) έτη μετά την
υπογραφή της σύμβασης έργου. Εκτίμηση για υπογραφή σύμβασης το 2023

4

Λιμενικά

Ανέγερση Κτηρίου Λιμενικής Αρχής Νεάπολης Βοιών
Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου και είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση.

Προϋπολογισμός: 0,55 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2023

5

Βελτίωση οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα/Β΄ φάση
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων της επαρχιακής
οδού Γύθειο-Αρεόπολη-Γερολιμένας, όπως η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των
οδικών τμημάτων, η κατασκευή κόμβων καθώς και έργων σήμανσης και ασφάλειας.

Προϋπολογισμός: 14,01 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

6

Οδικά έργα

Κατασκευή νέας γέφυρας ΣΚΑΛΑΣ Λακωνίας
Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα
Λακωνίας.
Πρόοδος: Το έργο είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.

Προϋπολογισμός: 4,47 εκατ. €

7
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ΣΔΑΜ

Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών
Το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης (Δήμοι
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας, Σπάρτης).

Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. €

9

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις
επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας,
Καλαμάτας, Σπάρτης).

Προϋπολογισμός: 12 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 12/2023

10

Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε ανέργους ηλικίας 
Η δράση αποσκοπεί στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης
και στην βελτίωση της απασχόλησης των ανέργων στους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας,
Καλαμάτας, Σπάρτης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και να
ενισχυθεί η προοπτική ένταξής τους σε αυτή. Η δράση αφορά σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο
του ΟΑΕΔ.

Προϋπολογισμός:  4,5 εκατ. € 

11

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης,1ου ΕΠΑΛ) στην Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Ε. Βοϊων
του Δήμου Μονεμβασίας, Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του βοηθητικού γηπέδου
ποδοσφαίρου στο γήπεδο Σκάλας του Δήμου Ευρώτα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αθλητικές εγκαταστάσεις γυμνασίου - λυκείου
Καστορίου, Κατασκευή κερκίδας Κ3 Νέου Σταδίου Γυθείου και ηλεκτροφωτισμός αγωνιστικού χώρου, Κατασκευή
ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων και Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο
Ασωπού, Προμήθεια κινητού στεγάστρου Μεταλλείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σπάρτης και Βελτίωση
Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης. Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαιρικού σταδίου
Βλαχιώτη.

Προϋπολογισμός: 4,44 εκατ. €

12

Αθλητισμός

Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης
Προϋπολογισμός: 6,65 εκατ. €

13

Αναπλάσεις

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
Διάφορα έργα.
Προϋπολογισμός: 22,1 εκατ. €

8

Ύδρευση
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Άξονας Γ. Ποιότητα Ζωής

Αρχαίο θέατρο Σπάρτης
Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σπάρτης. Πρόοδος υλοποίησης 22,53%.

Προϋπολογισμός: 1,6 εκατ. €

16

Πολιτισμός

Ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Απιδέας
Αποκατάσταση ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Απιδέας, Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Πρόοδος υλοποίησης
63,42%.

Προϋπολογισμός: 1,04 εκατ. €

17

Εκκλησιαστικό συγκρότημα Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού
Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού στην κάτω πόλη
Μονεμβασιάς.
Πρόοδος υλοποίησης 19,41%.

Προϋπολογισμός: 1,0 εκατ. €

18

Κάτω πόλη Μονεμβασιάς
Αποκατάσταση και ανάδειξη του νότιου επιθαλάσσιου τείχους και του νοτιοδυτικού προμαχώνα του στην κάτω
πόλη Μονεμβασιάς. Πρόοδος υλοποίησης 5,28%.

Προϋπολογισμός: 1,0 εκατ. €

19

Κάστρο Μονεμβασιάς
Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων (και συνοδά έργα). Υυποβολή ΤΔΕ στην ΕΥΣΤΑ έως 30-12-2022.

Προϋπολογισμός: 6,8 εκατ. €

20

Λιμενικά - Τουρισμός

Έργα στη μαρίνα Μονεμβασιάς
Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών λιμενικών έργων μαρίνας Μονεμβασιάς, 207.776,01 €.
Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών λιμενικών έργων μαρίνας Μονεμβασιάς, 847.600,00 €.
Ολοκλήρωση εσωτερικών κρηπιδωμάτων & ακρομωλίου προσήνεμου μώλου μαρίνας Μονεμβασιάς, 150.000,00 €.
Ολοκλήρωση εσωτερικών κρηπιδωμάτων & ακρομωλίου προσήνεμου μώλου μαρίνας Μονεμβασιάς, 1.080.658,00 €.

Προϋπολογισμός: 2,29 εκατ. €

21

Έργα Αρχαιολογικού χώρου Μυστρά
1. Πυρόσβεση αρχαιολογικού χώρου Μυστρά, "2,67%. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
και η υπογραφή της σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο εντός του Δεκεμβρίου 2022". Ολοκλήρωση: 12.2025,
ΤΑΑ, 4,2 εκατ. €
2. Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά,
Ολοκλήρωση: 12.2023, ΕΠΑ, 0,5 εκατ. €
3. Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο άξονα κυκλοφορίας του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά Ολοκλήρωση:
12.2023, ΕΣΠΑ, 1,35 εκατ. €

Προϋπολογισμός:  6,05 εκατ. € 

14

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του συνόλου των μελετών για την κατασκευή του μουσείου.

Προϋπολογισμός:  2,75 εκατ. € 

15
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Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Παιδεία

Επέκταση Λυκείου Μολάων
Προσθήκη κτιρίου στο οποίο περιλαμβάνεται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, νέα αίθουσα πληροφορικής, WC
ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ.

Προϋπολογισμός: 0,82 εκατ. €

22

Ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Λακωνίας και προμήθεια εκπαιδευτικού
εξοπλισμού αυτής
Μετά την δημοσίευση Π.Δ. με θέμα "Ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Λακωνίας και της Σχολής Πλοιάρχων αυτής" και στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027,
αναμένεται να εκκινηθούν σχετικές διαδικασίες χρηματοδότησης του εξοπλισμού. Έχει παραχωρηθεί από τον
Δήμο η κτιριακή υποδομή στην οποία θα στεγαστεί η προς ίδρυση σχολή. Το κόστος διαμόρφωσης της κτιριακής
υποδομής έχει αναληφθεί από τον Δήμο.

Προϋπολογισμός: 1,7 εκατ. €

23

Νέο σχολικό συγκρότημα Δήμου Ελαφονήσου
Το έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι σε φάση συμβασιοποίησης.

Προϋπολογισμός: 2,7 εκατ. €

24

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπαρτής / Νοσηλευτική Μονάδα
Μολάων
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης,
έγκριση σκοπιμότητας προμηθείας Ι.Ε. - C-arm & αναισθησιολογικού μηχανήματος.

Προϋπολογισμός: 2,82 εκατ. €

25

Υγεία

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Προϋπολογισμός: 180 χιλ. €

26

Κέντρο Υγείας Γυθείου
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρο Υγείας Γυθείου.

Προϋπολογισμός: 191,8 χιλ. €

27

Κέντρο Υγείας Νεάπολης
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρο Υγείας Νεάπολης.

Προϋπολογισμός: 200,0 χιλ. €

28

Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη.

Προϋπολογισμός: 200,0 χιλ. €

29

Κέντρο Υγείας Νεάπολης
Προμήθεια ασθενοφόρου οχήματος 4χ4 Κέντρο Υγείας Νεάπολης δωρεάς της Βουλής των Ελλήνων.

Προϋπολογισμός: 101,4 χιλ. €

30

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
Ανέγερση δωρεάς “Ιδρύματος Στ. Νιάρχος”. Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, θα αντικαταστήσει την
υφιστάμενη παλαιότερη υποδομή στην οποία λειτουργεί σήμερα το «Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ιωάννου και
Αικατερίνης Γρηγορίου».
Το ΙΣΝ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών, όπως κόστος εκπόνησης των μελετών, κόστος
κατασκευής των εγκαταστάσεων, κόστος προσωρινής μετεγκατάστασης τμημάτων του υφιστάμενου νοσοκομείου
σε άλλους χώρους, κόστος αγοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης του σταθερού και κινητού ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού κ.λπ.. Εκτός από τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν το Νοσοκομείο, στη
δωρεά περιλαμβάνεται και η δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης, καθώς και ελικοδρομίου για την
εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών.

Προϋπολογισμός: 87,6 εκατ. € | Εκτιμώμενη ολοκλήρωση 2026

31
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Διαχείριση αποβλήτων

Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιανών
Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, του αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων, του αγωγού διάθεσης των
λυμάτων, καθώς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης των Γαργαλιάνων. Το έργο της συλλογής
και διαχείρισης των λυμάτων, κρίνεται στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ανάδειξη
της ευρύτερης περιοχής των Γαργαλιάνων. Το έργο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενεργειών για την ορθολογική
διαχείριση υγρών αποβλήτων και προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να
υλοποιηθεί τόσο σε επίπεδο ΟΤΑ, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Προϋπολογισμός: 17,55 εκατ. €

1

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ΔΕΥΑ Καλαμάτας
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις
υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Προϋπολογισμός: 3,68 εκατ. €

2

Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος (έργα
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού)
Πρόοδος: Το έργο είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.

Προϋπολογισμός: 4,89 εκατ. €

3

Άρδευση

Κατασκευή Φράγματος Μιναγιώτικου
Το έργο ΣΔΙΤ αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος
Μιναγιώτικου καθώς και του δικτύου άρδευσης περιοχών στο Δήμο Πύλου – Νέστορος του νομού Μεσσηνίας,
συνολικής έκτασης 35.000 στρεμμάτων. Το αρδευτικό δίκτυο θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πρώην
Δημοτικών Διαμερισμάτων:
• Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης της πρώην Δ.Ε. Μεθώνης,
• Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων της πρώην Δ.Ε. Πύλου, και
• Μηλίτσης της πρώην Δ.Ε. Αιπείας.
Σε εξέλιξη η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού.

Ωφελούμενοι αγρότες: 3.500

Προϋπολογισμός: 141,8 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2025

4

Φράγμα Φιλιατρινού
Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας
Πρόοδος: Άμεση Δημοπράτηση
Ωφελούμενοι αγρότες: 3.000

Προϋπολογισμός: 45,88 εκατ. €

5

Δημόσια Προστασία

Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας Δ.Ε. Αιπείας του Δήμου Μεσσήνης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Το έργο αφορά σε εργασίες για την προστασία της παραλίας του Αγίου Ανδρέα της Δημοτικής Ενότητας Αίπειας του
Δήμου Μεσσήνης, σε μήκος ακτογραμμής 2 χλμ. περίπου, που θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν του ομώνυμου
λιμενίσκου. Η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου έχει μελετηθεί και τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν
είναι ένας πρόβολος στο βόρειο τμήμα της περιοχής, τρεις ύφαλοι κυματοθραύστες κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας, παράλληλα στην ακτή και ένας πρόβολος στο νότιο τμήμα της περιοχής, στην ρίζα του υπήνεμου μόλου
ταυ λιμενίσκου. Ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα.

Προϋπολογισμός: 2,18 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

6

Λιμενικά

Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες Δήμου Πύλου - Νέστορος και Δήμου Μεσσήνης
Πρόοδος: Εχει δοθεί για χρήση ο προβλήτας της Πύλου και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον λιμένα
Πεταλιδίου. Αναμένεται να εκκινήσουν οι εργασίες στους λιμένες Γιάλοβας, Μεθώνης, Φοινικούντας, Κορώνης και
να εκκινήσει η αποκατάσταση των λιμενοβραχιόνων της Πύλου.

Προϋπολογισμός: 3 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Α’ Τρίμηνο 2023

7

Λιμάνι Κυπαρισσίας
Έργα αποκατάστασης υποδομών στο λιμάνι Κυπαρισσίας

Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

8
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Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές

Λιμενικά

Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης
Αποκατάσταση του αλιευτικού καταφυγίου, προσήνεμος και υπήνεμος μόλος- χερσαία ζώνη και εκβάθυνση
λιμενολεκάνης.

Προϋπολογισμός: 5,3 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

9

Οδικά έργα

Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη
Το συνολικό έργο περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή 7.320μ της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος-Κορώνη στην
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και αποσκοπεί στη λειτουργική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του οδικού
Δικτύου της Μεσσηνίας. Η μελέτη για το Β' τμήμα είναι ολοκληρωμένη και το έργο θα εκκινήσει το α' εξάμηνο 2023.

Προϋπολογισμός: 43 εκατ. €

10

Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου - Τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη με
ΣΔΙΤ
Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου – Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ. Πρόοδος: Σε διαδικασία οριστικοποίησης
των συμβατικών εγγράφων. Αναμένεται η συμβασιοποίηση το Α’ Τρίμηνο 2023.

Προϋπολογισμός: 245,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2026

11

Βελτίωση Εθνικής οδού «Κυπαρισσία - Φιλιατρά-Πύλος-Μεθώνη» τμήμα Φιλιατρά -
Γαργαλιάνοι/ Οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι και
Γαργαλιάνοι – Ρωμανός
Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού τμήματος Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, συνολικού
μήκους 8,836 χλμ., στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης της Εθνικής Οδού «Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Πύλος -
Μεθώνη».

Προϋπολογισμός: 21,3 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Γ’ Τρίμηνο 2024

12

Υλοποίηση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου βελτίωσης της
38ης Επ. οδού Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η Ε.Ο. όρια Ν. Ηλείας - Καλό Νερό –
Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη
Πρόοδος: Το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο 50% του συνολικού έργου.

Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

13

Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας, τμήματα Μεσσήνη-Εύα και Εύα-Λάμπαινα
Το έργο κατασκευάζεται από την αρχή έως το τέλος επί του υφιστάμενου δρόμου. Στα εν λόγω τμήματα γίνεται
βελτίωση της υπάρχουσας οδού, με μικρή μεταβολή της χάραξης και αύξηση της διατομής.

Προϋπολογισμός: 5,64 εκατ. €

14

Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας)
Mε την αποπεράτωση της παράκαμψης της Γιάλοβας ολοκληρώνεται το σύνολο του δυτικού οδικού άξονα της χώρας
από τα Ιωάννινα έως την Καλαμάτα. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία: 22.11.2022 καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

Προϋπολογισμός: 40,5 εκατ. €

15

Ύδρευση

Έργα ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός: 5,91 εκατ. €

17

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης (διάφορα έργα)
Προϋπολογισμός: 27,84 εκατ. €

18

Αγροτική οδοποιίας

Αγροτική Οδοποιία (διάφορα έργα)
Διάφορα έργα βελτίωσης αγροτικών οδών.

Προϋπολογισμός: 16,48 εκατ. €

16
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ΣΔΑΜ

Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων σε ανέργους ηλικίας
Η δράση αποσκοπεί στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης και
στην βελτίωση της απασχόλησης των ανέργων στους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας,
Καλαμάτας, Σπάρτης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και να
ενισχυθεί η προοπτική ένταξής τους σε αυτή. Η δράση αφορά σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του
ΟΑΕΔ.

Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ .€ | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2023

20

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας,
Σπάρτης)

Προϋπολογισμός: 12 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2023

21

Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών
Το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης (Δήμοι Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας, Σπάρτης).

Προϋπολογισμός: 3,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2022

22

Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση
Η δράση περιλαμβάνει τη συνεχή διάγνωση των αναγκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την εκπόνηση
μελετών, εκθέσεων και την ανάπτυξη πρότυπων ανοικτών εργαλείων και υποστηρικτικού υλικού για την παροχή:
• ανοιχτών και οριζόντιων υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης.
• εξατομικευμένων υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης με κύριο στόχο την αύξηση των επενδύσεων στην

καινοτομία, τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με σαφή προσανατολισμό στη Δίκαιη Μετάβαση. (Δήμοι Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 2,75 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2029

23

Δημιουργία Θερμοκοιτίδας & εκκολαπτηρίου για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Κάθε θερμοκοιτίδα περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας επιχειρήσεων σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους, προκαταρκτικές δράσεις ενημέρωσης, επιλογής και εκπαίδευσης σε
περιοδικούς κύκλους εφαρμογής, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνοδευτικές υπηρεσίες
υποστήριξης της εξόδου των επιχειρήσεων από τη θερμοκοιτίδα. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας,
Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 3 εκατ. €

24

Ανάπτυξη Δικτύου Ειδικών Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης για ανέργους,
εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες για τις Περιοχές ΔΑΜ
Η δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Δεξιοτήτων στην περιοχή της Μεγαλόπολης το οποίο θα
παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση στην απασχόληση
και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας για τους ανέργους, αναζητούντες εργασία, εργαζόμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, εργοδότες και δυνάμει νέοι επιχειρηματίες. Τα Κέντρα Δεξιοτήτων
στοιχειοθετούν σημαντική καινοτομία για την ανάσχεση της ανεργίας στις περιοχές ΔΑΜ και την προώθηση στην
απασχόληση των ατόμων που πλήττονται από τις συνέπειες της συρρίκνωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. (Δήμοι
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2029

25

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

66

Αναπλάσεις

«ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αναβάθμισης διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας»
Το έργο αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενου κτιρίου -του μεγαλύτερου δημόσιου
κτηρίου της Καλαμάτας- το οποίο στεγάζει υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Προϋπολογισμός: 10,5 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2024

19

Άξονας Α. Δίκτυα & Υποδομές
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Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

ΣΔΑΜ

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε
επισφαλείς θέσεις εργασίας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης και ιδιαίτερα της Μεγαλόπολης μέσω
ολοκληρωμένου τύπου παρέμβασης που περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, επαγγελματική
κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική για την ίδρυση επιχείρησης. (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης,
Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 625 χιλ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2029

27

Άξονας Β. Επένδυση και αξία στην περιοχή

Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στις Περιοχές ΔΑΜ
Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΔΑΜ ως παρεμβάσεις «προστιθέμενης
αξίας» (ή αλλαγής συμπεριφοράς) που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων Ανοικτής Καινοτομίας των
πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και των λοιπών
τοπικών οικονομικών & κοινωνικών συντελεστών (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. €

28

Ανάπτυξη Συνεργατικών χώρων εργασίας (co-working spaces)
Κάθε συνεργατικός χώρος εργασίας περιλαμβάνει φυσικές και ψηφιακές υποδομές εργασίας/συνεργασίας,
υπηρεσίες πληροφόρησης & προσανατολισμού καθώς και την υλοποίηση ανοικτών δράσεων στην κοινότητα. Οι
υπηρεσίες τους απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους από απόσταση,
άτυπες επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρήσεις υπό σύσταση, πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται χώρο και
ένα ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο (υποδομές ΤΠΕ, διοικητική υποστήριξη, πρόσβαση σε επαγγελματικές
υπηρεσίες). (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 900 χιλ. €

29

Αναβάθμιση αεροδρομίου Καλαμάτας
Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και κατασκευή συνδετήριου τροχόδρομου στην περιοχή που θα
απαλλοτριωθεί.

Προϋπολογισμός: 6 εκατ. €

30

Αξιοποίηση αεροδρομίου Καλαμάτας
Αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας με την μακροχρόνια παραχώρησή του μέσω διεθνούς διαγωνισμού.
Εντός του Α' δίμηνου 2023 αναμένεται η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή των διαγωνιζόμενων που θα συμμετάσχουν στη Β' φάση του Διαγωνισμού (Q1 2023). Εκτιμώμενη
ημερομηνία υποβολής προσφορών: Q4 2023.

31

Αεροδρόμιο

Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (Δράσεις
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ
Παροχή σε ανέργους, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης – προκειμένου να γίνει η κατάλληλη διάγνωση
αναγκών και η διαμόρφωση ατομικού σχεδίου δράσης για την χάραξη της επιμορφωτικής διαδρομής που θα
ακολουθηθεί από τον εκάστοτε ωφελούμενο, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρητικής
τόσο σε οριζόντια θέματα (soft skills), όσο και σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, πρακτικής άσκησης
μέσω case studies ή on the job training, καθώς και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. (Δήμοι Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας).

Προϋπολογισμός: 1,2 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2029

26
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Αναπλάσεις

Μελέτη για την ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντινεία - Κιτριές
Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων
τοπίων, την αναβάθμιση υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με την ανάπλαση των οικιστικών ενοτήτων, την
αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ).
Εκτιμώμενος συνολικός π/υ: 8,45 εκατ. €

Προϋπολογισμός: 345 χιλ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2022

33

Άξονας Γ. Ποιότητα ζωής

Μαρίνα Πύλου
Διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες
ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των
κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Πύλου
για περίοδο 40 ετών. Η μαρίνα Πύλου βρίσκεται στο κεντρικό και βορειανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της
πόλης της Πύλου με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 129 τουριστικών σκαφών με μήκος από 8μ. έως 30μ. Το
εμβαδόν της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Πύλου είναι 32.195 τ.μ., ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης της είναι
85.379 τ.μ. Στη μαρίνα Πύλου προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης: α) τουρισμού – αναψυχής, β) κατοικίας προς
μίσθωση, γ) διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας καθώς και δ) χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης
σκαφών. Στις 29.11.22 κατατεθήκαν δυο δεσμευτικές προσφορές.

34

Λιμενικά - Τουρισμός

Αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος
Αναβάθμιση αρχαιολογικού μουσείου στη χώρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας πρόοδος υλοποίησης
5,69%.

Προϋπολογισμός: 2,8 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Δ’ Τρίμηνο 2023

35

Πολιτισμός

Κάστρο Κορώνης
Στερέωση βραχωδών πρανών και αποκατάσταση προμαχώνα στο κάστρο Κορώνης Αναμένεται η έγκριση των
πρόσθετων όρων στη Διακήρυξη από το ΥΠΟΜΕΔΙ.

Προϋπολογισμός: 2,48 εκατ. €

36

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης
Μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας στις 17.07.2022 δρομολογείται η υπογραφή της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Μεταξύ των ΥΠΠΟΑ, Δήμου Μεσσήνης και Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Προϋπολογισμός: 971 χιλ. €

37

Κάστρο Κυπαρισσίας
Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του κάστρου Κυπαρισσίας στο νομό Μεσσηνίας,
Πρόοδος υλοποίησης 82,5%.

Προϋπολογισμός: 1,48 εκατ. € | Εκτιμώμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης: Β’ Τρίμηνο 2023

38

Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη
Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε –Έξοδος Καλαμακίου-Αρχαιολογία/Β΄ Φάση.

Προϋπολογισμός: 1,19 εκατ. €

39

Κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Προμήθεια και τοποθέτησή τεχνητού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας, έργα αθλητικών
εγκαταστάσεων Τ.Κ. Πλατύ Δημου Καλαμάτας, προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής λυόμενης κερκίδας στο
Δημοτικό γήπεδο Βαλύρας και στο δημοτικό γήπεδο Αγ. Νικολάου Μπούκας Δήμου Μεσσήνης, προμήθεια και
τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Καλού Νερού / Ελαιάς, Δήμου Τριφυλίας, βελτίωση –
συντήρηση γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888, προμήθεια χλοοτάπητα και διάφορων υλικών στο Εθνικό στάδιο
Καλαμάτας. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Οιχαλίας, κατασκευή
συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών, φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών του
Δήμου Τριφυλίας, κατασκευή Προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας, αναβάθμιση Δημοτικού
Σταδίου Μεσσήνης (Κατασκευή ελαστικού τάπητα /ταρτάν, τοποθέτηση καθισμάτων εξωτερ. Χώρου και
ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου).

Προϋπολογισμός: 4,86 εκατ. €

32

Αθλητισμός

70
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Παιδεία

Ανέγερση Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού
Εν εξελίξει η υποβολή αιτήματος στην ΕΓΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός 20 εκατ. €

40

Άξονας Δ. Δίπλα σε κάθε πολίτη

Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου & ΓΕΛ Κορώνης
Προϋπολογισμός 3,4 εκατ. €

41

Προσθήκη κατ' επέκταση διώροφου κτίσματος τεσσάρων αιθουσών και χώρων υγιεινής -
ενεργειακή αναβάθμιση στο γυμνάσιο - λύκειο Μελιγαλά και ανακατασκευή του
περιβάλλοντος χώρου
Επέκταση κτίσματος και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου. Η σύμβαση υπεγράφη 30.03.2022.

Προϋπολογισμός 1,65 εκατ. €

42

Υγεία

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας
Ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Προϋπολογισμός 4,44 εκατ. €

43

Κέντρο Υγείας Φιλιατρών
Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρο Υγείας Φιλιατρών.

Προϋπολογισμός 1,5 εκατ. €

44

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας
Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις, στο υφιστάμενο κτίριο Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

Προϋπολογισμός 3,07 εκατ. €

45

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας – Νοσηλευτική Μονάδα
Κυπαρισσίας
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις Ν.Μ. του νοσοκομείου & έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας δυο
αναισθησιολογικών μηχανημάτων και ένα λαπαροσκοπικό συγκρότημα ΗD.

Προϋπολογισμός 1,5 εκατ. €

46

Κέντρο Υγείας Γαργαλιανών
Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Γαργαλιανών.

Προϋπολογισμός 380 χιλ. €

47

Κέντρο Υγείας Πύλου
Προμήθεια ασθενοφόρου οχήματος 4Χ2 Κέντρου Υγείας Πύλου δωρεάς ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Προϋπολογισμός 58 χιλ. €

48

72
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