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- Δάνεια στεγαστικά με ανταγωνιστικά επιτόκια έως 40 χρόνια, μεταφορά στεγαστικών δανείων
   άλλης τράπεζας με προνομιακά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους, αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή 
   Α' ή Β' κατοικίας, ανέγερση, επισκευή, αγορά οικοπέδου. Στεγαστικά άλλης χρήσης 
   (χωρίς κόστος).

- Χαμηλά ασφάλιστρα για όλων των ειδών τα στεγαστικά δάνεια.

- Δάνεια προσωπικά, συμμάζεμα (με ή χωρίς εξασφάλιση. Χαμηλό κόστος).
   - Προσωπικά δημοσίων, δημοτικών και ΔΕΚΟ υπαλλήλων με χαμηλό επιτόκιο (κατά περίπτωση 
     ανεξαρτήτως προβλημάτων «Τειρεσία». Χαμηλό κόστος).
  - Συνταξιούχων έως 75 ετών των ταμείων Δημοσίου, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΙΚΑ & ΔΕΗ.(Κατά περίπτωση 
    ανεξαρτήτως προβλημάτων «Τειρεσία». Χαμηλό κόστος).

- Δάνεια επαγγελματικά για ατομική επιχείρηση, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε. (κεφάλαια κίνησης,
   στέγης, εξοπλισμός).

- Δάνεια οικολογικά για φωτοβολταϊκά. (Ταράτσες, σκεπές, οικόπεδα, αγροτεμάχια).

- Ασφάλειες αυτοκινήτου, ζωής, πυρός, συνταξιοδοτικά, νοσοκομειακά, αστική ευθύνη, σεισμού 
   κ.λπ. (Χαμηλό κόστος).
- Σταθερή τηλεφωνία - Ιντερνετ.
- NOVA για επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες. Ανταγωνιστικά πακέτα.
- Μεσιτικά, αγορές, πωλήσεις.
- Γραμματειακή υποστήριξη, υπηρεσίες γραφείου.
- Εναλλακτική παροχή ρεύματος, φθηνότερο ρεύμα για επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες.

Γιατί πρέπει να ακολουθούμε το ρεύμα της εποχής και όχι το μονοπώλιο!

Αναλαμβάνω με νόμιμες διαδικασίες χωρίς εσείς να χάνετε χρόνο

Εξήντα εννέα έργα σε 24 δήμους
και τις 2 κοινότητες της Μεσση-
νίας εντάχθηκαν στο πρόγραμ-

μα “Θησέας“ -από τα οποία τα 38
οριστικά-, κατά την τελευταία συνε-
δρίαση της αρμόδιας περιφερειακής
επιτροπής Πελοποννήσου. Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται τα έργα
στην οδό Βασ. Γεωργίου και στον πε-
ριφερειακό δρόμο της Βόρειας Γειτο-
νιάς στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθη-
καν την περασμένη Παρασκευή στο
“Θησέα“ ανά δήμο και κοινότητα εί-
ναι: 

1) Καλαμάτας: Διάνοιξη και κατα-
σκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου
(περιοχή επέκτασης σχεδίου),
1.403.686 ευρώ (σε οριστική ένταξη
με αποδοχή τροποποίησης). Διάνοι-
ξη και κατασκευή περιφερειακού
δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από συνοι-
κία Πλακωτά έως λαγκάδα Λεΐκων
και δευτερεύοντες δρόμοι, 745.900
ευρώ (σε οριστική ένταξη με αποδο-
χή τροποποίησης). Διάνοιξη και κα-
τασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργί-
ου από Φαρών έως Ηρώων, 645.000
ευρώ (να τροποποιηθεί, οριστική
ένταξη έργου). Αναπλάσεις τμημά-
των κεντρικών οδών (Χρ. Κουμά-
ντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κλπ.),
250.000 ευρώ (να τροποποιηθεί, ορι-
στική ένταξη έργου). Επεκτάσεις δι-
κτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Βέρ-
γας, 97.497 ευρώ (σε οριστική έντα-
ξη με αποδοχή τροποποίησης).

2) Αβίας: Αντικατάσταση εξωτερι-
κών δικτύων ύδρευσης Κέντρου,
Σταυροπηγίου και Δολών από τις πη-
γές Κέντρου έως Προφήτη Ηλία,
100.000 ευρώ.

3) Αετού: Απαλλοτρίωση οικοπέ-
δου για τη δημιουργία πολιτιστικών
αθλητικών - εκπαιδευτικών υποδο-
μών στο Κοπανάκι, 110.000 ευρώ.
Κατασκευή αγωγού μεταφοράς και
τμήματος δικτύων ακαθάρτων Κοπα-
νακίου, 413.642,96 ευρώ (σε οριστι-
κή ένταξη με αποδοχή τροποποίη-
σης). Ανάπλαση εισόδου και κέ-
ντρου Κοπανακίου, 446.000 ευρώ
(σε οριστική ένταξη με αποδοχή τρο-

ποποίησης). Κατασκευή δεξαμενής
ύδατος στο Κοπανάκι, 113.320.88
ευρώ (να τροποποιηθεί, οριστική
ένταξη έργου).

4) Αίπειας: Αντικατάσταση δικτύ-
ου ύδρευσης στη Νέα Κορώνη,
68.000 ευρώ (να τροποποιηθεί, ορι-
στική ένταξη έργου). Διαμόρφωση
κοινοχρήστων χώρων στη Νέα Κο-
ρώνη, 36.742,18 ευρώ (προένταξη).

5) Ανδανίας: Κατασκευή 5Χ5 στο
Δεσύλλα, 70.817,12 ευρώ. Ανάπλα-
ση κοινοχρήστων χώρων Διαβολι-
τσίου, 100.000 ευρώ. Μελέτη ανά-
δειξης αρχαιολογικών χώρων Δε-
σύλλα και λοιπών ιστορικών μνημεί-
ων του δήμου, 30.000 ευρώ. Μελέτη
βελτίωσης δρόμου από Μοναστηρά-
κι έως Δασοχώρι, 24.000 ευρώ. Με-
λέτη βελτίωσης δρόμων αγροτικής
οδοποιίας, 10.000 ευρώ. Μελέτη
ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων
Διαβολιτσίου, 20.000 ευρώ. Υδρογε-
ωλογική μελέτη Δασοχωρίου, 6.900
ευρώ. Εργα υδροληψίας - συντήρη-
ση δεξαμενών ύδρευσης τοπικών
διαμερισμάτων, 50.000 ευρώ.

6) Αριος: Προμήθεια και τοποθέ-
τηση υδρομέτρων, 33.550 ευρώ.

7) Αριστομένους: Ανάπλαση κοι-
νοχρήστων χώρων τοπικών διαμερι-
σμάτων, 30.900 ευρώ. Κατασκευή
γηπέδου 5Χ5 στο Στρέφι, 80.450 ευ-
ρώ. Εκπόνηση έκθεσης - προκαταρ-
κτικής μελέτης φράγματος και συνα-
φών έργων στην περιοχή Πλατανό-
βρυσης, 12.000 ευρώ. Εκπόνηση έκ-
θεσης - προκαταρκτικής μελέτης
φράγματος και συναφών έργων στην
περιοχή Ανω Βούταινας, 12.000 ευ-
ρώ.

8) Αρφαρών: Τοπογραφική απο-
τύπωση για την αγροτική οδοποιία
Πελεκητό - Ανω Αρφαρά - Πολιανή,
13.209 ευρώ.

9) Αυλώνος: Αγορά οικοπέδου
για την κατασκευή πλατείας στο Κα-
λό Νερό, 117.826,03 ευρώ.

10) Βουφράδος: Κατασκευή πλα-
τείας παιδικής χαράς Ν. Σταυροπού-
λου στο Χατζή, 20.580,07 ευρώ. Τσι-
μεντόστρωση - ασφαλτόστρωση δη-
μοτικών δρόμων, 39.466,74 ευρώ.

Ανόρυξη γεώτρησης στο Πετρίτσι,
45.000 ευρώ (σε οριστική ένταξη με
αποδοχή τροποποίησης).

11) Δωρίου: Ανάπλαση πλατείας
Ψαρίου, 95.266,91 ευρώ. Ανορύξεις
γεωτρήσεων στα τοπικά διαμερίσμα-
τα, 100.000 ευρώ. Εξωτερικός αγω-
γός ύδρευσης στην Κόκλα, 172.550
ευρώ (να τροποποιηθεί, οριστική
ένταξη έργου). Κατασκευή έργων
υδροσυλλογής και δεξαμενών στους
οικισμούς Μαυρομμάτι και Κυψέλη,
60.000 ευρώ (προένταξη).

12) Είρας: Επισκευή πρώην Κοινο-
τικού Γραφείου Σύρριζου, 35.000 ευ-
ρώ. Προσθήκη κατ’ επέκταση και
επισκευή Δημοτικού Σχολείου - Πο-
λιτιστικού Κέντρου Μαρίνας, 31.000
ευρώ (σε οριστική ένταξη με αποδο-
χή τροποποίησης). 

13) Θουρίας: Κατασκευή αντι-
πλημμυρικών έργων σ’ όλα τα τοπι-
κά διαμερίσματα, 337.302,63 ευρώ
(σε οριστική ένταξη με αποδοχή τρο-
ποποίησης). Διευθέτηση ομβρίων
στα τοπικά διαμερίσματα, 32.900,45
ευρώ (προένταξη). Αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης στην Αιθαία,
20.000 ευρώ (προένταξη).

14) Ιθώμης: Διευθέτηση ομβρίων
υδάτων στην Αρσινόη, 88.000 ευρώ.

15) Κορώνης: Σύνδεση νέας δεξα-
μενής, δημιουργία ζωνών και αντικα-
τάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης Χρυσοκελλαριάς, 210.000 ευ-
ρώ. Εργα ύδρευσης Ακριτοχωρίου
και Καπλανίου, 196.831,87 ευρώ (να
τροποποιηθεί, οριστική ένταξη έρ-
γου). Κατασκευή δεξαμενών Χαρα-
κοπιού και Ζιζανίου, 153.663,74 ευ-
ρώ (σε οριστική ένταξη με αποδοχή
τροποποίησης). Αναπλάσεις κοινο-
χρήστων χώρων 137.625,59 ευρώ
(προένταξη).

16) Κυπαρισσίας: Αθλητικές εγκα-
ταστάσεις εντός σχεδίου πόλεως
στην παραλία, 300.000 ευρώ.

17) Λεύκτρου: Αντικατάσταση
εξωτερικών αγωγών ύδρευσης,
546.270,09 ευρώ.

18) Μελιγαλά: Κατασκευή πλατεί-
ας Σκάλας, 150.000 ευρώ. Μελέτη
αναθεώρησης και επέκτασης σχεδίου
πόλεως Μελιγαλά, 190.392,63 ευρώ
(επανεξέταση οριστικής ένταξης).

19) Μεσσήνης: Διευθέτηση ομ-
βρίων υδάτων για αντιπλημμυρική
προστασία, 146.532,66 ευρώ. Συλ-
λογή, μεταφορά κι επεξεργασία λυ-
μάτων Αβραμιού και Λευκοχώρας,
800.000 ευρώ (να τροποποιηθεί, ορι-
στική ένταξη έργου). Επέκταση εσω-

τερικού δικτύου ακαθάρτων στο
Αβραμιού, 241.329,75 ευρώ (προέ-
νταξη).

20) Νέστορος: Διαμόρφωση οδο-
ποιίας (ασφαλτόστρωση), 450.000
ευρώ (σε οριστική ένταξη με αποδο-
χή τροποποίησης).

21) Οιχαλίας: Επένδυση - διευθέ-
τηση χανδάκων ομβρίων υδάτων
στα τοπικά διαμερίσματα,
166,344,70 ευρώ.

22) Πεταλιδίου: Βελτίωση βατότη-
τας δρόμων προς σχολεία στο Πετα-
λίδι, 25.000 ευρώ. Ανόρυξη υδρευ-
τικής γεώτρησης στην Αγία Παρα-
σκευή Πεταλιδίου, 12.000 ευρώ.
Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο
Κόκκινου, 12.000 ευρώ. Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης στη Δροσιά,
12.000 ευρώ. Ανόρυξη υδρευτικής
γεώτρησης στο Αχλαδοχώρι, 12.000
ευρώ. Μεταφορά υδρομετρητών στο
νέο δίκτυο ύδρευσης, 94.142,17 ευ-
ρώ.

23) Πύλου: Εργα προστασίας
οδού Πλάτανου - Παπουλίων,
20.000 ευρώ. Κατασκευή γηπέδου
5Χ5, 92.268,50 ευρώ (να τροποποιη-
θεί, οριστική ένταξη έργου). Ανάπλα-
ση πλατείας Τριών Ναυάρχων,
247.660 ευρώ (να τροποποιηθεί,
προένταξη). Αντικατάσταση τμημά-
των εσωτερικών δικτύων σε τοπικά
διαμερίσματα, 196.949,94 ευρώ (να
τροποποιηθεί, οριστική ένταξη έρ-
γου). Αντικατάσταση τμημάτων εσω-
τερικών δικτύων σε τοπικά διαμερί-
σματα, 70.000 ευρώ (να τροποποιη-
θεί, οριστική ένταξη έργου.

24) Φιλιατρών: Καθαίρεση
ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο
οδικό δίκτυο της πόλης και επανατο-
ποθέτησής του, 150.000 ευρώ. Κατα-
σκευή μονάδας επεξεργασίας αστι-
κών λυμάτων τύπου κόμπακτ στη
Χριστιανούπολη, 156.718,51 ευρώ.

25) Τρικόρφου: Μελέτες έργου
αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στο Κλήμα, 26.400 ευρώ
(αίτημα οριστικής ένταξης με τροπο-
ποίηση κατανομής).

26) Τριπύλης: Αποχέτευση στο
Ραυτόπουλο, 10.000 ευρώ.          Γ.Σ.

69 έργα της Μεσσηνίας στο πρόγραμμα “Θησέας“


