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Η αποστολή μου σήμερα και η ευθύνη μου προς τους  πολίτες της Τριφυλίας είναι να 

προτείνω ένα σχέδιο για το μέλλον και όχι να αναλύσω το παρελθόν. Για μία Τριφυλία 

αναγεννημένη, ζωντανή, ευημερούσα, αισιόδοξη, ασφαλής και ελεύθερη. Αυτό είναι το 

όραμα μου, που θα το υλοποιήσω με μία νέα Δημοτική Αρχή, ενωμένη, ανανεωμένη και 

στηριγμένη στην εμπιστοσύνη του λαού της Τριφυλίας. Είμαστε έτοιμοι και ξέρουμε πολύ 

καλά που πάμε. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη γνώση, μπορούμε 

καλύτερα, αξίζουμε καλύτερα.                  

Η κοινωνία μας θα έχει μέλλον, αν προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αν δεν μείνει κανείς πίσω. Αν 

δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ηθική υποχρέωση να είμαστε άνθρωποι. 

Δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια κάθε πολίτη αυτού του τόπου να δημιουργεί, να 

ονειρεύεται να εξελίσσεται. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία, για να 

ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Τριφυλία που θέλουμε και 

αξίζουμε.  

Την Τριφυλία που δεν θα «πνίγεται» στα προβλήματά της, αλλά θα απελευθερώνει τις 

μεγάλες της δυνατότητες. Να ξαναζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές του τόπου μας. Θέλω 

να γνωρίζεται ότι είμαστε μία καρδιά, μία ψυχή, ένα νεύρο, ένα κύτταρο.  

Είμαστε η εγγύηση της αναγέννησης αυτού τόπου. Είμαστε η εγγύηση, ότι η Τριφυλία θα 

μείνει όρθια και θα προχωρήσει. 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την επιτυχή επιχειρηματική μου εμπειρία, δεσμεύομαι να 

ενισχύσω και να ενδυναμώσω το προσωπικό του Δήμου, για την πλήρη εκμετάλλευση και 

υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων ώστε: σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα να φτάσουμε 
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στην απόλυτη απορρόφηση των κονδυλίων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους 

μας . 

Η αναποτελεσματικότητα και η διοικητική ανεπάρκεια των άλλων, πρόκληση για μένα να 

αποδείξω όλα αυτά που μπορώ. 

Έφτασε η στιγμή να μετατρέψουμε την ελπίδα σε πράξεις. 

Το σχέδιο που σας παρουσιάζω, αφορά όλους τους πολίτες της Τριφυλίας και είναι 

ρεαλιστικό, αξιόπιστο και κοστολογημένο. 

 

 Ρύθμιση οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων προς τον Δήμο Τριφυλίας & στη 

Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Για οφειλές έως 5.000 ευρώ (120 μηνιαίες δόσεις). Για οφειλές 

μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ (180 μηνιαίες δόσεις). 

 Μείωση 10% των δημοτικών τελών για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και επιπλέον 

10% για τους συνεπείς καταναλωτές. 

 Ενίσχυση της οικονομικής ρευστότητας (ποσού ευρώ 6.000.000) του Δήμου μέσω της 

Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας (E.I.B.) με εγγυοδοσία από τα αδιάθετα κονδύλια 

του ΕΣΠΑ. 

 Μείωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας για τους 

επαγγελματίες αγρότες και για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος. Επιπλέον 10% 

στους συνεπείς καταναλωτές. 

 Παραχώρηση της μισθοδοσίας του Δημάρχου με σκοπό τη φαρμακευτική περίθαλψη 

άπορων συνανθρώπων μας. 

 Εξαμηνιαίος έλεγχος σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και στον Δήμο 

Τριφυλίας από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με σκοπό τη διαφάνεια και την 

αξιοκρατία. 

 Δημιουργία Επιμελητηρίου Τριφυλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Δημιουργία δύο Δημόσιων Αγροτικών Συνεταιρισμών σχετικά με τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών και του ελαιόλαδου. Μοναδικός σκοπός των εν λόγω 

Συνεταιρισμών είναι η εξαγωγή των προϊόντων στο εξωτερικό. Η συνεννόηση με τους 

υπάρχοντες Συνεταιρισμούς, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση. 

Οικονομικά Μέτρα 
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 Υπογεννητικότητα: Με τη γέννηση κάθε παιδιού ο Δήμος θα παρέχει ετήσιο επίδομα 

σίτισης ποσού 1.000 ευρώ για τα πρώτα τρία χρόνια. Ετήσιος Προϋπολογισμός: 

160.000 ευρώ. 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου (προϋπολογισμός έργου: 1.200 ευρώ) για τους 

δημόσιους οικονομικούς διαγωνισμούς με σκοπό το αδιάβλητο της διαδικασίας.    

 

 

 Υποτροφία σε όλους τους απόφοιτους των Λυκείων μας που πέτυχαν την εισαγωγή 

τους σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ο Δήμος θα παρέχει δωρεάν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 

χρηματικό επίδομα της τάξεως των 380 ευρώ. Το εν λόγω χρηματικό επίδομα θα 

προέρχεται από Ιδιωτικούς Φορείς μέσα από δωρεές. 

 Δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Δημοτικό Βρεφοκομείο 

Τριφυλίας, με σκοπό τη φύλαξη των βρεφών για τους εργαζόμενους πολίτες. 

Προϋπολογισμός έργου: 65.000 ευρώ. 

 Συντήρηση όλων των Σχολικών συγκροτημάτων καθώς και κατασκευή αθλητικών 

χώρων στους προαύλιους χώρους. 

 

 

 Επισκευή των κεντρικών οδικών αξόνων:1) Κοπανάκι – Κυπαρισσία 2) Κυπαρισσία – 

Φιλιατρά 3) Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι. Με πόρους από τα αδιάθετα κονδύλια του 

ΕΣΠΑ και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 Δημιουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας (παιδικές χαρές και ποδηλατόδρομοι). 

Αναβάθμιση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων (χλοοτάπητες και 

αποδυτήρια). 

 Αξιοποίηση της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας του Δήμου για τη δημιουργία 

δημοτικού χώρου στάθμευσης(parking) με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. 

 Εκσυγχρονισμός και συντήρηση των υπαρχόντων παγίων (οχήματα και μηχανήματα) 

του Δήμου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί αγορά νέων οχημάτων και μηχανημάτων. 

 Άμεσες πρωτοβουλίες για την αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με 

σκοπό: 1) Να ξεκαθαρίσουν οι τίτλοι γης 2) Να προσδιοριστούν οι χρήσεις γης 3) Να 

υπάρξουν επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Παιδεία 

Υποδομές  
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 Επαναπροσδιορισμός του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου. 

Η διαλογή στη πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση είναι πολιτισμός και 

οικονομία. 

 Δημιουργία ειδικού χώρου (από τα ακίνητα του Δήμου) για τη φύλαξη και φροντίδα 

των αδέσποτων ζώων. 

Δίκτυα 

 Αντικατάσταση του φωτισμού (σε μορφή LED) σε όλες τις κατοικημένες περιοχές 

καθώς και εκτός αστικού οικισμού (αγροτικούς δρόμους). Προϋπολογισμός έργου: 

1.580.000 ευρώ. 

 Οριστική αλλαγή του δικτύου ύδρευσης για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, 

επειδή οι σωλήνες από αμίαντο αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. 

 Δημιουργία ειδικού κανονισμού (με βάση το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο) για την 

επισκευή και συντήρηση των αγροτικών δρόμων καθώς και των προβλημάτων που 

προκύπτουν (π.χ.: καθαρισμός τάφρων). 

Ασφάλεια 

 Προτεραιότητα η ασφάλεια όλων των πολιτών: 1) Δημόσιος διαγωνισμός για 

πρόσληψη εταιρείας security για τις περιοχές (Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνας, Δ.Ε. 

Τριπύλης, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι), προϋπολογισμός έργου: 180.000 

ευρώ. 2) Επαναφορά των Αστυνομικών Τμημάτων στο Κοπανάκι & στα Φιλιατρά, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

 Δημιουργία ειδικού σχεδίου για την πολιτική προστασία (πυρκαγιές, πλημμύρες, 

σεισμοί) σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα (Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας). 

 Αναλυτικά το πρόγραμμα της ομάδας μας, ανά Δημοτική Ενότητα είναι το εξής:  

Δ.Ε. Κυπαρισσίας 

 Επίσπευση της οριστικής αναστήλωσης του ιστορικού κάστρου της Κυπαρισσίας, σε 

άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και ανάδειξη του ως μνημείο 

ιστορίας και πολιτισμού. 

 Ολοκλήρωση του λαογραφικού μουσείου και αποκατάσταση των καλντεριμιών της 

Άνω Πόλης. 

Δίκτυα  

Ασφάλεια 

Δ.Ε. Κυπαρισσίας  
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 Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης. 

 Παραχώρηση του πάρκου του Ο.Σ.Ε. για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου 

Πολιτισμού, αναψυχής και χώρου στάθμευσης. 

 Αναστήλωση και διαμόρφωση του νεοκλασικού κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας επί 

της Ελ.Βενιζέλου, ώστε να γίνει ένα σύγχρονο πνευματικό και συνεδριακό κέντρο. 

 Ολοκλήρωση της Β΄ φάσης επισκευής του λιμένα (επιμήκυνση του προσήνεμου 

μώλου και εκβάθυνση του λιμένα) με σκοπό να γίνει ένα σύγχρονο λειτουργικό 

λιμάνι με προοπτική τη σύνδεση της Τριφυλίας με τα νησιά του Ιονίου. 

 

 

 Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας και ανάδειξη-συντήρηση του ιστορικού μνημείου 

του σιντριβανιού . 

 Δημιουργία Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναλειτουργία του πρώην Αγροτικού 

Ινστιτούτου Φιλιατρών (Α.Ι.Φ.) 

 Συντήρηση του κτιρίου της παλιάς δεξαμενής και δημιουργία χώρου αναψυχής στο 

περιβάλλοντα χώρο για τους επισκέπτες. 

 Εκπόνηση μελετών για το καθορισμό αλιευτικών καταφυγίων των λιμανιών της Αγίας 

Κυριακής και του Αγρίλη με σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 

 Κατάργηση του υπάρχοντος πεζόδρομου και δημιουργία δρόμου  ήπιας κυκλοφορίας. 

 Πλακόστρωση όλων των πεζοδρομίων σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές 

(ράμπες, οδεύσεις τυφλών, κολονάκια κ.α.) . 

 Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τα 

σχολικά και αθλητικά συγκροτήματα. 

Δ.Ε. Γαργαλιάνων 

 Αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου του Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων με 

ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, επαναλειτουργία του Τουριστικού και του 

Γηροκομείου, συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. 

 Άμεση έναρξη του έργου του Βιολογικού καθαρισμού. 

 Αξιοποίηση-Λειτουργία των λουτρών στη περιοχή του Βρωμονερίου σε συνεργασία 

με το Δήμο Πειραιά. 

Δ.Ε. Φιλιατρών   

Δ.Ε. Γαργαλιάνων   
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 Υλοποίηση της μελέτης του Περιφερειακού των Γαργαλιάνων για την αποσυμφόρηση 

του τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης . 

 Ανακαίνιση της παλιάς δεξαμενής και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου .  

 Αναθεώρηση του σχεδίου πόλης της Μαραθόπολης . 

Ο τόπος μας σήμερα θέλει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να προχωρήσουμε 

ενωμένοι στον δρόμο που ανοίξαμε με τα χέρια μας, με τον ιδρώτα μας, με τις θυσίες 

μας. Δεν θα αφήσω κανέναν πολίτη αυτού του τόπου να μείνει πίσω. Γιατί και ως 

άνθρωπος και ως αυριανός Δήμαρχος, θέλω όλους σας, ενωμένους μαζί, όπως μας 

αξίζει. Όχι διχασμένους και απέναντι, όπως άλλοι θα ήθελαν. Έφτασε η στιγμή να τα 

αλλάξουμε όλα. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν. Σε λίγες μέρες 

αλλάζουμε όσα δεν άλλαξαν επί δεκαετίες. Κανείς δεν περισσεύει από τον αγώνα για 

να ξανακερδίσουμε το αύριο.  

Για να έρθει η μέρα που οι μελλοντικές γενιές θα κοιτάνε πίσω και θα λένε αυτό 

ήταν το σημείο που η Τριφυλία γύρισε σελίδα. Που πάτησε γερά και άλλαξε τη 

μοίρα της.  

Ζητώ τη δική σας ισχυρή εντολή. Το μέλλον του τόπου, είναι στα χέρια σας.    

 

Μετά τιμής, 

 

Γιώργος Λεβεντάκης 

Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας 


