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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   83/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 15η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59898/11-12-

2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από  τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)  

Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μαρινάκης 

Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος και 2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αλούπης 

Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει  στη συνεδρίαση αναπληρώνοντας τον κ. Μάκαρη 

Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης. 

 
Η έκδοση απόφασης επί  κυκλοφοριακών θεμάτων, όπως είναι και το ανωτέρω θέμα,  αποτελεί 
κανονιστική απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 και 65 του Ν. 3852/2010, την έκδοση δημοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου.  
 
Οι με αριθμ. πρωτ. 58337/2-12-2015 και 59772/11-12-2015 σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες ήταν 
στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχουν αναλυτικά ως εξής:   
 
 

 Η με αριθμ. πρωτ. 58337/2-12-2015 εισήγηση 

 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης. 

Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 49509/13-10-15 αίτηση 

 
 

Για τον καθορισμό των ειδικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 
σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2). 

Στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρεται ότι οι 
αποκλειστικές θέσεις χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία των 
ενδιαφερομένων, με την προϋπόθεση να μην κατέχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης, αφού 
πρώτα προσκομίσουν το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης που θεσπίστηκε με το υπ' αρ. 241/2005 
Π.Δ.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις θέσεις αυτές μπορεί να σταθμεύει 
μόνο το όχημα του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης Ρ-
72. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 49509/13-10-15 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 

κάτοικο της οδού Αριστοδήμου 145 και για το υπ’. ΚΜΡ 8910  αυτοκίνητο. 

 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μπροστά από την οικία 

του αιτούντα απαγορεύεται η στάθμευση και προτείνεται από την υπηρεσία να παραχωρηθεί η 

πλησιέστερη θέση στην οδό Σοφοκλέους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχέδιο,.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθμευσης που αναλυτικά περιγράφετε 
παραπάνω, με βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας, 

β) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και  

δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, 

 
Συν/να: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 49509/13-10-2015 αίτηση 
   
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 

 
 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   
 
 

 Η με αριθμ. πρωτ. 59772/11-12-2015 εισήγηση 
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 ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης. 

Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 58655/04-12-15 αίτηση 
 

Για τον καθορισμό των ειδικών θέσεων προς παραχώρηση, έχει ληφθεί υπόψη η 
σχετική υπ’. αρ. 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (κατηγορία 2). 

Στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφέρεται ότι οι 
αποκλειστικές θέσεις χωροθετούνται όσο το δυνατό πιο κοντά στην κατοικία των 
ενδιαφερομένων, με την προϋπόθεση να μην κατέχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης, αφού 
πρώτα προσκομίσουν το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης που θεσπίστηκε με το υπ' αρ. 241/2005 
Π.Δ.(ΦΕΚ Α' 290/30-11-2005), το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στις θέσεις αυτές μπορεί να σταθμεύει 
μόνο το όχημα του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης Ρ-72. 

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. 58655/04-12-15 αίτηση, ζητείται μία θέση στάθμευσης ΑμεΑ, για 
κάτοικο της οδού Μεσσήνης 9 και για το υπ’. ΙΚΝ 9685  αυτοκίνητο. 
 
 Στην οδό Μεσσήνης ισχύει η εκ περιτροπής στάθμευση (μονούς – ζυγούς μήνες) και 
για αυτό πρέπει να δοθεί μία θέση στάθμευσης σε κάθε πλευρά του δρόμου.    

 
Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται από την υπηρεσία να 

παραχωρηθούν οι πλησιέστερες θέσεις στην οικία του αιτούντα, όπως φαίνεται και στο 
ακόλουθο σχέδιο.  

 

 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) την παραχώρηση της ειδικής θέσης στάθμευσης που αναλυτικά περιγράφετε 
παραπάνω, με βάση τα όσα αναφέρονται στην 155/2013 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας, 
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β) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και  

δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, 

 
Συν/να: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 58655/04-12-2015 αίτηση 
   
 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως συζήτηση ως εξής: 
 

 
Ως η εισήγηση, πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Νόμου, 
έχουν ελεγχθεί και η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει να γίνουν αποδεκτές οι 

θέσεις. 
 
Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, ο Δήμος ενημερώνεται με κάποιο τρόπο γι’ 
αυτές τις θέσεις που εκλείπουν οι λόγοι; Αυτό είχαμε κουβεντιάσει  σε μία 

προηγούμενη συνεδρίαση.  
 
Μάλιστα είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να 
καταγραφούν όλες αυτές οι θέσεις.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχετε αυτό; Το έχετε; 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαμε αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο … (δεν ακούγεται)… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ. Δημόπουλε.. 
 
ΦΩΝΗ: … (δεν ακούγεται)… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο… 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω όμως και στην ερώτηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα όμως νωρίτερα, γιατί ήξερα ότι θα ακολουθήσει μετά. 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το κατάλαβα. 
 
ΦΩΝΕΣ: ….(δεν ακούγονται). 

 
Λοιπόν, αυτό αφορά, είναι άλλο θέμα. Σήμερα εμείς γνωμοδοτούμε όσον αφορά 
τις δύο νέες θέσεις που προτείνονται για τους ανθρώπους αυτούς.  

Συμφωνείτε; Έχετε ερωτήσεις;  
Ναι, παρακαλώ, για το θέμα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτηση -για το θέμα- είναι η εξής… 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι ανάπηροι; 

 
Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια, κ. Πρόεδρε. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε 
τα χαρτιά των Υπηρεσιών και δεν υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση γι’ αυτό 

που θίξατε. Απλώς η ερώτηση είναι η εξής, προσέξτε. Όταν εκλείψουνε οι λόγοι για το 
συγκεκριμένο, γιατί αυτό δεν είναι π.χ. για 200 χρόνια, κάποια στιγμή θα εκλείψουνε αυτοί οι 
λόγοι, πώς θα ενημερωθεί η Υπηρεσία η δικιά μας ότι οι λόγοι αυτοί εκλείψανε; Με ποιον 
τρόπο, δηλαδή, ενημερώνεται ο Δήμος Καλαμάτας για τις δύο συγκεκριμένες θέσεις ότι 
εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους είχε δοθεί, είχαν δοθεί αυτές οι θέσεις της στάθμευσης; 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοείτε όταν πεθάνει ο ΑμΕΑ; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας έθεσα μία ερώτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε, σας παρακαλώ. 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται).. να την αλλάξετε…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

 
Εξέφρασα την ερώτηση, νομίζω, με πολύ ωραίο τρόπο. Έτσι; Δεν είπα: αα 
θα πεθάνει, ή αν θα πηδήξει απ’ το παράθυρο. Νομίζω οι χαρακτηρισμοί 

αυτοί που είπε τώρα ο κ. Δημόπουλος, μισό λεπτό, και η αλλαγή της ερώτησής μου και το 
σχόλιο, νομίζω ότι αυτό, τι θέλετε να δείξετε δηλαδή; Ότι εμείς λοιδορούμε τους ανθρώπους 
το και το; Δεν μιλάμε με αυτό τον τρόπο. Εννοείται ότι κάποια στιγμή όλοι πεθαίνουμε.  

 
Δεν θέλω να δείξω κάτι τέτοιο. Άμα ένας άνθρωπος έχει 80% αναπηρία πώς 
θα εκλείψει ο λόγος, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, ή ο άλλος έχει 67%... 

 
Να σας πω γιατί; Μπορεί να γίνει θαύμα και να δει το φως του ή να 
περπατήσει, παράδειγμα. 

 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μακάρι.  
 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, λοιπόν; εσύ μου λες ότι άμα το και το…. 
 
ΦΩΝΗ: Άμα γίνει ας έχει την θέση του. 
 
ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται). 

 
Λοιπόν, θα πω και εγώ μια κουβέντα και θα κλείσω το θέμα.  
Προσέξτε κάτι, όσον αφορά αν ενημερώνεται η Δημοτική Αρχή, αυτό αφορά 

Υπηρεσία άλλων στο Δήμο. Όταν θα ήταν εδώ πέρα ο δημοτικός αστυνόμος, ο κ. Διευθυντής, 
παράδειγμα, ο κ. Πετρόπουλος, να μας απαντήσει γι’ αυτό. Δεν με αφορά άλλη Υπηρεσία του 
Δήμου, γι’ αυτό το οποίο εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, κ. συνάδελφε, είναι σύμφωνα με την 
εισήγηση της Υπηρεσίας που λέει ότι έχει όλα τα προσόντα, όλα αυτά τα προβλήματα που έχει 
ο ΑμΕΑ να πάρει αυτές τις θέσεις. Εμείς αυτό σήμερα προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Είστε σύμφωνος; Ρωτάω. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οπωσδήποτε όμως υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει όμως και μια προηγούμενη 
δέσμευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμαρχου ότι όλες αυτές οι θέσεις 

θα καταγραφούν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν καταγραφεί οι θέσεις όλες.  
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά περνάμε σε ένα άλλο θέμα. 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ Συγνώμη, να ολοκληρώσω. 
 
ΦΩΝΗ: Για 2 χρόνια….;  

 
Οι θέσεις αυτές δεν είναι για 2 χρόνια, καταρχήν. Και οι ειδικές θέσεις 
στάθμευσης, που έγινε το ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη 

φορά, δεν αφορούσαν τόσο τους ανάπηρους, γιατί οι ανάπηροι καλώς ή κακώς, μακάρι οι 
άνθρωποι να γίνουνε καλά, αλλά δεν εκλείπουν οι λόγοι.  

 
Μα δεν λέμε αυτό, αλλά το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι καταγραμμένες. Είχαμε 
και αυτό.  

 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν καταγραφεί οι θέσεις.  

 
Και υπάρχει η δέσμευση ότι θα καταγραφούν όλες οι θέσεις και υπάρχουν 
χαρτογραφημένες. Να ξέρουμε, δηλαδή, η κάθε θέση σε ποιον θα αναφέρεται. 

Μην δούμε και τίποτε περίεργα θέματα. Μήπως δούμε νεκροταφείο θέσεων, μήπως δούμε 
αναστάσεις τέτοιων, οτιδήποτε. 

 
Όχι. Έχουν γίνει οι καταγραφές. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, προχωράει. 
Κάποια στιγμή θα ’ρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθείτε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Είπατε: Ο κ. Αντωνόπουλος Λευκό. Κύριε Χριστόπουλε;  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. Μόνο άμα ληφθεί υπόψη και η πρόταση του συναδέλφου.  

 
Υπέρ.  
Η πλειοψηφία Υπέρ. 

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 
155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, μειοψηφούντος του κ. 
Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει Λευκή ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ    
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την  
παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ:  
 

I. α) για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΚΜΡ 8910, επί της οδού    
Αριστοδήμου 145 

         β)  για το όχημα με πινακίδα κυκλοφορίας ΙΚΝ 9685, επί της οδού Μεσσήνης 
9, 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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όπως φαίνονται και στα σχετικά για κάθε περίπτωση σχέδια των με αριθμ. πρωτ. 
58337/2-12-2015 και 59772/11-12-2015 εισηγητικών σημειωμάτων του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, τα οποία και καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 
 

II. Την κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που παραχωρούνται οι ως άνω 
αναφερόμενες ειδικές θέσεις.  

 

III.    Την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με την τοποθέτηση κατάλληλης 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 28 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


