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ΑΠΟΦΑΣΗ   43/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαΐου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 8η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 31027/25-5-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) 

Μανδηλάρης Ιωάννης και 5) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αδαµόπουλος 

Ιωάννης, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Γκλεγκλές Ιωάννης, ως αναπληρωµατικό µέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την πλευρά της µειοψηφίας.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης  

«∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπεχράκης Σταµάτης.  

 

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 : 

Προσωρινά µέτρα στην οδό Αρτέµιδος και στην πλατεία 23ης Μαρτίου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 30293/               
22-5-2012 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΘΕΜΑ:  Προσωρινά µέτρα στην Οδό Αρτέµιδος και στην Πλατεία 23ης Μαρτίου. 
 
Α. Οδός Αρτέµιδος 
1) Τµήµα µεταξύ του κόµβου Αρτέµιδος – Κιλκίς – Κροντήρη («γέφυρα ΟΤΕ») και του 

κόµβου Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – Μεσσήνης («γέφυρα Παλιού ΚΤΕΛ»). 
Η Οδός Αρτέµιδος είναι από τους σηµαντικότερους κεντρικούς κυκλοφοριακούς 
άξονες της πόλης και -µε την ολοκλήρωση της εθνικής/ περιµετρικής οδού- ο 
κυκλοφοριακός της φόρτος προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω. Σκοπός είναι 
σταδιακά και µελλοντικά να αποκλείεται αυστηρά η στάση/ στάθµευση των 
οχηµάτων κατά µήκος της (πλην ελαχίστων συγκεκριµένων περιπτώσεων). 
Με τα σηµερινά δεδοµένα, όπου η οδός παρουσιάζει τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Σκαρίφηµα 1 και η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε το 
φωτεινό σηµατοδότη, παρατηρούνται αρκετές φορές κυκλοφοριακή συµφόρηση 
και ουρές οχηµάτων, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση από τη γέφυρα του ΟΤΕ προς τη 
γέφυρα του Παλιού ΚΤΕΛ (δηλαδή στην πρόσβαση στο φωτεινό σηµατοδότη. 
Ένας από τους λόγους εµφάνισης της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των 
ουρών αναµονής των οχηµάτων είναι η παράνοµη στάθµευση. Επειδή η 
αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης -για αντικειµενικούς λόγους- είναι 
ελλιπής, θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετα µέτρα (εκτός της 
υφιστάµενης σήµανσης) για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης. 
Έτσι, προτείνεται η υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού χαρακτήρα, ώστε στο 
τµήµα ΑΒ (από το αναψυκτήριο έως περίπου 40 µέτρα από το φωτεινό 
σηµατοδότη, βλ. Σκαρίφηµα 1) να τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε 
(5) µέτρα για το διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και να 
επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 
 

2) Τµήµα µεταξύ του κόµβου Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – Μεσσήνης («γέφυρα 
Παλιού ΚΤΕΛ») και του κόµβου Αρτέµιδος – Λεΐκων («γέφυρα Λεΐκων»). 
Στο τµήµα αυτό, που φαίνεται στο Σκαρίφηµα 2, παρουσιάζεται πρόβληµα στην 
άνοδο από τη γέφυρα του Παλιού ΚΤΕΛ έως τη διασταύρωση µε την Οδό Αγ. 
Γεωργίου, λόγω του πλάτους του οδοστρώµατος και της εκατέρωθεν στάθµευσης. 
Επίσης, δηµιουργούνται κυκλοφοριακή συµφόρηση και ουρές αναµονής, εξαιτίας 
των ίδιων λόγων, αλλά και λόγω της στάσης των λεωφορείων στην αντίθετη 
κατεύθυνση από την Οδό Μποµπολέτη έως την Οδό Αγ. Γεωργίου και από την 
Οδό Αγ. Γεωργίου έως το φωτεινό σηµατοδότη (γέφυρα του Παλιού ΚΤΕΛ). 
Έτσι, προτείνεται η υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού χαρακτήρα στα 
τµήµατα Γ∆ της ανόδου και ΕΖ, ΗΘ της καθόδου (Σκαρίφηµα 2), ώστε να 
τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε (5) µέτρα για το διαχωρισµό των 
λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα εκατέρωθεν µε 
κίτρινο χρώµα. 
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Β. Πλατεία 23ης Μαρτίου 
Μετά τις εργασίες αναβάθµισης και επέκτασης της κεντρικής νησίδας, το οδόστρωµα 
έµπροσθεν της Πλατείας 23ης Μαρτίου παρουσιάζει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
που φαίνονται στο Σκαρίφηµα 3.  
Λόγω της παράνοµης στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού από το ύψος του κυκλικού 
κόµβου έως το σηµείο που τελειώνει η διεύρυνση της κεντρικής νησίδας, οι δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας προς την Οδό Νέδοντος συµβάλουν σε µία. Με δεδοµένη την 
ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθµευσης (τουριστικά λεωφορεία, τροφοδοσία, κ.λπ.) στη 
βόρεια πλευρά και θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης οχηµάτων, για να διασφαλιστεί η 
οµαλή και διακριτή λειτουργία των δύο λωρίδων κυκλοφορίας πρέπει να ληφθούν 
πρόσθετα µέτρα. 
Έτσι, προτείνεται η υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού χαρακτήρα στο τµήµα ΑΒ 
(Σκαρίφηµα 3), ώστε να τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια σε απόσταση τριάµισι 
(3,5) µέτρων από το κράσπεδο της κεντρικής νησίδας και ανά τρία (3) µέτρα για το 
διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα 
εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 
 
Συνεπώς, εισηγούµαστε: 
Α1) Στο τµήµα µεταξύ του κόµβου Αρτέµιδος – Κιλκίς – Κροντήρη («γέφυρα ΟΤΕ») 

και του κόµβου Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – Μεσσήνης («γέφυρα Παλιού 
ΚΤΕΛ») την υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού χαρακτήρα, ώστε στο τµήµα 
ΑΒ (από το αναψυκτήριο έως περίπου 40 µέτρα από το φωτεινό σηµατοδότη, 
βλ. Σκαρίφηµα 1) να τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε (5) µέτρα για 
το διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα 
κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 

Α2) Στο τµήµα µεταξύ του κόµβου Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – Μεσσήνης 
(«γέφυρα Παλιού ΚΤΕΛ») και του κόµβου Αρτέµιδος – Λεΐκων («γέφυρα 
Λεΐκων») την υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού χαρακτήρα, ώστε 
χαρακτήρα στα τµήµατα Γ∆ της ανόδου και ΕΖ, ΗΘ της καθόδου (Σκαρίφηµα 2) 
να τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε (5) µέτρα για το διαχωρισµό 
των λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα εκατέρωθεν 
µε κίτρινο χρώµα. 

Β) Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου την υλοποίηση άµεσης λύσης προσωρινού 
χαρακτήρα στο τµήµα ΑΒ (Σκαρίφηµα 3), ώστε να τοποθετηθούν ελαστικά 
κολωνάκια σε απόσταση τριάµισι (3,5) µέτρων από το κράσπεδο της κεντρικής 
νησίδας και ανά τρία (3) µέτρα για το διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και 
να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 

 
 
Συν/να: Σκαριφήµατα 1, 2 και 3. 

 

Κοιν/ση: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
2) Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
3) ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αθ. Βασιλόπουλο 
4) Αντ/ρχος κ. Χρ. Ριζάς 
5) Αντ/ρχος κ. Ανδρ. Καραγιάννης 
6) Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης 

 
                                                                                           Καλαµάτα      22 - 5 - 2012 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ                «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
                              ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» 
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Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Πρώτα απ’ όλα κύριοι συνάδελφοι προτείνει η υπηρεσία σε ότι αφορά 
την οδό Αρτέµιδος, και συγκεκριµένα από το τµήµα του αναψυκτηρίου 

µέχρι σαράντα µέτρα πριν από τον κόµβο της Ήρας - Μεσσήνης – Κροντήρη και 
Αρτέµιδος εκεί, να τοποθετηθούν κατά µήκος εκεί πλαστικά κολωνάκια και ελαστικά 
κολωνάκια, προκειµένου να υπάρχει µία απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή διότι 
διπλοπαρκάκρουν και παρκάρουν µε αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος χώρος να υφίσταται 
µποτιλιαρίσµατα. Όπως επίσης και από εκεί και πάνω δηλαδή από τον 
προαναφερόµενο κόµβο µέχρι τον κόµβο της γέφυρας της Λεΐκων και εκεί θα 
τοποθετηθούν κολωνάκια, γιατί βοηθάνε παρά πολύ στο να υπάρχει µια ροή των 
αυτοκινήτων. Στην άνοδο, ξέρετε ότι διπλοπαρκάρουν και υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό 
πρόβληµα εκεί πέρα από το φωτεινό σηµατοδότη αφενώς και αφετέρου από τα 
διπλοπαρκαρισµένα αυτοκίνητα και έχουµε πολύ σοβαρό θέµα. Επίσης θα 
επαναχρωµατιστούν τα κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. Επίσης η δεύτερη 
παρέµβαση η προσωρινή η οποία προτείνεται είναι στην πλατεία 23ης Μαρτίου εκεί που 
κάναµε για τα αγάλµατα, που κάναµε την ανάπλαση της κεντρικής νησίδας, 
προτείνουµε µπροστά από τα αγάλµατα εκεί και σε απόσταση σε 3,5 µέτρα από το 
ρυθροκράσπεδο να µπουν και εδώ πλαστικά κολωνάκια ούτως ώστε να µην παρκάρουν 
και να µην υπάρχει και εδώ κυκλοφοριακό µποτιλιάρισµα.  
Λοιπόν, συνεπώς εισηγούµαστε για το τµήµα µεταξύ κόµβου Αρτέµιδος και µέχρι την 
γέφυρα του παλιού ΚΤΕΛ εκεί, από πριν δηλαδή από τα φανάρια, και από τα φανάρια 
και πάνω να µπουν κολωνάκια. Επίσης και στο τµήµα της πλατείας 23ης Μαρτίου σε 
απόσταση 3,5 µέτρων από την Κεντρική νησίδα προκειµένου να µην παρκάρουν και 
εδώ τα αυτοκίνητα. Φυσικά θα διαγραµµιστούν και εδώ και θα επαναχρωµατιστούν τα 
κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. Αυτό είναι και το θέµα βέβαια εισηγούµαστε 
για να πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έχουµε πρόβληµα διπλοπαρκάρουν και 
τουλάχιστον εκεί που έχουµε βάλει πλαστικά κολωνάκια και θα σας πω συγκεκριµένα 
στην ανηφορίτσα που πάει γιατί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα  φεύγει 
οµαλά η κυκλοφορία δεν έχουν καταστραφεί τώρα πόσα χρόνια, τουλάχιστον εγώ 4-5 
χρόνια το ξέρω ότι είναι πριν από εµάς και νοµίζω ότι πάει καλά. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί λέτε προσωρινές ρυθµίσεις; 

 

Μπορεί κάτι στο µέλλον να αλλάξει, µπορεί να γίνει µία παρέµβαση, µια 
οποιαδήποτε π.χ. στην Αρτέµιδος ενόψει του γεγονότος ότι θα ρθει  ο 

περιµετρικός δακτύλιος και θα κατέβουν όλα τα αυτοκίνητα, θα γίνει µεγαλύτερη 
παρέµβαση το µέλλον ας πούµε, για τα πεζοδρόµια και τους δρόµους αυτούς. 
Ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί του θέµατος, ψηφοφορία, ο κος Νιάρχος  

 
Θα ψηφίσουµε ¨Λευκό¨ γιατί δεν βλέπουµε να υπάρχει ένα συνολικό 
πρόγραµµα ρύθµισης κυκλοφορίας κ.λπ. 

 
Και εµείς  ¨Λευκό¨ θα ψηφίσουµε, θα µιλήσουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, θεωρούµε ότι η λύση των πλαστικών κώνων δεν είναι και ότι 

καλύτερο.. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι κώνων, κολωνακίων      

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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∆εν είναι ότι καλύτερο σαν θέαµα. Επίσης θεωρούµε ότι θα έπρεπε να 
κοιτάξουµε λίγο σαν ∆ηµοτική Αρχή το όλο θέµα του πάρκινγκ, δηλαδή 

θεωρώ ότι, βάζουµε εδώ κολωνάκια, εκεί βάζουµε ελεγχόµενη στάθµευση, δεν έχουµε 
κοιτάξει συνολικά. Τώρα µόλις κοιτάµε, άκουσα, διάβασα κάπου, να κοιτάξουµε το 
πάρκινγκ του Νέδοντα να το κάνουµε µε µπάρες κ.λπ. Εδώ πληρώναµε το οκτάωρο αν 
θυµάµαι καλά 2 € τώρα πληρώνουµε ελεγχόµενη στάθµευση 4,5 € το οκτάωρο και δεν 
υπάρχει και η οργάνωση που υπήρχε.  

Θα µπορούσε λοιπόν ο ∆ήµος να κάνει τα δύο µεγάλα πάρκινγκ αυτά στο παλιό ΚΤΕΛ 
και στο Νέδοντα και παρακάτω να χρησιµοποιήσει τα µηχανήµατα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
να δώσει δουλειά σε 4 άπορες οικογένειες στο ∆ήµο και να υπάρχει µία τάξη και µία 
οργάνωση στο πάρκινγκ. Πολλές φορές άνθρωποι παρκάρουνε, εκεί στο παλιό το 
ΚΤΕΛ, παρκάρουνε  εκατέρωθεν του δρόµου τη στιγµή που το πάρκινγκ είναι άδειο, το 
έχετε δει και εσείς. Ειδικά τις µεσηµεριανές ώρες το πάρκινγκ είναι άδειο παντελώς και 
παρκάρουν δεξιά και αριστερά. ∆εν πιστεύω ότι τα κολωνάκια θα αλλάξουν κάτι στο 
όλο θέµα.  

Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούµε συνολικά των χώρων στάθµευσης  των 
Καλαµατιανών διότι αποτελεί ένα πρόβληµα και µε το να παίρνουµε κάθε τόσο και να 
βάζουµε πλαστικούς κώνους εδώ, κολωνάκια εκεί κ.λπ, δεν πιστεύω ότι µπορούµε να 
δώσουµε λύση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Γκλεγκλέ  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου 
από τον κ. Νιάρχο & Γκλεγκλέ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη των παρακάτω προσωρινών 
µέτρων:  
 

1. Στο τµήµα µεταξύ του κόµβου Αρτέµιδος – Κιλκίς – Κροντήρη 
«γέφυρα ΟΤΕ» και του κόµβου Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – 
Μεσσήνης «γέφυρα Παλιού ΚΤΕΛ» και συγκεκριµένα από το 
αναψυκτήριο έως περίπου 40 µέτρα από το φωτεινό σηµατοδότη, να 
τοποθετηθούν ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε (5) µέτρα για το 
διαχωρισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα 
κράσπεδα εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 

2. Σε τµήµατα της ανόδου και της καθόδου, µεταξύ του κόµβου 
Αρτέµιδος – Σταδίου – Είρας – Μεσσήνης «γέφυρα Παλιού ΚΤΕΛ» και 
του κόµβου Αρτέµιδος – Λεΐκων «γέφυρα Λεΐκων», να τοποθετηθούν 
ελαστικά κολωνάκια ανά πέντε (5) µέτρα για το διαχωρισµό των 
λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα 
εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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3. Σε τµήµα της Πλατείας 23ης Μαρτίου να τοποθετηθούν ελαστικά 
κολωνάκια σε απόσταση τριάµισι (3,5) µέτρων από το κράσπεδο της 
κεντρικής νησίδας και ανά τρία (3) µέτρα για το διαχωρισµό των 
λωρίδων κυκλοφορίας και να επαναχρωµατισθούν τα κράσπεδα 
εκατέρωθεν µε κίτρινο χρώµα. 

σύµφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην µε αριθµ. πρωτ. 
30293/22-5-2012 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 11 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


