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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   12/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   74/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

12η/2012 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 52599/30-8-2012 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) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μανδηλάρης Ιωάννης  και 4) 

Νιάρχος Αναστάσιος. 

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

Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 4) Μωρακέας 

Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Αναζίκος Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά 

µέλη της πλειοψηφίας.   

 

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 2ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Κυκλοφορικές ρυθµίσεις ανατολικά της οδού Παλαιολόγου µεταξύ των οδών 
Λακωνικής και Β. Γεωργίου. 

Στη συνεδρίαση αυτού έχουν προσκληθεί, µε το υπ΄  αριθµ. πρωτ. 52723/3-9-2012 
έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, να συµµετάσχουν προκειµένου να διατυπώσουν της 
απόψεις τους, το Τµήµα Τροχαίας Καλαµάτας, το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, ο Εµπορικός 
Σύλλογος Καλαµάτας, η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας και η 
∆ηµοτική Αστυνοµία, εκ των οποίων δεν ανταποκρίθηκε κανείς. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ανατολικά της οδού Παλαιολόγου µεταξύ των 

οδών Λακωνικής και Β. Γεωργίου. 

 

     Στο τµήµα της πόλης, που περικλείεται µεταξύ των οδών   Παλαιολόγου,  
Λακωνικής  Β. Γεωργίου, απαιτούνται κυκλοφορικές ρυθµίσεις λόγω της  
παραχώρησης σε ιδιοκτησίες τµήµατος της οδού Καίσαρη λίγο πριν την κατάληξή της 
στην οδό Ηρώων.   

     Σύµφωνα µε το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο η ανατολική κατάληξη της οδού Καίσαρη 
(βλ. συνηµµένο σχέδιο τµήµα ΑΒΓ) λίγο πριν την οδό Ηρώων καταργείται και το τµήµα 
αυτό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παραχωρείται στις όµορες ιδιοκτησίες. Το 
τµήµα αυτό εξυπηρετούσε τη σύνδεση της συνοικίας Φυτιάς µε την οδό Ηρώων. Η 
πρόσφατη διάνοιξη της οδού Β. Γεωργίου, η λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών 
στον κόµβο Β. Γεωργίου και Ηρώων και η διάνοιξη των οδών Νίκης και Κλυτεµνίστρας 
έως την οδό Β. Γεωργίου καθιστούν προβληµατική και µη απαραίτητη την συνέχιση 
λειτουργίας του εν λόγω τµήµατος. Ακόµα, η πίεση από τους όµορους ιδιοκτήτες για 
τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιοκτησιών τους, που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
Β. Γεωργίου συµβάλλει στην κατάργηση λειτουργίας αυτού του τµήµατος της οδού 
Καίσαρη. 

      Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε την κατάργηση του τµήµατος Α-Β-Γ της 
οδού Καίσαρη  και τη συνέχιση της κυκλοφορία της όπως φαίνεται στο συνηµµένο 
σχέδιο. 

Εξαιτίας και του  παραπάνω γεγονότος, αλλά και λόγω δυσχερειών στην κυκλοφορία 
στην ευρύτερη περιοχή, προτείνονται µονοδροµήσεις των υφισταµένων οδών.  

     Σήµερα στην περιοχή που περικλείεται µεταξύ των οδών Λακωνικής, Β. Γεωργίου 
και Παλαιολόγου  οι περισσότεροι δρόµοι είναι διπλής κατεύθυνσης όπου µε δεδοµένη 
τη στάθµευση τουλάχιστον στην µία πλευρά του δρόµου καθίσταται δύσκολη η 
λειτουργία τους αυτή. 

    Θεωρείται  λοιπόν απαραίτητο, αξιοποιώντας τα υφιστάµενα πλάτη  
οδοστρωµάτων, να κατατεθεί  πρόταση µονοδρόµησης των οδών αυτών, που θα 
διευκολύνει την λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών 
της περιοχής. 
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    Λαµβάνοντας υπόψη: 

- Την πολεοδοµική µελέτη της περιοχής και την πρόβλεψη των οδών που 
υπάρχουν, καταργούνται και πρόκειται να δηµιουργηθούν (βλ. απόσπασµα 
σχεδίου πόλης). 

- Την υπάρχουσα κατάσταση και την πρόταση της κυκλοφοριακής µελέτης που 
έχει κατατεθεί από το µελετητικό γραφείο στον ∆ήµο µας (βλ. σχέδιο). 

- Τα   δεδοµένα που προέκυψαν µε τη διάνοιξη της οδού Β. Γεωργίου . 

- Τη λειτουργία και συνέχεια των οδών και ιδιαίτερα των υφισταµένων 
µονοδροµήσεων στα όµορα τµήµατα της πόλης περιµετρικά του αναφερόµενου 
προς µελέτη τµήµατος. 

- Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των οδών και ιδιαίτερα του περιορισµένου 
πλάτους του οδοστρώµατος. 

- Την ανάγκη στάθµευσης των οχηµάτων των κατοίκων της περιοχής µιας και 
πρόκειται για κατοικοιµένη περιοχή. 

- Τη θετική εµπειρία από την εφαρµογή  του µέτρου των µονοδροµήσεων σε 
άλλες παρόµοιες περιοχές της πόλης. 

 
Εισηγούµαστε την µονοδρόµηση των παρακάτω οδών (βλ. χάρτη) 

α) Στην κατεύθυνση Ανατολή – ∆ύση: 

- Οδός Νικηταρά από την οδό Αλεξάκη έως την οδό Κλυτεµνίστρας, µε         
κατεύθυνση  προς την οδό Κλυτεµνίστρας ( στο τµήµα από Παλαιολόγου έως        
Αλεξάκη είναι µονοδροµηµένη). 

- Οδός Π. Καίσαρη από την οδό Ρ.Φεραίου έως την οδό Ηρακλέους µε  κατεύθυνση 
προς την οδό Ηρακλέους ( στο τµήµα από Παλαιολόγου έως Ρήγα Φεραίου είναι 
ήδη µονοδροµηµενη). 

- Οδός  Ρουµελιώτου από την οδό Ρ. Φεραίου έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου µε 
κατεύθυνση προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου (στο τµήµα από Ακρίτα έως Ρ.Φεραίου       
είναι ήδη µονοδροµηµένη). 

-   Οδός Ιφίτου από την οδό Ηρακλέους έως την οδό Ηρώων µε κατεύθυνση  προς       
την οδό Ηρώων. 

-   Οδός Σαρανταπόρου  από την οδό Νίκης έως την οδό Ρ. Φεραίου µε κατεύθυνση       
προς την οδό Ρ.Φεραίου ( στο  τµήµα  Ρ.Φεραίου  έως  Παλαιολόγου  είναι  ήδη       
µονοδροµηµένη) 

-  Οδός Μ. Τρουπάκη από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την οδό Ρ.Φεραίου   µε      
κατεύθυνση προς την οδό Ρ. Φεραίου ( στο τµήµα Ρ.Φεραίου έως Παλαιολόγου      
είναι ήδη µονοδρόµηση). 

β) Με κατεύθυνση Βορρά Νότο.  

-  Οδός Μ. Αλεξάνδρου, µέχρι πλήρους  διάνοιξης που  µπορεί να λειτουργήσει  σαν    
διπλής κατεύθυνσης, προτείνεται από την οδό Λακωνικής έως την οδό 
Π.Καίσαρη   µε κατεύθυνση  προς την οδό Π.Καίσαρη και από την οδό 
Β.Γεωργίου έως την οδό Μ.Τρουπάκη  µε κατεύθυνση προς την οδό 
Μ.Τρουπάκη. 

-  Οδός Ρ.Φεραίου από το παρκάκι της οδού Καίσαρη έως την οδό Β. Γεωργίου µε    
κατεύθυνση προς την Β.Γεωργίου. . 

-  Οδός Αλεξάκη  από την οδό Λακωνικής έως  την οδό Π.Καίσαρη  µε  κατεύθυνση  
προς την οδό Π.Καίσαρη. 

-  Οδός Κλυτεµνίστρας από τον Λακωνικής έως την οδό Β. Γεωργίου  µε κατεύθυνση   
προς την οδό Β. Γεωργίου. 



Συνεδρίαση :  12/2012 Τετάρτη  5 / 9 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   74/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   4 

-  Οδός Ν.Μεθώνης από την οδό Καίσαρη έως την οδό Λακωνικής µε κατεύθυνση  
προς την οδό Λακωνικής. 

-  Οδός Νίκης από την οδό Β.Γεωργίου έως την οδό Λακωνικής µε κατεύθυνση προς   
την  οδό Λακωνικής. 

- Οδός Ηρακλέους από την οδό Π.Καίσαρη έως την οδό Ιφίτου µε κατεύθυνση   
προς την οδό Ιφίτου. 

- Οι οδοί ( απέναντι από το Ανατολικό Κέντρο ) Πολυκάωνος και Περιήρους, λόγω    
της στενότητας τους, µονοδροµούνται µε κατεύθυνση από Λακωνικής προς   
Περικλέους και από Πολυκάωνος  προς Λακωνικής (βλ. σχέδιο)   

    Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους µικρότερου πλάτους λόγω ιδιαιτέρων 
δυσκολιών που παρουσιάζουν δεν παρεµβαίνουµε κυκλοφοριακά και λειτουργούν 
ως έχουν.  

γ) Προτεραιότητα οδών και στάθµευση οχηµάτων. 

    Στην εν λόγω περιοχή που προτείνονται οι µονοδροµήσεις προτεραιότητα έχουν οι 
οδοί Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Παλαιολόγου, Λακωνικής και Ηρώων έναντι όλων 
καθέτων σ΄αυτές. 

    Επιτρέπεται η στάθµευση  των αυτοκινήτων στις οδούς όπου δεν εµποδίζεται η 
κυκλοφορία των οχηµάτων. 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ                    
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 3/9/2012                                                              α.α. 
           4/9/2012 
      Πολιτικός Μηχανικός                                                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ – ΚΟΥΡΗ     
                                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΣΥΝ/ΝΑ: 1) Απόσπασµα σχεδίου 
               2) Πρόταση  κυκλοφοριακής µελέτης  
               3) Σχέδιο µε πρόταση µονοδροµήσεων 

 
 
 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
Τι προβλέπει αυτή η υπηρεσιακή εισήγηση; Προβλέπει να καταργηθεί ένα 
τµήµα του δρόµου της οδού Καίσαρη στην ανατολική κατάληξη της 

οδού, πλησίον στην οδό Ηρώων είναι ένα Γάµα. Αφού λοιπόν διανοίχτηκε η Βασιλέως 
Γεωργίου και υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση της πόλης από Ανατολάς προς ∆υσµάς, 
αυτό το τµήµα µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία καταργείται και παραχωρείται στις 
όµορες ιδιοκτησίες είναι περίπου καµία 120 µέτρα, 150 περίπου. Από την οδό Ηρώων 
παράλληλα λοιπόν έρχεται µε την οδό Βασιλέως Γεωργίου στο βόρειο τµήµα της 
Βασιλέως Γεωργίου και µετά κάνει ένα Γάµα καταπάνω, αυτό το τµήµα λοιπόν 
καταργείται µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία και παραχωρείται στις όµορες 
ιδιοκτησίες. Γύρω από το συγκεκριµένο τµήµα µονοδροµούνται 14 δρόµοι για την 
οµαλή πλέον κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής, ως εισήγηση σε αυτό το θέµα. 
Άρα λοιπόν σας προτείνεται η κατάργηση του δρόµου και βάση  νοµοθεσίας να 
προχωρήσει η παραχώρηση στις όµορες ιδιοκτησίες.  
Ερωτήσεις, αν θέλει να προσθέσει και κάτι ο κ. Βασιλόπουλος γι αυτό 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει δεν έχω να προσθέσω κάτι. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο αν θέλουν να καταλάβουν που είναι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στα φανάρια δεν είναι αυτό…; 

 
Ναι στα φανάρια. 
Έχουµε τίποτα άλλο να πούµε πάνω σε αυτό;  

Το διαβάζω από της περίληψη και κάποιες µονοδροµήσεις γύρω από την περιοχή για 
να µπορούν να µπαίνουν …, ως η εισήγηση. 

 
Επανειληµµένα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχουν έρθει ζητήµατα που 
αφορούν το κυκλοφοριακό της πόλης, αποσπασµατικά θεωρούµε και επειδή 

για το κέντρο έπρεπε να υπάρχει µια συνολική κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή µελέτη 
για την πόλη,  θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθµ. 66/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας η οποία γνωµοδοτεί θετικά επί της 
εισήγησης αυτής, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν.3852/2010, καθώς και 
τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Νιάρχου, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, σύµφωνα µε τη σχετική 
πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, τα εξής: 
 
1.  την κατάργηση τµήµατος της οδού Καίσαρη (από την οδό Ηρακλέους 

µέχρι την οδό Ηρώων)  και τη συνέχιση της κυκλοφορία της µέσω της 
οδού Ηρακλέους. 

 
2. τις κυκλοφορικές ρυθµίσεις ανατολικά της οδού Παλαιολόγου µεταξύ των 

οδών Λακωνικής και Β. Γεωργίου για την οµαλή κυκλοφοριακή 
λειτουργία, ως εξής:  

 
α) Στην κατεύθυνση Ανατολή – ∆ύση: 

   -  Οδός Νικηταρά από την οδό Αλεξάκη έως την οδό Κλυτεµνίστρας, µε   
κατεύθυνση προς την οδό Κλυτεµνίστρας (στο τµήµα από 
Παλαιολόγου έως   Αλεξάκη είναι µονοδροµηµένη). 

   - Οδός Π. Καίσαρη από την οδό Ρ.Φεραίου έως την οδό Ηρακλέους µε     
κατεύθυνση προς την οδό Ηρακλέους (στο τµήµα από Παλαιολόγου 
έως Ρήγα Φεραίου είναι ήδη µονοδροµηµένη). 

   - Οδός Ρουµελιώτου από την οδό Ρ. Φεραίου έως την οδό Μ. 
Αλεξάνδρου µε  κατεύθυνση προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου (στο τµήµα 
από Ακρίτα έως  Ρ.Φεραίου  είναι ήδη µονοδροµηµένη). 

   - Οδός Ιφίτου από την οδό Ηρακλέους έως την οδό Ηρώων µε 
κατεύθυνση  προς  την οδό Ηρώων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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   - Οδός Σαρανταπόρου  από την οδό Νίκης έως την οδό Ρ. Φεραίου µε 
κατεύθυνση προς την οδό Ρ.Φεραίου (στο τµήµα  Ρ.Φεραίου  έως  
Παλαιολόγου  είναι  ήδη  µονοδροµηµένη). 

 -  Οδός Μ. Τρουπάκη από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την οδό Ρ.Φεραίου   
µε   κατεύθυνση προς την οδό Ρ. Φεραίου (στο τµήµα Ρ. Φεραίου έως 
Παλαιολόγου  είναι ήδη µονοδρόµηση). 

 
β) Με κατεύθυνση Βορρά Νότο.  

- Οδός Μ. Αλεξάνδρου, µέχρι πλήρους  διάνοιξης που  µπορεί να 
λειτουργήσει  σαν διπλής κατεύθυνσης, προτείνεται από την οδό 
Λακωνικής έως την οδό Π.Καίσαρη µε κατεύθυνση  προς την οδό 
Π.Καίσαρη και από την οδό Β.Γεωργίου έως την οδό   Μ.Τρουπάκη  µε 
κατεύθυνση προς την οδό Μ.Τρουπάκη. 

-  Οδός Ρ.Φεραίου από το παρκάκι της οδού Καίσαρη έως την οδό Β. 
Γεωργίου µε  κατεύθυνση προς την Β.Γεωργίου. 

- Οδός Αλεξάκη από την οδό Λακωνικής έως  την οδό Π.Καίσαρη  µε      
κατεύθυνση προς την οδό Π.Καίσαρη. 

- Οδός Κλυτεµνίστρας από την οδό Λακωνικής έως την οδό Β. Γεωργίου  
µε κατεύθυνση  προς την οδό Β. Γεωργίου. 

- Οδός Ν.Μεθώνης από την οδό Καίσαρη έως την οδό Λακωνικής µε 
κατεύθυνση  προς την οδό Λακωνικής. 

- Οδός Νίκης από την οδό Β.Γεωργίου έως την οδό Λακωνικής µε 
κατεύθυνση προς  την  οδό Λακωνικής. 

- Οδός Ηρακλέους από την οδό Π.Καίσαρη έως την οδό Ιφίτου µε 
κατεύθυνση προς την οδό Ιφίτου. 

- Οι οδοί (απέναντι από το Ανατολικό Κέντρο) Πολυκάωνος και 
Περιήρους, λόγω της στενότητας τους, µονοδροµούνται µε 
κατεύθυνση από Λακωνικής προς  Περικλέους και από Πολυκάωνος  
προς Λακωνικής.   

 Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους µικρότερου πλάτους λόγω ιδιαιτέρων 
δυσκολιών που παρουσιάζουν δεν γίνεται κυκλοφοριακή παρέµβαση και 
λειτουργούν ως έχουν.  
 

γ) Προτεραιότητα οδών και στάθµευση οχηµάτων. 

Στην εν λόγω περιοχή που προτείνονται οι µονοδροµήσεις προτεραιότητα 
έχουν οι οδοί Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Παλαιολόγου, Λακωνικής και Ηρώων 
έναντι όλων των καθέτων σ΄αυτές. 

Επιτρέπεται η στάθµευση  των αυτοκινήτων στις οδούς όπου δεν εµποδίζεται 
η κυκλοφορία των οχηµάτων. 

 
 
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. Αναζίκος Ιωάννης  
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  3. Καραγιάννης Ανδρέας  

  4. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  5. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 18 Σεπτεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


