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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   48/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 10η/2018 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22865/08-06-

2018 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 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 46 απόφαση), 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Μαρινάκης 

Σαράντος και 4) Μπάκας Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 

2) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Πολίτης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 47 απόφαση), ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την κα Ντίντα Παναγιώτα. 

 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Καθορισμός χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Ν.Π.Δ.Δ.  

 

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.  
   
  
Το από 07-06-2018 σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, 
Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων 

 

 

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, δημόσιες Υπηρεσίες ζητούν από το Τμήμα μας τον καθορισμό 

αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων προς παραχώρηση πλησίον των 

λειτουργησών Υπηρεσιών τους. 

Σύμφωνα με την αρ.155/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

(κατηγορία 1) σχετικά με την παραχώρηση αποκλειστικών ή και ειδικών θέσεων στάσης ή 

στάθμευσης στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, οι κατηγορίες οχημάτων 

και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να παραχωρείται χώρος στάθμευσης, ανάλογα με το 

αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, είναι: 

1. Υπηρεσιακά οχήματα δημόσιων οργανισμών 

Υπηρεσιακά οχήματα (Δημόσιων Υπηρεσιών – ΚΥ, ΝΠΔΔ/ΟΤΑ/Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

– ΚΗΟ, κ.λπ.) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, με την προϋπόθεση να 

μην κατέχουν χώρο στάθμευσης. Υπηρεσιακά οχήματα νοούνται εκείνα που κυκλοφορούν 

μόνο με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.  

 

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται να παραχωρηθούν: 

1. Δύο (2) θέσεις στην οδό Σωκράτους (πλησίον ΕΚ) για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο 
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2. Δύο (2) θέσεις στην οδό Ψαρών (Ψαρών 13-15) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. 

3. Μία (1) θέση στην οδό Αγίου Νικολάου για τα Αρχεία του Κράτους. Η θέση θα 

οριοθετηθεί μεταξύ του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και του κτιρίου που στεγάζωνται τα «Αρχεία του 

Κράτους», στην πρώην θέση που εξυπηρετούσε την Τεχνική Υπηρεσία. 

4. Τέσσερις (4) θέσεις στην οδό Νέδοντος (Ιστορικό Δημαρχείο) για τη Δημοτική 

Αστυνομία. 

5. Μία (1) θέση στην οδό Ανδρέα Σκιά 21, για τα ΕΛΤΑ ΑΕ. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τα εξής: 

α) την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται 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, 

 

   Ο συντάξας    Η προϊσταμένη    Ο διευθυντής Τ.Υ. 

 

     Παν. Ζάννης   Αν. Κυριακοπούλου              Βασ. Τζαμουράνης 

   Πολιτικός Μηχ. ΤΕ             Πολιτικός Μηχανικός              Πολιτικός Μηχανικός  

 

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 
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Όπως ξέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές έχουμε συζητήσει όσον 
αφορά τον καθορισμό των χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών 

και Νομικών Προσώπων. Η Υπηρεσία έρχεται, λοιπόν, με μία πρόταση πρώτα-πρώτα στην 
Κοινότητα Καλαμάτας που έγινε χθες το Συμβούλιο και έρχεται και στην Ποιότητα Ζωής και το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αύριο το βράδυ για τις θέσεις αυτές.  

Η πρόταση την οποία έχουμε με την εισήγηση της Υπηρεσίας και πάει γνωμοδοτικά σε μας και 
αύριο με απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει: 2 θέσεις στην οδό Σωκράτους για το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. Όπως ξέρετε είχε γίνει το 
αίτημα από νωρίτερα, το είχαμε ξαναπεράσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά είπαμε 
να δούμε συνολικά τις θέσεις οι οποίες να προβλεφθούνε για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και 
τα Νομικά Πρόσωπα, για να μπορούμε να πάρουμε μια ενιαία απόφαση πλέον στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για να είναι καθοριστική και τελειωτική, να μην είναι τμηματικά, οπότε να ξέρουμε 
και ποιες έχουμε.  

Οι θέσεις αυτές είναι στην οδό Σωκράτους και οδός Αριστοδήμου. Είναι δύο θέσεις οι οποίες 
ζητάει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας.  

Δύο θέσεις στην οδό Ψαρών προτείνουμε για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 
Πελοποννήσου, έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου στην οδό Ψαρών.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο θέσεις μόνο; 

 
Δύο θέσεις μόνο και έχει από πίσω άλλες 50 που είναι δικές της οι θέσεις για 
τους υπαλλήλους. Άλλους 50 έχει μέσα που μπαίνει με μπάρα. Τις ξέρεις.  

Λέμε εκεί τις 2 θέσεις όταν έρχεται ο Περιφερειάρχης, όταν έρχεται ο Αντιπεριφερειάρχης, 
όταν έρχεται ο Υπουργός, καταλαβαίνεις.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν πόσες ήτανε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία δεν ήταν νόμιμα πριν. 
 
ΦΩΝΗ: Τις είχε καταργήσει ο Μαλαπάνης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις είχε καταργήσει. Και νωρίτερα, επί Δράκου, ήταν καμιά 50αριά.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχει πάρκινγκ πίσω; 

 
Έχει. Είπαμε, μπροστά θα είναι για συγκεκριμένες θέσεις. Λοιπόν, 2 θέσεις στην 
οδό Ψαρών.  

Μία θέση στην οδό Αγίου Νικολάου για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Η θέση αυτή θα δοθεί 
μεταξύ του Αγίου Νικολάου και του κτιρίου που στεγάζονται τα Γενικά Αρχεία. Στην πρώην 
θέση που εξυπηρετούνταν κάποτε η Τεχνική Υπηρεσία, ήταν εκεί το τζιπάκι της.  

4 θέσεις στην οδό Νέδοντος, στο Ιστορικό Δημαρχείο για τη Δημοτική Αστυνομία μπροστά και  

μία θέση στην οδό Ανδρέα Σκιά για τα ΕΛΤΑ, που ήρθε με αίτημά του και αυτό. Στην Ανδρέα 
Σκιά, αν την ξέρετε ποια είναι. Είναι κάτω από τον πεζόδρομο. Εκεί τα ΕΛΤΑ.  

Λοιπόν, εισηγείται η Υπηρεσία προς την Ποιότητα Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ’ 
επέκταση, την παραχώρηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, με βάση τα όσα αναφέρονται με την υπ’ αριθμ. 
155/2013 απόφαση που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση και 
συμπλήρωση κατάργησης παλαιότερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση τα 
όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και δ) την υλοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων με τη 
μετατόπιση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σύμβασης.  

Αυτή είναι η εισήγηση προς την Ποιότητα Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ’ επέκταση.  

Συμφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι; Έχετε ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε μιλήσει ο Δήμαρχος είχε πει το 
εξής: να δούμε τι έχουμε δώσει γιατί δεν ξέραμε τι είχαμε δώσει όσον 

αφορά και τις θέσεις αυτές των Υπηρεσιών αλλά και τις θέσεις των ΑμεΑ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι άλλο θέμα, είναι παρακάτω.  

 
Παρακάτω, ωραία.  
Δηλαδή, εσείς κάνατε την έρευνά σας και είδατε ότι συνολικά έχουνε δοθεί 

αυτές οι θέσεις στο Δήμο Καλαμάτας σε υπηρεσιακά οχήματα. Αυτές που λέμε σήμερα.  
 
Αυτές εδώ είναι οι νέες θέσεις οι οποίες προτείνονται. Υπάρχει και παλαιότερη 
απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Καταργούνται είχε πει όλες και θα ξεκινήσουμε απ’ την αρχή και θα δούμε 
και συνολικά είπαμε.   

Καλύπτουνε αυτές όλο το Δήμο Καλαμάτας και όλες τις ανάγκες των υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων του Δήμου Καλαμάτας; Τέλος, αυτό είναι όλο; Υπάρχουν αλλού; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι του Δήμου Καλαμάτας, και των Υπηρεσιών των… Οι τράπεζες έχουνε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω για τις τράπεζες. 

 
Δεν με κατάλαβες, κάτσε. Οι τράπεζες έχουνε, το Λιμενικό Ταμείο έχει θέσεις να 
παρκάρει, το Λιμεναρχείο έχει θέσεις να παρκάρει, ο τελώνης έχει θέση να 

παρκάρει, η ΣΔΟΕ εκεί κάτω έχει θέση να παρκάρει.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στο Λιμενικό Ταμείο οι θέσεις είναι δικές μας. 

 
Εντάξει, είναι άλλοι…, ο τελώνης είχε στείλει χαρτί όμως και λέει: «Βάλτε μου μια 
άλλη θέση αλλού». Και του λέμε: «Εσύ έχεις χώρο. ¨Αα¨ λέει, ¨έχουμε από 

μέσα». Ωραία, τελείωσε το θέμα αυτό.  
Άρα, λοιπόν, έχουμε τη Νομαρχία, την παλιά Νομαρχία με τις Υπηρεσίες της και τους δίνουμε 2 
θέσεις μπροστά στην Ψαρών, όταν θέλουμε να έρχεται ο Περιφερειάρχης, το κατάλαβες, ή ο 
Υπουργός ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα για τους υπαλλήλους όλους ξέρεις δεν έχουν αποκλειστικές 
θέσεις, δεν είχαν ποτέ. Εξάλλου αυτοί, όπως έχουν τα οχήματά τους από πίσω, έχουν και 
κλειστό πάρκινγκ. Για μένα δεν έπρεπε να πάρει κανένας, για μένανε. Έχουνε χώρους εκεί να 
παρκάρουνε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τι πάει να πει «για σένα»; Για ποιον τις παίρνουμε τις θέσεις, δηλαδή; 

 
Όταν λέω για μένα εννοώ ως έναν απλό πολίτη. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι πρέπει 
να υπάρχει στην Ψαρών θέση για τον Αντιπεριφερειάρχη, για την 

Αντιπεριφερειάρχη.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μην το ψηφίζεις το θέμα, Πρόεδρε.  

 
Τώρα θα κάνουμε διάλογο; Θα το ψηφίσω, δεν λέει τίποτα αυτό. Μετά λέμε για 
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μία θέση, ήταν παλιά της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για 

το Δήμο Καλαμάτας αυτή και τα ΕΛΤΑ που ζητήσανε μία θέση εκεί. Αυτές είναι οι θέσεις και 
τελειώσαμε.  

 
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους γιατί πρέπει να έχουνε; Χρειάζονται θέση; 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί εκεί πέρα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους γίνονται και επισκέψεις από 
κάποιους, που έρχεται ο άλλος, παράδειγμα, να δει κάτι, να κάνει το ένα, το άλλο 

κτλ. Δηλαδή είναι μια θέση η οποία μπορεί, παράδειγμα, στο σημείο εκείνο να τακτοποιηθεί. 
Δεν έχεις πρόβλημα. Κρατική Υπηρεσία είναι.  

 
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι στο Μουσείο θα πρέπει να υπάρχει επάνω μια 
τέτοια θέση. Τέτοιου είδους θέση.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Μουσείο; Που; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί στην παλιά αγορά, στο Μουσείο εκεί…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μπει λεωφορείο εκεί; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είπα για θέση λεωφορείου. Για στάθμευση. 

 
Έχουνε πάρκινγκ στο οικόπεδο απέναντι. Απέναντι απ’ το Μουσείο είναι ένα 
οικόπεδο.  

 
Απέναντι έχουνε δικό τους και παρκάρουν όλοι, το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν 
μπαίνει άλλος μέσα εκεί, δεν μπορεί να πας εσύ με το δικό σου.  

Αν έχει άλλες ερωτήσεις. Δεν έχει.  

Ψηφίζεις; Όχι.  

Κατά πλειοψηφία.  

 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 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 τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για: 

Ι)  την παραχώρηση των εξής αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων: 

Α) δύο (2) θέσεων στην οδό Σωκράτους (πλησίον ΕΚ) για το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο που καταχωρείται στο ιστορικό 
της παρούσας απόφασης, 

Β) δύο (2) θέσεων στην οδό Ψαρών (Ψαρών 13-15) για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, 

Γ)  μίας (1) θέσης στην οδό Αγίου Νικολάου για τα Αρχεία του Κράτους. Η θέση 
θα οριοθετηθεί μεταξύ του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και του κτιρίου που 
στεγάζονται τα «Αρχεία του Κράτους», στην πρώην θέση που εξυπηρετούσε 
την Τεχνική Υπηρεσία, 

Δ) τεσσάρων (4) θέσεων στην οδό Νέδοντος (Ιστορικό Δημαρχείο) για τη 
Δημοτική Αστυνομία, 

Ε)  μίας (1) θέσης στην οδό Ανδρέα Σκιά 21, για τα ΕΛΤΑ ΑΕ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ) την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση τυχόν παλιότερων Αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στα συγκεκριμένα σημεία που 
παραχωρούνται οι ως άνω αναφερόμενες ειδικές θέσεις και 

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

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από  07-06-2018  εισηγητικό  σημείωμα του 
Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & 
Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας,  το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

 

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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


