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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  253/2020 

 
ΘΕΜΑ 38ο Η.Δ: «Διοικητική Αποβολή της Cuco Άννα (περίπτερο Νοσοκομείου) δυνάμει των αποφάσεων αρ. 
Ν51/18 και 14/2020 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με 
το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 28939/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 σε κάθε έναν 
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
5. Κόλλια Κωνσταντίνα 
6. Μπίτζιος Δημήτριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος,  
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 31ου ΘΗΔ  

12. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ  
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
14. Πιέτρης Τιμολέων 
15. Σπύρου Παναγιώτης 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Ταγαράς Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 

και αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ 

3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ζώγκος Ανδρέας 
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 

7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, προσήλθε 

στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
8. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ου 

ΕΗΔΘ 
9. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου 

ΕΗΔΘ 

10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
11. Μανωλάκης Δημήτριος , προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 

12. Κονδύλης Μαρίνος 

13. Καρασάββας Ιωάννης 

14. Κορδώσης Χρήστος 

15. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 

16. Πλατής Σπυρίδων 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Περιγιαλίου, αλλά δεν 
παραβρέθηκαν καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στεφανίου, που ήταν παρών. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Διοικητική Αποβολή της Cuco Άννα (περίπτερο Νοσοκομείου) δυνάμει των 
αποφάσεων αρ. Ν51/18 και 14/2020 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου:  
1. Την με αριθμ. 58/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατόπισης του περιπτέρου, κειμένου έναντι 

Νοσοκομείου. 
2. Την ΠΡ139/11-4-2018 προσφυγή της κας Cuco Άννας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 

κατά της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η δικάσιμος της οποίας έχει προσδιοριστεί μετά από 
αναβολές την 22-10-2020. 

3. Την από 30-7-2020 (πρωτ. Δήμου 22013/30-7-2020) επιστολή της νομικής συμβούλου του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής:  
«Επί του με αριθμ. πρωτ. 20984/21-7-2020 εγγράφου σας σχετικά με τις υποθέσεις αιτήσεων αναστολής και 
προσφυγών της Cuco Άννας κατά του Δήμου Κορινθίων ως προς την εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 58/2018 αποφάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων περί μετατόπισης του περιπτέρου, λεκτέα τ΄ ακόλουθα:  
Η προσφεύγουσα Cuco Ana έχει ασκήσει κατά του Δήμου Κορινθίων και κατά της εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. 58/2018 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων δύο Προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου η 
εκδίκαση των οποίων έχει οριστεί μετ΄  αναβολών την 22-10-2020. 
Επιπλέον  η προσφεύγουσα είχε ασκήσει ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου την με αρ. ΑΝ22/02-05-2018 
αίτηση αναστολής με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της ως άνω υπ΄ αριθμ. 58/2018 αποφάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων επί της οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Ν51/2018 απόφαση του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα αίτηση αναστολής. Εν 
συνεχεία ασκήθηκε και δεύτερη αίτηση αναστολής από την προσφεύγουσα από το δικόγραφο της οποίας 
παραιτήθηκε και άσκησε την με αρ. πρωτ. ΑΝ37/20-12-2019 αίτηση ανάκλησης της ως άνω υπ΄ αριθμ. Ν51/2018 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία επίσης απορρίφθηκε . 
Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας : «Σε κάθε περίπτωση που η Προθεσμία ή η άσκηση 
της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την Αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης εκτελεστής ατομικής 
διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια 
διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή , να ανασταλεί , με συνοπτικά 
αιτιολογημένη Απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής». 
Δικονομικά , λοιπόν, η υπ΄αριθμ. 58/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατόπισης του περιπτέρου 
είναι εκτελεστή καθώς η ασκηθείσα προσφυγή δεν συνεπάγεται την αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, 
πολλώ δε μάλλον όταν έχει απορριφθεί δύο φορές από το Δικαστήριο το αίτημα για χορήγηση αναστολής. 
Ουσιαστικά όμως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου η εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση τυχόν ευδοκίμησης των προσφυγών η βλάβη που 
πραγματοποιήθηκε στα συμφέροντα του  αιτούντος από την εκτέλεση της πράξης πρέπει να αρθεί κατά συμμόρφωση 
της διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση.»   

4. Την με αριθμ. πρωτ. 24908/25-8-2020 εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως 
εξής:  
 
<<Θέμα: ΄΄Πρόταση για την Διοικητική Αποβολή της κ. Cuco Ana, μισθώτριας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην 
Λ. Αθηνών  130΄΄ 

 
 Σχετ.: ΠΡΟΚ 414/05-08-2020 επιστολή του Πταισματοδικείου Κορίνθου ως εισερχόμενη στην υπηρεσία μας με το αρ. 
23040/10-08-2020 
Σχετ.:Το με αρ. Πρωτ. 22879/06-08-2020 έγγραφό μας προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
Σχετ.: Το με αρ. Πρωτ. 23262/11-08-2020 έγγραφό μας προς την κ. Cuco Ana, το οποίο της επιδόθηκε αυθημερόν 
Σχετ.: την με αρ. πρωτ. 23267/11-08-2020 απάντηση της υπηρεσίας μας στο Πταισματοδικείο Κορίνθου 
 
Από τα έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης προκύπτει ότι ύστερα από την Α18/718/10-
07-2020 προκαταρκτική παραγγελία , το τμήμα αιρετών οργάνων ζήτησε με το 20984/21-07-2020 έγγραφό του, 
γνωμοδότηση από δικηγόρο του δήμου σχετικά με τις υποθέσεις αιτήσεων αναστολής και προσφυγών της εκμισθώτριας 
άδειας εκμετάλλευσης, κ. Cuco Ana προς την εκτέλεση της 58/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με το με αρ. πρωτ. 22013/30-7-2020 έγγραφό της η δικηγόρος του δήμου, απάντησε ότι η 58/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή, επομένως το περίπτερο επί της Λ. Αθηνών 130 μπορεί να μετατοπιστεί. Με το 
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22551/05-08-2020 έγγραφό του το Τμήμα Αιρετών οργάνων μα διαβίβασε μεταξύ των άλλων την απάντηση της δικηγόρου 
και ζήτησε από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης ενέργειες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Με το με αρ. 
πρωτ. 22879/06-08-2020 έγγραφό μας γνωρίσαμε σε όλες της συναρμόδιες υπηρεσίες τα αποσταλθέντα από το Τμήμα 
Αιρετών Οργάνων, για δικές τους ενέργειες ως προς την προετοιμασία για την μετατόπιση του περιπτέρου. Ύστερα από 
την προσωπική επικοινωνία μας με το Τμήμα Αυτεπιστασίας, μας έγινε γνωστό ότι υπάρχει τοποθετημένο κουβούκλιο 
στην θέση 2 της πλατείας Ηλιοπούλου επομένως, μπορούμε να συνεργαστούμε όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την 
απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου του επί της Λ. Αθηνών 130 και την διασφάλιση της εγκατάστασης της κ. 
Cuco Ana στην νέα της θέση. 
Με το με αρ. πρωτ. 23262/11-08-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την κ. Cuco Ana το οποίο κοινοποιήθηκε και σε 
όλες τις συναρμόδιες για την μετακίνηση του περιπτέρου υπηρεσίες την καλέσαμε εντός 10 ημερών:  

 Να προβεί στην μετακίνησή της στην πλατεία Ηλιοπούλου στην θέση 2, σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 02/58/2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο περίπτερο το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί από τις υπηρεσίες του 
Δήμου. 

 Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή μετακίνηση των εμπορευμάτων της 

 Και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και την διακοπή του ρεύματος από την παρούσα θέση 
γιατί το κουβούκλιο επί της Λ. Αθηνών 130 θα απομακρυνθεί εντός 10 ημερών.  

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 23262/11-08-2020 εγγράφου μας, η κυρία Cuco Ana απέστειλε στην Αντιδήμαρχο 
Πολεοδομίας και Εμπορίου κ. Κωνσταντίνα Κόλλια, Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση με την οποία της γνωρίζει ότι δεν 
πρόκειται να συνεργαστεί και ότι θα κινηθεί εναντίον της δικαστικά  αν δεν ανακαλέσει το έγγραφο της.  
Την Εξώδικη Διαμαρτυρία Πρόσκληση της αποστείλαμε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου με το με αρ. πρωτ. 24723/24-08-2020 
έγγραφό μας, για χρέωση στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου.  
Η Αντιδήμαρχος και η υπηρεσία μας, ύστερα από προσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία με την Εισαγγελία , 
ενημερώθηκε ότι ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες μετατόπισης του περιπτέρου. 
Επομένως:  
 Εφόσον μέχρι της παρούσης δεν υπάρχει νομική δέσμευση σχετικά με τις υποθέσεις αιτήσεων αναστολής και 

προσφυγών της κ. Cuco Ana κατά του Δήμου Κορινθίων, 
 Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός μετατόπισης του περιπτέρου σε εκτέλεση της 58/2018 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από την 8/2019 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 
 Εφόσον η κυρία Cuco Ana δηλώνει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του δήμου μέχρι να 

συζητηθούν στο δικαστήριο οι αιτήσεις προσφυγής της και δηλώνει πως θα στραφεί δικαστικώς εναντίον της 
αντιδημάρχου προσωπικώς 

 Η κυρία Cuco Ana δηλώνει ψευδώς ότι είναι η πρώτη φορά που της ζητά η υπηρεσία μας να συνεργαστεί για την 
μετατόπιση του περιπτέρου. Η κυρία Cuco Ana είχε λάβει σχετικά έγγραφα αρ. πρωτ. 39589/06-11-2019, αρ. 
πρωτ. 25141/25-07-2018 και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκε δικαστικά (ως προς δυνατότητα εκτέλεσης της 
58/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λάβαμε την αρ. πρωτ. 22013/30-07-2020 γνωμοδότηση της 
ορισμένης δικηγόρου του δήμου.  

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα  ανωτέρω , φρονούμε ότι ένεκα της απροθυμίας της κ. Cuco Ana να συμμορφωθεί προς την 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 58/2018 εντός των ταχθέντων προθεσμιών, θα πρέπει να ακολουθηθεί πλέον η 
διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης-διοικητικής αποβολής . Προτείνουμε: 
Λόγω της ιδιαιτερότητας της εκτελεστικής αυτής διαδικασίας την λήψη Νομικής Υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες 
της διοικητικής αποβολής της κ. Cuco Ana και κατόπιν αυτής, 
Τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ως εξαιρετικά επείγουσα και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να 
εκδώσει το σχετικό Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της εκμισθώτριας του περιπτέρου για την εκτέλεση της ΑΔΣ 
58/2018. 
--Ταυτόχρονα προτείνουμε την ετοιμότητα των συναρμόδιων υπηρεσιών για την εκτέλεση της 58/2018 αποφάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου.>> 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ενημέρωσε ότι όπως προκύπτει από το περιεχόμενο  της υπ΄αριθμ. 14/2020 απόφασης του 
Α΄ Τμήματος  του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την υπ΄αριθμ. 2137/1998 απόφαση Νομάρχη 
Κορινθίας μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1043/80 στην Παναγούλα Φόρτη, χήρα του αποβιώσαντος 
αναπήρου πολέμου Χρήστου Φόρτη, η άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου κειμένου επί της Λεωφόρου Αθηνών στη 
Κόρινθο, έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, η οποία είχε χορηγηθεί στο τελευταίο κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 
1044/1971.  Ακολούθως, με το από 12-12-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, η Παναγούλα Φόρτη εκμίσθωσε το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του περιπτέρου στην κα Cuco Ana, διότι αδυνατούσε να το εκμεταλλευθεί αυτοπροσώπως, λόγω 
γήρατος. Η παραπάνω εκμίσθωση διαπιστώθηκε κατά νόμο, με την υπ΄αριθμ. 52025/20-12-2016 απόφαση του 
Δημάρχου Κορινθίων. Στις 8-12-2017 η Παναγούλα Φόρτη απεβίωσε  και για το λόγο αυτό με την υπ΄αριθμ. 
59786/19-12-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, η ως άνω υπ΄αριθ.2137/1998 Νομαρχιακή άδεια 
εκμετάλλευσης περιπτέρου ανακλήθηκε με συνέπεια το εν λόγω περίπτερο να λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια από της 
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ανακλήσεώς της  επιφυλασσόμενος εάν το εν λόγω περίπτερο μπορεί πλέον να λειτουργήσει και σε άλλη θέση, 
ελλείψει νομίμου αδείας. 
 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/06), σε συνδυασμό με το ν. 2307/1995 και το ν.4093/2012  
 Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους 
με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. 
Σύμφωνα με τη παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2307/1995  «Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του αν 263/1968, προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων συντάσσεται από το 
Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 
Προκειμένου να προστατευθεί η ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ δεδομένου ότι τα περίπτερα βρίσκονται τοποθετημένα σε 
κοινόχρηστους χώρους που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Δήμος, μπορεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2307/1995, ο Δήμαρχος να εκδώσει πρωτόκολλο 
διοικητικής αποβολής του μισθωτή, προκειμένου το περίπτερο να διατεθεί σε νόμιμους δικαιούχους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ν. 4093/2012.» 

 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος πρότεινε την αναβολή του θέματος ενόψει της συζήτησης προσφυγής της κας Cuco Ana 
στο δικαστήριο νομίζω την 20-10-2020. Επίσης, αν και η συνεδρίαση είναι δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, θεωρώ 
ότι έπρεπε να κληθεί σήμερα στο Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας λόγος για να προσφύγει κατά της σημερινής ληφθείσας 
απόφασης.  
Ο Δήμαρχος ενημερώνει ότι υπάρχει πίεση από την Εισαγγελία για την εφαρμογή της  αρχικής απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  (58/2018), οπότε πρέπει να προχωρήσουμε σήμερα σε λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου για την διαδικασία και σύνταξη του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής της κας Cuco Ana από το περίπτερο 
που βρίσκεται επί της οδού Λ. Αθηνών 130, έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού 
έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, την αριθμ. 24908/25-08.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης  και τις 
σχετικές διατάξεις  της κείμενης νομοθεσίας περί περιπτέρων  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ 1. Αλέξανδρου Πνευματικού και 2. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνας, προτείνοντας την αναβολή του 
θέματος) 

 
Εγκρίνει την διοικητική αποβολή της κας  Cuco Ana, μισθώτριας του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Λ. Αθηνών 130, 
έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και δίνει εντολή για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος της , 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με της οποίες αρμόδιος για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής είναι ο κ. Δήμαρχος. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 253/ 2020 

                                         
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 16- 10 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΩΜΛΕΩΛ7-ΜΥΘ
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