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 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 6/22.11.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Αριθμός Απόφασης  43/2021

Θέμα 8Ο Η.Δ.:  «Εισήγηση περί  έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης  της  εταιρείας
“ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στην θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ Ή ΚΑΖΑΡΜΑ”
Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»           

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Βασίλειο Νανόπουλο,
Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο,  2) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού,  Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης,  3) Δημήτριο Μπίτζιο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,  4) Κων/να Κόλλια, δημοτική
σύμβουλο,  5) Γεώργιο Πούρο,  δημοτικό σύμβουλο,   6) Αλέξανδρο Πνευματικό,  δημοτικό σύμβουλο,  7) Χρήστο
Μελέτη, δημοτικό σύμβουλο,   8) Μαρίνο Κονδύλη,  δημοτικό σύμβουλο, 9) Παπαϊωάννου Ευάγγελο,  δημοτικό
σύμβουλο,  ως μέλη, σύμφωνα με τις  α) με αριθμό 25/343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων
περί εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019-2021 και β) με αριθμό 30467/4-9-
2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνεδρίασε σήμερα την 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική μέσω
τηλεδιάσκεψης     συνεδρίαση  ύστερα από την υπ' αριθμ. 34165/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της,
που εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης σε καθένα από
τα μέλη ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις  του  άρθρου  77 του  ν.4555/2018,  την  αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020  (Β’  4899)  απόφαση του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  όπως τροποποιήθηκε  με  την  εγκύκλιο  426/77233/  13.11.2020 του  Υπουργείου
Εσωτερικών και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β') , 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών  συμμετείχαν πέντε  (5) Μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος            1. Αλέξανδρος Πνευματικός
2.Σπυρίδων Ζαχαριάς                              2. Χρήστος Μελέτης
3.Ευάγγελος Παπαϊωάννου                            3. Μαρίνος Κονδύλης                         
4.Δημήτριος Μπίτζιος                                     4. Γεώργιος Πούρος                             
5.Κωνσταντίνα Κόλλια  

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει «Στις
συνεδριάσεις  των επιτροπών,  όταν συζητούνται  θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες  του δήμου,
προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι
οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο», κλήθηκαν  και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου,  Εξαμιλίων,
Αρχ. Κορίνθου, Περιγιαλίου, κ.κ.: Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Βλάσσης Αλέξανδρος, Παπαϊωάννου Κων/νος
και Κελάμης Δημήτριος αντίστοιχα, οι οποίοι δεν συμμετείχαν.  
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τον Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και για το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου
οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας “ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στην
θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ Ή ΚΑΖΑΡΜΑ”  Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»,  έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
-  την  αριθμ. πρωτ. 28479/01-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων  και Μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας».



- την υπ΄ αριθμ. 31/2021 απόφαση Κοινότητας Κορίνθου σύμφωνα με την οποία,  Γνωμοδοτεί  θετικά στην
χορήγηση  εισόδου-εξόδου οχημάτων  εγκατάστασης   σε  ακίνητο   εκμετάλλευσης    της  εταιρείας  με  την
επωνυμία ‘ΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ’  και  διακριτικό  τίτλο
‘ΠΑΚΟΠΕΛ ΑΕ’   στην  θέση ‘ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ’  ή’  ‘ΚΑΖΑΡΜΑ’ Κοινότητας  Κορίνθου  του Δήμου Κορινθίων
και  εμφανίζεται  στο  συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500   συνταχθέντα από   τον  Χρ.
Παπαναστασίου Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανολόγο Μηχανικό και τη συνημμένη τεχνική περιγραφή  και  με
τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Η παρούσα πρόταση έγκρισης αφορά μόνο στη δυνατότητα  εισόδου-εξόδου οχημάτων  στην υπ’

όψη  εγκατάσταση  και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του
ΝΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης και λοιπούς χωρικούς
περιορισμούς σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

2. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται μόνο από τη  θέση όπως εμφανίζονται στο συνημμένο της παρούσας το-
πογραφικό διάγραμμα η δημιουργία δε άλλης θέσης  για την είσοδο -έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπε-
ται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η  εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το
τμήμα της πρόσοψης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περι-
φραχθεί  από τον νόμιμο  ιδιοκτήτη  του γηπέδου της  εγκατάστασης,  με  μόνιμη  περίφραξη  όλο το
υπόλοιπο τμήμα των ορίων του γηπέδου.

3.   Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου πρόσβα-
σης, θα τοποθετηθεί με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης σήμανση (πινακίδες - ορι-
ζόντια διαγράμμιση)    όπως απεικονίζεται  στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα
σύμφωνα με το Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) και τις  προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ,  (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και
ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕ-
Κ954Β/31-12-1996). Η συντήρηση της σήμανσης θα γίνεται με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκα-
τάστασης.

4. Κατά την φάση ολοκλήρωσης της εισόδου-εξόδου  ο  μελετητής  μηχανικός  Χρ. Παπαναστασίου Πο-
λιτικός Μηχανικός -Μηχανολόγος Μηχανικός και κατά τη φάση λειτουργίας ο νόμιμος  χρήστης της
εγκατάστασης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό δίκτυο και παρόδιο
χώρο.

5. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης,  θα γίνεται η συλλογή και κατάλληλη
απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου-εξόδου με τέτοιο τρόπο  ώστε να μην εί-
ναι  εις βάρος της  αγροτικής οδού. 

6. Ο  νόμιμος  χρήστης της  εγκατάστασης, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της ως  Μονάδα
αποθήκευσης  και διανομής  ανταλλακτικών αυτοκίνητων . Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί
νέα έγκριση από την Υπηρεσία. 

7. Σε περίπτωση   βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου στην περιοχή της εν
λόγω εισόδου-εξόδου, ο νόμιμος  ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης θα αναλάβει
με δική του ευθύνη και δαπάνη, την προσαρμογή της εισόδου-εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα
σχέδια  της  αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και  μετά από νέα έγκριση εισόδου-εξόδου.

8. Η παρούσα  εισήγηση  δεν  υποκαθιστά  την  λήψη  άλλων,  κατά  το  νόμο,  απαιτούμενων  αδειών  ή
εγκρίσεων (π.χ.  άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας)  σχετικές με την εν’  λόγω εγκατάσταση.  Τυχόν
δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο .

9. Η χορηγούμενη άδεια  δύναται  να ανακληθεί  εφ'  όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία
αρνητικά  σε  σχέση  με  την  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  της  οδού,  τις  πολεοδομικές  διατάξεις  ή
οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος  ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης να
έχει  δικαίωμα  ένστασης  ή  ένδικου  μέσου,  καθ’  ότι  με  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις  χορηγείται  η
παρούσα   είσοδος-έξοδος,  σύμφωνα  με   τα  στοιχεία  της  μελέτης   εισόδου-  εξόδου   της
εγκατάστασης.

10. Ο νόμιμος   ιδιοκτήτης  ή  χρήστης  του  ακίνητου  της  εγκατάστασης  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί
πλήρως με τα μέτρα βελτίωσης της συμβολής της παράπλευρης οδού  (SR) του Αυτ/μου Αθηνών
-Κορίνθου –Πατρών με την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάσταση  που τυχόν
της επιβάλλει η αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της κύριας οδού  

     
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την
απόφαση  της  Κοινότητας  Κορίνθου,  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010,  του  Ν.3463/2006  και  όλες  τις  σχετικές
ισχύουσες διατάξεις



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, στην χορήγηση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης  σε
ακίνητο   εκμετάλλευσης    της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ‘ΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’  και διακριτικό τίτλο  ‘ΠΑΚΟΠΕΛ ΑΕ’   στην  θέση ‘ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ’  ή’  ‘ΚΑΖΑΡΜΑ’ Κοινότητας
Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων  και εμφανίζεται στο συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500
συνταχθέντα από   τον  Χρ. Παπαναστασίου Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανολόγο Μηχανικό και τη συνημμένη
τεχνική περιγραφή  και  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Η παρούσα πρόταση έγκρισης αφορά μόνο στη δυνατότητα  εισόδου-εξόδου οχημάτων  στην υπ’

όψη  εγκατάσταση  και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του
ΝΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης και λοιπούς χωρικούς
περιορισμούς σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

2. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται μόνο από τη  θέση όπως εμφανίζονται στο συνημμένο της παρούσας το-
πογραφικό διάγραμμα η δημιουργία δε άλλης θέσης  για την είσοδο -έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπε-
ται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η  εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το
τμήμα της πρόσοψης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περι-
φραχθεί  από τον νόμιμο  ιδιοκτήτη  του γηπέδου της  εγκατάστασης,  με  μόνιμη  περίφραξη  όλο το
υπόλοιπο τμήμα των ορίων του γηπέδου.

3.   Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου πρόσβα-
σης, θα τοποθετηθεί με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης σήμανση (πινακίδες - ορι-
ζόντια διαγράμμιση)    όπως απεικονίζεται  στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα
σύμφωνα με το Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) και τις  προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ,  (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και
ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕ-
Κ954Β/31-12-1996). Η συντήρηση της σήμανσης θα γίνεται με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκα-
τάστασης.

4. Κατά την φάση ολοκλήρωσης της εισόδου-εξόδου  ο  μελετητής  μηχανικός  Χρ. Παπαναστασίου Πο-
λιτικός Μηχανικός -Μηχανολόγος Μηχανικός και κατά τη φάση λειτουργίας ο νόμιμος  χρήστης της
εγκατάστασης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό δίκτυο και παρόδιο
χώρο.

5. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης,  θα γίνεται η συλλογή και κατάλληλη
απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου-εξόδου με τέτοιο τρόπο  ώστε να μην εί-
ναι  εις βάρος της  αγροτικής οδού. 

6. Ο  νόμιμος  χρήστης της  εγκατάστασης, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της ως  Μονάδα
αποθήκευσης  και διανομής  ανταλλακτικών αυτοκίνητων . Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί
νέα έγκριση από την Υπηρεσία. 

7. Σε περίπτωση   βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου στην περιοχή της εν
λόγω εισόδου-εξόδου, ο νόμιμος  ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης θα αναλάβει
με δική του ευθύνη και δαπάνη, την προσαρμογή της εισόδου-εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα
σχέδια  της  αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και  μετά από νέα έγκριση εισόδου-εξόδου.

8. Η παρούσα  εισήγηση  δεν  υποκαθιστά  την  λήψη  άλλων,  κατά  το  νόμο,  απαιτούμενων  αδειών  ή
εγκρίσεων (π.χ.  άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας)  σχετικές με την εν’  λόγω εγκατάσταση.  Τυχόν
δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο .

9. Η χορηγούμενη άδεια  δύναται  να ανακληθεί  εφ'  όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία
αρνητικά  σε  σχέση  με  την  ασφάλεια  της  κυκλοφορίας  της  οδού,  τις  πολεοδομικές  διατάξεις  ή
οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος  ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης να
έχει  δικαίωμα  ένστασης  ή  ένδικου  μέσου,  καθ’  ότι  με  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις  χορηγείται  η
παρούσα   είσοδος-έξοδος,  σύμφωνα  με   τα  στοιχεία  της  μελέτης   εισόδου-  εξόδου   της
εγκατάστασης.

10. Ο νόμιμος   ιδιοκτήτης  ή  χρήστης  του  ακίνητου  της  εγκατάστασης  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί
πλήρως με τα μέτρα βελτίωσης της συμβολής της παράπλευρης οδού  (SR) του Αυτ/μου Αθηνών
-Κορίνθου –Πατρών με την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάσταση  που τυχόν
της επιβάλλει η αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της κύριας οδού  

             Η αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της παράπλευρης οδού  (SR) του Αυτ/μου Αθηνών -Κορίνθου
–Πατρών στην οποία συμβάλλει η αγροτική  οδός και στην οποία εγκρίνεται η είσοδος-έξοδος, υποχρεούται
να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα, και τυχόν να επιβάλλει στον
ενδιαφερόμενο  πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής (άρθρο 39 παρ.10 Β.Δ.465/1970 όπως
ισχύει).



             Επισημαίνεται ότι,  βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας  η έγκριση της εισόδου-εξόδου ισχύει για
τέσσερα (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης της  εισόδου-
εξόδου  μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν
αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής
ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων,  ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού
υπηρεσία. 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 4  3     / 2021.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,  23,  23-11-2021

  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων 
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