
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 22/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 105/2022 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 του μήνα Ιουνίου του 

έτους 2022 και ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία 

του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 6155 – 24/06/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το ενδέκατο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΥΩ1Ζ-Υ7Ι



Περί τα τέλη Μαϊου  , κλήθηκε να  εμφανιστεί  εντός  ευλόγου χρονικού διαστήματος  

ενώπιον Του Α.Τ Στυλίδας  , η δήμαρχος Στυλίδας κα Βιργινία Στεργίου, με την  

προαναφερόμενη ιδιότητα της δημάρχου,  προκειμένου   να παράσχει εξηγήσεις  ως 

ύποπτος  για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος  του άρθρου 259 Π.Κ  , σε σχέση με 

την περισυλλογή, φροντίδα κλπ  σκύλων  (ΤΣΙΚΗ ΚΛΠ) που έφεραν προβλήματα υγείας  

Εν όψει της  ως άνω  κλήσης , καλείται  η οικονομική επιτροπή  του  ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

να προβεί στη λήψη απόφασης  περί ορισμού  πληρεξουσίου δικηγόρου , προκειμένου 

να συντάξει και να καταθέσει  ενώπιον του Α.Τ Στυλίδας, Υπόμνημα Παροχής 

Εξηγήσεων  για λογαριασμό της  κας δημάρχου και  να παραστεί  κατά  την εξέτασή της. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει πληρεξούσιο   δικηγόρο   τον  Κων/νο Γ. Λιανο,  Δικηγόρο στο Πρωτοδικείου 

Λαμίας, με ΑΜ 74 , οδός Αγαθοκλέους 2 Στυλίδα  , προκειμένου να  συντάξει και να 

καταθέσει  ενώπιον του Α.Τ Στυλίδας ,  Υπόμνημα Παροχής Εξηγήσεων  για λογαριασμό 

της δημάρχου  κα Βιργινίας Στεργίου  του Αλεξάνδρου και της Λεμονιάς  και να 

παραστεί  κατά  την εξέταση αυτής  ως υπόπτου  τέλεσης   του αδικήματος της 

παράβασης καθήκοντος  του άρθρου 259 Π.Κ  σε σχέση με την περισυλλογή, φροντίδα 

κλπ   σκύλων  (ΤΣΙΚΗ ΚΛΠ) που έφεραν προβλήματα υγείας  

 Να προβεί   σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια  κρίνει σκόπιμη και αναγκαία για την 

περαίωση της ως άνω εντολής και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου 

Στυλίδας. 

Ορίζει ως αμοιβή του  την ελάχιστη προεισπραττόμενη αμοιβή,  όπως 

ορίζεται από  το άρθρο  61 του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ  208 /2013,  πλέον 3,5   

ωρών   απασχόλησης 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΥΩ1Ζ-Υ7Ι



 

  

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΦΥΩ1Ζ-Υ7Ι
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