
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 26/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 125/2022 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 του μήνα Αυγούστου 

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. 7678 – 

04/08/2022 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 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

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. 

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 
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Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει ως εξής:   

Με τη με  αριθμό πρωτ. 2131.24-56/55121/22/8-1-2022 ,   απόφαση   του 

Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης  Λιμενικής Αστυνομίας  του Κλάδου Ασφαλείας 

και Αστυνόμευσης  του   Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής 

Ακτοφυλακής , επιβλήθηκε  σε βάρος του Δήμου  Στυλίδας   πρόστιμο 81.700 

ΕΥΡΩ  , γιατί   στη περιοχή της παραλίας  Αχινού  (ΚΑΑΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ)  

προέβη στις παρακάτω επεμβάσεις, ήτοι: 

α) σε  τοποθέτηση εντός της ζώνης  του αιγιαλού -παραλίας αγωγού μήκους 

11,75 μ και διαμέτρου 400 χιλιοστών , βάθους 1,25 μ για την εξασφάλιση 

απορροής αύλακα.   

Κατά της ως άνω πράξης  επιβολής προστίμου  προβλέπεται η άσκηση προσφυγής  

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθώς  και η υποβολή αίτησης θεραπείας  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  24 του Ν. 2690/1999  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλείται η οικονομική επιτροπή  του  ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ να προβεί στη λήψη απόφασης  περί ορισμού  πληρεξουσίου δικηγόρου  

προκειμένου να   προβεί σε   άσκηση προσφυγής  ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου καθώς  και στην  υποβολή αίτησης θεραπείας-ιεραρχικής προσφυγής ,   

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  24 του Ν. 2690/1999 και γενικά να προβεί σε 

κάθε αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια  για την υποστήριξη των  συμφερόντων του. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Το κατεπείγον του θέματος. 

2. Ορίζει πληρεξούσιο  δικηγόρο τον κύριο Κων/νο Γ. Λιανό,  δικηγόρο στο 

Πρωτοδικείου Λαμίας, με ΑΜ 74 , οδός Αγαθοκλέους 2 , προκειμένου να προβεί 

σε άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου καθώς  

και στην  υποβολή αίτησης θεραπείας-ιεραρχικής προσφυγής  ,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου  24 του Ν. 2690/1999 . 
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Ορίζει ως αμοιβή του   την  αντιστοιχούσα σε απασχόληση οκτώ (8)  ωρών   

όπως προβλέπεται απ τις διατάξεις  Ν. 4194/2013 ΦΕΚ  208 /2013,  για  

την άσκηση- κατάθεση ,  κάθε ένδικου μέσου  και ένδικου  

βοηθήματος, πλέον της κατά το άρθρο 61 του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ  

208 /2013 οριζόμενης.  

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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