
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 41/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 217/2022 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Δεκεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 11:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 11600 – 02/12/2022 

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 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) 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 πέμπτο 

θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση που έχει αποσταλεί 

με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: 92ΡΜΩ1Ζ-8ΗΕ



Η  κα Ελένη Αργυρίου του Σωτηρίου, στις 29-10-2022, στις 4-11-2022, στις 5-11-2022, 

στις 6-11-2022, στις 8-11-2022, στις 11-11-2022, στις 12-11-2022, στις 21-11-2022 και 

στις 22-11-2022 ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο διαδικτυακό τόπο 

"facebook "  δημοσιεύσεις , με τις οποίες διέδωσε και ισχυρίσθηκε μέσω διαδικτύου ,  

ψευδή  γεγονότα , σε βάρος της κας Δημάρχου Βιργινίας Στεργίου και του άμισθου  

συμβούλου του Δήμου Στυλίδας Αγαμέμνονα Κολιάκου και  εν γνώσει του  ψεύδους 

αυτών , αποσκοπώντας  να βλάψει την τιμή και την υπόληψή  τους  ως δημάρχου και 

ειδικού συμβούλου αντίστοιχα ενώ προέβη και σε απειλές και εξυβρίσεις σε βάρος 

αυτών.  

Εν όψει των ανωτέρω , καλείται  η οικονομική επιτροπή  του  ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ να 

προβεί στη λήψη απόφασης  περί ορισμού  πληρεξουσίου δικηγόρου , προκειμένου να 

συντάξει και να υποβάλει μήνυση για τα  αδικήματα της συκοφαντικής  δυσφήμισης, 

της απειλής και της εξύβρισης που διέπραξε η Ελένη Αργυρίου σε βάρος της  Δημάρχου  

κας  Βιργινία Στεργίου  ως νόμιμης  εκπροσώπου της δημοτικής αρχής  και του 

Αγαμέμνονα Κολιάκου ως ειδικού συμβούλου. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει πληρεξούσιο   δικηγόρο   τον   Γεώργιο Κ. Λιανό στο Πρωτοδικείου Λαμίας, με 

ΑΜ  423 , οδός  Λεωσθένους 2 Λαμία , προκειμένου να  συντάξει και να υποβάλλει 

μηνύσεις  κατά της  Ελένης Αργυρίου  για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της 

δημάρχου και του ειδικού συμβούλου Αγαμέμνονα Κολιάκου.  

Να  υπερασπιστεί  αυτούς  και  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. 

ΑΔΑ: 92ΡΜΩ1Ζ-8ΗΕ



Ορίζει ως αμοιβή του, για την σύνταξη και την κατάθεση της κάθε μήνυσης 

,την ελάχιστη προεισπραττόμενη από  το άρθρο  61 του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ  

208 /2013,  πλέον τριών  (3)  ωρών   απασχόλησης.  

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 92ΡΜΩ1Ζ-8ΗΕ
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