
      

                      
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αργοστόλι 19/03/2015 
∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                                     Αριθ. Πρωτ:10449  
Πληροφορίες: Γρ. ∆ηµάρχου                                                       Αριθ. Απόφασης: 214 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7 
Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26710-22933 
Φαξ:26710-28515 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ                                                    
                                                    Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) Το άρθρα 52,54,55 και  58 του ν. 3852/2010 
2) Την αριθµ. πρωτ.: 9423/12-3-2015,  αίτηση παραίτησης του κ. Αλέξανδρου 
Καλαφάτη του Παναγή από το αξίωµα του ∆ηµοτικού  Συµβούλου-Επικεφαλή του 
Συνδυασµού «ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ»,   
3) την   αριθµ.198/12-3-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς µε την οποία η εν 
λόγω παραίτηση έγινε αποδεκτή 
4) την αριθ. 10/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 
5) την αρ. 9627/13-3-2015 πρόσκληση σε ορκωµοσία προς τον  κ. Γεράσιµο Φόρτε του 
Κων/νου, ως  πρώτο  αναπληρωµατικό  Σύµβουλο του συνδυασµού «ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ» 
6) Το από 13-3-2015 αποδεικτικό επίδοσης της αρ. 9627/13-3-2015 πρόσκλησης σε 
ορκωµοσία προς τον  κ. Γεράσιµο Φόρτε  
7) το γεγονός ότι παρήλθε η τασσόµενη εκ του νόµου αποκλειστική προθεσµία των 
πέντε [5] ηµερών, χωρίς ο κ. Γεράσιµος Φόρτες του Κωσταντίνου να παρουσιασθεί 
ενώπιον του κ. ∆ηµάρχου για ορκωµοσία και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, απέβαλλε αυτοδικαίως την ιδιότητα του Αναπληρωµατικού  
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
             

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
∆ιαπιστώνουµε,  ότι ο κ. Γεράσιµος Φόρτες του Κωνσταντίνου, απέβαλλε αυτοδικαίως, 

την ιδιότητα του αναπληρωµατικού δηµοτικού συµβούλου του συνδυασµού 
«ΕΝΩΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ», διότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία των πέντε [5] ηµερών, 
για ορκωµοσία και  
Καλούµε ως δεύτερο αναπληρωµατικό ∆ηµοτικό Σύµβουλο σύµφωνα  την µε αριθ. 
10/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας τον κ. Γρηγόριο 
Σταµούλη του Αναστασίου  να προσέλθει στο ∆ηµαρχείο Κεφαλλονιάς, στο Γραφείο 
∆ηµάρχου, οδός Παν. Βαλλιάνου 7, στις 24/3/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 πµ., 
ώστε να δώσει το νόµιµο όρκο  ενώπιον του κ. ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς, όπως ορίζεται 
από τις διατάξεις  των   άρθρων  52 και 55 του Ν. 3852/2010 προκειµένου να 
αναλάβει τα καθήκοντα του τακτικού ∆ηµοτικού Συµβούλου της Εκλογικής 
Περιφέρειας Αργοστολίου.   
Η παρούσα να επιδοθεί στον κ. Γρηγόριο Σταµούλη και στον κ. Γεράσιµο Φόρτε. 
 
                                                                                 Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
 
 
                                                                                   Αλέξανδρος  Παρίσης 
                                                                           

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 



 
Κοινοποίηση:  
-Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης  
 ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος - Ιονίου. 
- Πρόεδρο ∆.Σ 
-Τµήµα ∆ιοικ. Μέριµνας ∆ήµου  

 
 

 


