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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αχαρνές  16-9-2020 
Αριθ. Πρωτ. : 36557 

       
  
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. κ. Δήμαρχο 
2. Επικεφαλής των Παρατάξεων 
3. κ. Γενικό Γραμματέα 
4. κ. Γενικό Δ/ντή 

 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

1.   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
  Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

                  Δ/νση  Διοίκησης  
                                                                                                  Λ. Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25 ΑΘΗΝΑ 

 

                                                          Πράξη επικύρωσης 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ,όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του  Ν. 4623/2019 ( Α’ 134) καθώς και την με 
αριθ.πρωτ: 59851/21-8-2019 Εγκύκλιο:91 (ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ που ορίζουν ότι: 

   «Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από 
αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη 
υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, 
συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης 
που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει 
εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο 
εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.      

    Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε 
περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του 
συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην 
απόφαση του δικαστηρίου.  

   Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία 
παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, 
για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού 
συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με 
την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται 
αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης». 

2. Την υπ. αρ. 547/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσίας 
δικαιοδοσίας) για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασµών, των 
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εκλεγέντων Δηµάρχου, Δηµοτικών Συµβούλων και μελών τοπικών συμβουλίων του ∆ήµου 
Αχαρνών της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ, για τη δηµοτική περίοδο από 1 
Σεπτεµβρίου 2019 έως 31 ∆εκεµβρίου 2023 . 
 

3. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση η πρώτη σε εκλογική δύναµη παράταξη 
µε την οποία ως επικεφαλής έχει εκλεγεί ∆ήµαρχος Αχαρνών ο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΟΥ, είναι η παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ» µε εκλεγμένους δέκα 
(10) Δηµοτικούς Συµβούλους-µέλη της ανωτέρω παράταξης στο 45µελές ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ήµου Αχαρνών.  
 

4. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την ίδια παραπάνω απόφαση δεύτερη σε εκλογική δύναµη 
παράταξη µε επικεφαλής τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΧΑΡΗ) ΔΑΜΑΣΚΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 
είναι η παράταξη «Δ.Ε.Κ.Α.-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» µε εκλεγμένους 
εννέα (9) Δηµοτικούς Συµβούλους-µέλη της ανωτέρω παράταξης στο 45µελές ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ∆ήµου Αχαρνών .  
 

5. Την αναγκαιότητα κυβερνησιµότητας των Ο.Τ.Α. για την οποία και θεσπίστηκαν οι ως άνω 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α1 133) όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4623/2019 ( Α1 134) , δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση 
την αναγκαιότητα κυβερνησιµότητας του ∆ήµου Αχαρνών επί του 45µελούς ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αυτού µε σχήµα ενιαίας πλειοφηφούσας παράταξης που να συγκροτείται µε 
σύµπραξη παρατάξεων, µια από τις οποίες πρέπει απαραίτητα να είναι η παράταξη µε την 
οποία έχει εκλεγεί ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ. 
 

6. Το από 14-9-2020 Πρακτικό Σύµπραξης Παρατάξεων, που μας υποβλήθηκε από τον 
κ.Δήμαρχο  με το υπ’αρ.36544/16-9-2020 διαβιβαστικό, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται η 
σύμπραξη των παρατάξεων «ΑΧΑΡΝΕΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ» και «Δ.Ε.Κ.Α.-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» . 
 

7. Το γεγονός ότι µε την κατάθεση του Πρακτικού Σύµπραξης στο πρωτόκολλο εισερχοµένων 
του ∆ήµου Αχαρνών, σύµφωνα µε το νόµο αυτό συνεπάγεται ότι οι συµπράττουσες 
παρατάξεις αποτελούν πλέον ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συµπραττουσών παρατάξεων, για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.  
 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.7 εδ.4 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου επικυρώνει αμελλητί με επισημειωματική πράξη το πρακτικό που 
του υπέβαλε ο Δήμαρχος, ελέγχοντας αποκλειστικά το αν έχει υπογραφεί από την απαραίτητη 
πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις. 
 

9. Την υπ’αρ.47591/29-10-2019 αίτηση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Δ.Ε.Κ.Α.-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» του Δημοτικού Συμβούλου κ.Δασκαλάκη 
Γεώργιου. 
 

10. Την υπ’αρ.927/10-1-2020 αίτηση παραίτησης από Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών 
του κ. Δαμάσκου Χαράλαμπου. 
 

11. Το από  16-1-2020 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της κα ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ του 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. 
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                                                          Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Ν Ω 
 
 
αµελλητί σύµφωνα µε το νόµο το από 14-9-2020 συνημμένο Πρακτικό Σύµπραξης των 
∆ηµοτικών Παρατάξεων «ΑΧΑΡΝΕΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ» και «Δ.Ε.Κ.Α.-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αχαρνών, σύµφωνα µε το οποίο οι ως άνω συµπράττουσες παρατάξεις αποτελούν πλέον 
ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµπραττουσών παρατάξεων για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Το από 14-9-2020 Πρακτικό Σύμπραξης (αρ.πρωτ. διαβιβαστικού 36544/16-9-2020). 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ     
            ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

           ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
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