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4. Συμπράξει̋ δημοτικών παρατάξεων
Με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 1 έω̋ 18 (Μέρο̋ Α’) και 114 του ν. 4623/2019
μεταρρυθμίστηκε μερικώ̋ το θεσμικό αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργία̋, με σκοπό την
αποτροπή τη̋ «αδυναμία̋ διοίκηση̋ και τη̋ ακυβερνησία̋» των δήμων και, κατ’ ακολουθία,
την εξασφάλιση τη̋ «απρόσκοπτη̋ άσκηση̋ των αρμοδιοτήτων» του̋24. Μία από τι̋
βασικότερε̋ ρυθμίσει̋ προ̋ την ανωτέρω κατεύθυνση αποτελεί εκείνη του άρθρου 1 παρ. 1
του ανωτέρω νόμου, διά τη̋ οποία̋ αντικαταστάθηκε πλήρω̋ η παρ. 7 του άρθρου 66 του ν.
3852/2010 και προβλέφθηκε η δυνατότητα σύμπραξη̋ δύο ή περισσότερων δημοτικών
παρατάξεων25, υπό τον όρο ότι η μία από αυτέ̋ είναι η παράταξη του εκλεγέντο̋ δημάρχου.
Η σύμπραξη έχει ω̋ σκοπό την εκ του Συντάγματο̋ απρόσκοπτη διοίκηση του δήμου
και την ακώλυτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά - διά
πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
κάθε μία̋ από τι̋ συμπράττουσε̋ παρατάξει̋, ενώ υποβάλλεται προ̋ επικύρωση
οποτεδήποτε εντό̋ τη̋ δημοτική̋ περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού
συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου26. Ειδικά σε περιπτώσει̋ που δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εκλογή̋ των μελών του προεδρείου του συμβουλίου, είτε κατά την πρώτη είτε
κατά τη δεύτερη θητεία αυτών, ο δήμαρχο̋ υποβάλλει το πρακτικό στο σύμβουλο του δικού
του συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τι̋ περισσότερε̋ ψήφου̋27, ο οποίο̋, άλλωστε, είναι
αρμόδιο̋ και για την έκδοση τη̋ πρόσκληση̋ εκλογή̋ των μελών του προεδρείου και των
επιτροπών28.
Όπω̋ επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 εδ. 4 του ν. 3852/2010, ο πρόεδρο̋
του δημοτικού συμβουλίου29 επικυρώνει αμελλητί με επισημειωματική πράξη το πρακτικό
που του υπέβαλε ο δήμαρχο̋30, ελέγχοντα̋ αποκλειστικά το αν έχει υπογραφεί από την
απαραίτητη πλειοψηφία των μελών κάθε μία̋ από τι̋ συμπράττουσε̋ παρατάξει̋, σύμφωνα
με όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι
επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο πρακτικό σύμπραξη̋·
δεν ασκείται, ιδίω̋, έλεγχο̋ στου̋ όρου̋ συνεργασία̋ των παρατάξεων που συμπράττουν,
24

Βλ. αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4623/2019, σελ. 1.
Αντίστοιχη διάταξη εντοπιζόταν στο άρθρο 66 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και στην προϊσχύουσα
μορφή του (άρθρο 73 του ν. 4555/2018). Πιο συγκεκριμένα, προβλεπόταν ότι «7. Υφιστάμενε̋
παρατάξει̋ μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντα̋ νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προ̋ το προεδρείο
του δημοτικού συμβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων παρατάξεων».
26 Άρθρο 66 παρ. 7 εδ. β’ και γ’ του ν. 3852/2010, όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.
4623/2019.
27 Και, σε περίπτωση ισοψηφία̋, εκείνου που είναι γραμμένο̋ πρώτο̋ κατά σειρά στην απόφαση του
Πρωτοδικείου.
28 Βλ. άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπω̋ ισχύει δυνάμει των αλλαγών που επέφερε ο ν.
4555/2018 και το άρθρο 5 παρ. 6α του ν. 4623/2019.
29 Ή ο σύμβουλο του συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τι̋ περισσότερε̋ ψήφου̋, κατά
περίπτωση.
30 Η εν λόγω πράξη τίθεται επί του πρακτικού, ενώ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τι̋ ημερομηνίε̋
υποβολή̋ και επικύρωσή̋ του.
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του̋ οποίου̋ δύναται να περιλαμβάνει το πρακτικό τη̋ σύμπραξη̋, εν είδη προγραμματικών
δηλώσεων. Μετά την επικύρωση του πρακτικού, ο πρόεδρο̋ του δημοτικού συμβουλίου
οφείλει να ανακοινώσει τη κατάρτιση τη̋ σύμπραξη̋ στο δημοτικό συμβούλιο, καθώ̋ και να
κοινοποιήσει το επικυρωθέν πρακτικό στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτεία̋ ΟΤΑ
(μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Από την επικύρωση του πρακτικού, για να

καταστεί ευχερή̋ η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, οι παρατάξει̋ που συμπράττουν
λογίζονται ανεκκλήτω̋ για το υπόλοιπο τη̋ δημοτική̋ περιόδου ω̋ ενιαία παράταξη και ω̋ η
παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχο̋.
Σημειώνεται ειδικά ότι η κατάρτιση σύμπραξη̋ δύναται να επανακαθορίσει τη θέση
μία̋ ή περισσότερων παρατάξεων εντό̋ του δημοτικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, σε
περίπτωση που επικυρωθεί σύμπραξη μεταξύ τη̋ παράταξη̋ του δημάρχου και τη̋ τρίτη̋ σε
εκλογική δύναμη παράταξη̋, πριν από την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου31, για την εφαρμογή τη̋ διαδικασία̋ του άρθρου 64 παρ. 2 περ. γ’ του ν.
3852/201032, ω̋ τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη νοείται η παράταξη που αναγράφεται
ω̋ τέταρτη στη σχετική απόφαση επικύρωση̋ τη̋ εκλογή̋ που εκδίδει το Πρωτοδικείο33.
Περαιτέρω, όπω̋ επιτάσσει η σχετική διάταξη νόμου34, σε περίπτωση αναπλήρωση̋
δημοτικού συμβούλου που ανήκει σε παράταξη που συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενο̋ κατά σειρά
αναπληρωματικό̋ δημοτικό̋ σύμβουλο̋ του ιδίου συνδυασμού τη̋ ίδια̋ εκλογική̋
περιφέρεια̋, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωση̋ τη̋ εκλογή̋ από το αρμόδιο
πρωτοδικείο, ο οποίο̋ και καθίσταται αυτοδικαίω̋ μέλο̋ τη̋ νέα̋ παράταξη̋.
Υπογραμμίζεται, τέλο̋, ότι τυχόν αθέτηση των προγραμματικών δηλώσεων τη̋
ενιαία̋ παράταξη̋ ή τυχόν ειδικότερων όρων, στη βάση των οποίων θεμελιώθηκε η
σύμπραξη, δεν δύναται να επιτρέψει ανάκληση, ακύρωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
παύση τη̋ ισχύο̋ του σχετικού πρακτικού, καθώ̋ η σύμπραξη ορίζεται ρητά ω̋ ανέκκλητη35.

31

Είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη θητεία.
Όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.
33 Βλ. αναλυτικά άρθρο 44 του ν. 3852/2010.
34 Άρθρο 66 παρ. 7 εδ. τελ. του ν. 3852/2010, όπω̋ το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 4623/2019.
35 Άρθρο 66 παρ. 7 εδ. β’ του ν. 3852/2010, όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.
4623/2019.
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