
Προς 
τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Αγίου ∆ηµητρίου 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας διαβιβάζω Πρακτικό  Σύµπραξης των δηµοτικών παρατάξεων 
«ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ» και «ΜΕΤΕΧΩ - Εναλλακτική  Κίνηση Πολιτών Αγ. 
∆ηµητρίου, που έχει συνυπογραφεί  από  ύλες και όλους τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους που έχουν εκλεγεί  µε αυτές, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται από  
την παρ. 7 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 και από  την παρ. 1 του άρθρου του Ν. 4623/2019, 
και παρακαλώ  για τις δικές σας ενέργειες. 

Αγιος ∆ηµήτριος, 13-12-2022 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
α) ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 

β) ΜΕΤΕΧΩ εναλλακτική  κί νηση πολιτών Αγ. ∆ηµητρίου 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από  τα πρακτικά  της µε αριθµό  1/2022 κοινής συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Παράταξης "Αλ-
λάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ" και της ∆ηµοτικής Παράταξης "ΜΕΤΕΧΩ" εναλλακτική  κίνηση πο-
λιτών Αγ. ∆ηµητρίου, η οποία έλαβε χώρα την 18-11-2022 και η οποία συγκλήθηκε µε την 
υπ αριθµ. 1/10-11-2022. πρόσκληση των επικεφαλής των ανωτέρω ∆ηµοτικών Παρατά-
ξεων. 

Πριν από  την έναρξη της συνεδρίασης: 
α. Η επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης Μαρία Ανδρούτσου και εκλεγείσα ∆ήµαρχος δια-
πίστωσε ότι από  τα 17 µέλη της ∆ηµοτικής Παράταξης ήταν: 

Παρόντες 
Αλεξίου Βασιλεία 

Αδαµόπουλος Αναστάσιος 
Ασηµακοπούλου Αικατερίνη 
Βαµβακούσης Στυλιανός 

Βρετού  - Αθανασιάδη Αννα 
Γαβαλάς Αγγελος 
∆ιαβολίτσης Σπήλιος 
Θάνου Μαρία 
Καντζέλη Ελένη 

Κουτσανόρέας βασίλειος 
Μαθάς Ιωάωης 
Μπαζιώνης χαράλαµπος 
Μπέλλος Χαράλαµπος 
ΠαναyδπουΛος Ιωάννης 
Σιουµπάλα Ολγα 
Σοφιανόπουλος Αναστάσιος 
Συρράκος Νικόλαος 

Απόντες 
........................... 
........................... 
............................ 

.......................... 

β. Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης Βασίλειος Κουτσοβασίλης διαπίστωσε ότι από  
τα 3 µέλη της ∆ηµοτικής Παράταξης ήταν: 

Παρόντες 	 Απόντες 
Κουτσοβασίλης Βασίλειος 	1. 
Κωνσταντίνου Ιωάννα 	 2. 
Σταµατάκης Θεόδωρος 	 3. 

Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από  τον ∆ηµήτρη Σιούλα. 



Η επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης Μαρία Ανδρούτσου και εκλεγείσα ∆ήµαρχος έθεσε 
υπόψη των µελών τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 και από  την παρ. 1 του όρθρου 1 του Ν.462312019: «∆ύο ή  
περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις µπορούν να συµπράττουν, εφόσον µια από  αυτές είναι 
η παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί  ο δήµαρχος. Το πρακτικά  για τη σύµπραξη υποβάλ-
λεται οποτεδήποτε εντός της Θητείας της δηµοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπο-
γράφεται δε τουλάχιστον από  την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που 
συµπράττει και κατατίθεται στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί  
προεδρείο, το πρακτικό  υποβάλλεται στον σύµβουλο του συνδυασµού  µετον οποία 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 επικύ-
ρωση του πρακτικού  συντελείται αµελλητί  από  τον πρόεδρο του συµβουλίου ή, σε περί-
πτωση 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 συµπράπουσες πα-
ρατάξεις λογ ίζονται 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 αναπλήρω-
σης 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 περιφέ-
ρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από  το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο 
οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράταξης.» 

Σύµφωνα µε την υπ αριθ. 537/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
για την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, του δηµάρχου, των 
τακτικών και αναπληρωµατικών δηµοτικών συµβούλων κάθε συνδυασµού  του ∆ήµου Αγίου 
∆ηµητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής γιο 
τη δηµοτική  περίοδο από  1 Σεπτεµβρίου 2019 έως 31 ∆εκεµβρίου 2023, η πρώτη σε εκλο-
γική  δύναµη παράταξη µε την οποία ως επικεφαλής έχει εκλεγεί  ∆ήµαρχος Αγίου ∆ηµητρίου 
η Μαρία Ανδρούτσου, είναι η παράταξη «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ » µε εκλεγµένους 17 
δηµοτικούς συµβούλους - µέλη της ανωτέρω παράταξης στο 41 µελές ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 
∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου, ενώ  η 5η σε εκλογική  δύναµη παράταξη µε επικεφαλής τον Βασί-
λειο Κουτσοβασίλη, εί ναι η παράταξη «ΜΕΤΕΧΩ» εναλλακτική  κίνηση πολιτών Αγ. ∆η- 
µητρίου» µε εκλεγµένους 3 δηµοτικούς συµβούλους - µέλη της ανωτέρω παράταξης στο 
41 µελές ∆ηµοτικό  Συµβούλιο ∆ήµου Αγ ίου ∆ηµητρίου. 

Οι παρατάξεις µας έχουν κοινές προγραµµατικές θέσεις µε άξονες α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ β) «ΚΟΙΝΩΝΙΑ γ) ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ δ) ∆ΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» µε βασική  αρχή  τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΙΩ-
ΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
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Η σύµπραξη των παρατάξεων µας αποτελεί  συνέχεια της διετούς συνεργασίας µας στη 
βάση και στις αρχές του συµφωνητικού  συνεργασίας (26/8/2020) που αποτελεί  αναπόσπα-
στο τµήµα του παρόντος πρακτικού  σύµπραξης (επισυνάπτεται). 

Με βάση αυτή  τη νέα πραγµατικότητα, µε σεβασµό  στις προγραµµατικές µας θέσεις και 
διατηρώντας την αυτοτέλεια και αυτονοµία µας ως αυτοδιοικητικές παρατάξεις, οι παρατά-
ξεις ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ και ΜΕΤΕΧΩ συµφωνούµε να συµπράξουµε ως ενιαία δηµο-
τική  παράταξη µε επικεφαλής τη ∆ήµαρχο Μαρία Ανδρούτσου κατά  την τρέχουσα δηµοτική  
περίοδο που λήγει στις 31-12-2023, αναδεικνύοντας τους κοινούς τόπους των προγραµµα-
τικών µας δεσµεύσεων και συγκλίνοντας σε κοινή  δράση για την επίτευξη τους µε καλή  πίστη 
και απόλυτη διαφάνεια. 

Η ∆ήµαρχος Μαρία Ανδρούτσου κάλεσε, στη συνέχεια, τα µέλη των προαναφερόµενων 
∆ηµοτικών Παρατάξεων να προβούν σε ψηφοφορία για την έγκριση του παρόντος πρακτι-
κού  σύµπραξης από  την τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης ε-
πισηµαίνοντας ότι η έγκριση, σε περίπτωση που δοθεί, δεν ανακαλείται. 

Ακολούθησε η ψηφοφορία τα αποτελέσµατα της οποίας έχουν ως εξής: 

Μετά  την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 

Η σύµπραξη των παρατάξεων «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ» και «ΜΕΤΕΧΩ» εναλλακτική  
κίνηση πολιτών Αγ. ∆ηµητρίου του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου, σύµ-
φωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

Το παρόν πρακτικό  θα κατατεθεί  µε µέριµνα της ∆ηµάρχου, στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου του ∆ήµου για επικύρωση. 

Από  την κατάθεση του εν λόγω πρακτικού, οι συµπράπουσες παρατάξεις λογ ίζονται ενιαία 
παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπρατ-
τουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη η ∆ήµαρχος, για την 
εφαρµογή  των σχετικών διατάξεων. 
Σε περίmωση αναπλήρωσης δηµοτικού  συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία 
συνέπραξε, τη Θέση ταυ καταλαµβάνει κατά  τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, 
ο/η επόµενος/η κατά  σειρά  αναπληρωµατικός/ή  δηµοτικός/ή  σύµβουλος του ιδίου συνδυα-
σµού  της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής 
από  το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράτα- 

ξης 
Η τυχόν αθέτηση των ανωτέρω προγραµµατικών δηλώσεων της ενιαίας παράταξης ή  τυχόν 
ειδικότερων όρων, στη βάση των οποίων θεµελιώθηκε η σύµπραξη, δεν δύναται να επιτρέ-
ψει ανάκληση, ακύρωση ή  µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύος του σχετικού  
πρακτικού, καθώς η σύµπραξη ορίζεται ρητά  ως ανέκκλητη (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.91/59851/21.08.2019). 
Υστερα από  τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση, ώρα 23:00. 
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Τα µέλη 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
	

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 

Αλεξίου Βασιλεία 

/ 

/ 

µ
ρ 1 

+//// Αδαµόπουλος Αναστάσιος 
i 
i 

Ασηµακοπούλου Αικατερίνη 

Βαµβακούσης Στυλιανός η 

Βρετού  - Αθανασιάδη Αννα  

Γαβαλάς Αγγελος 

∆ιαβολίτσης Σπήλιος 

1'~ 

Β. Θάνου Μαρία 

Καντζέλη Ελένη  

~Ι 
Κουτσανδρέας βασίλειος ^

η/. 
Μαθάς Ιωάωης  

Μπαζιώνης χαράλαµπος ι 

Μπέλλος Χαράλαµπος 

Παναγόπουλος Ιωάωης ; 

41~ Σιουµπάλα Ολγα 

Σοφιανόπουλος Αναστάσιος 
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17. Συρράκος Νικόλαος 

«ΜΕΤΕΧΩ» εναλλακτική  κίνηση πολιτών Α y. ∆ηµητρίου 

1. Κουτσοβασίλης Βασίλειος 

2. Κωνσταντίνου Ιωάννα 

3. Σταµατάκης Θεόδωρος 
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