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Από το αριθμ. 32 / 2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 598 / 2018.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη
αναπροσαρμογή του τέλους Τέλεσης Γάμων.

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 12-10-2018 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 5 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Λ. Ακριβόπουλος

2. Δ. Κουλουριώτης
3. Ι. Κυρατλίδης
4. Ν.Τσιαμήτρος

2. Α. Σιδηρόπουλος
3. Β. Παπαδόπουλος
4. Α. Λαζαρίδης
5. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 12-10-2018 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010 τ. Α), το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους φόρους τα τέλη τα
δικαιώματα και τις εισφορές.

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 1250/1982 καθιερώθηκε η τέλεση πολιτικού γάμου και με
το Π.Δ. 391/82 (ΦΕΚ 73/18-6-1982 τ. Α΄ ) ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την
τέλεση των πολιτικών γάμων.

Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, μια τακτή ημέρα της
εβδομάδας και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων, για τούς οποίους
υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με όμοιο τρόπο
καθορίζεται, κατά μόνιμο τρόπο και εφόσον δεν υπάρχει ήδη καθορισμένη κατάλληλη
αίθουσα τελετών στο δημοτικό ή το κοινοτικό κατάστημα, ή αίθουσα, ακόμα και έξω από
το κατάστημα του Δήμου, στην οποία θα γίνεται ή σχετική τελετή. Ο Δήμαρχος μεριμνά
για την κατάλληλη διαρρύθμιση, και διακόσμηση της αίθουσας, ώστε να δίνεται στην
τελετή του γάμου ή επισημότητα πού της ταιριάζει.

Τα ζευγάρια των μελλονύμφων προσέρχονται την ορισμένη ημέρα και ώρα και
τοποθετούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μαζί με τούς μάρτυρές τους, στις θέσεις πού
προορίζονται γι' αυτούς με τη σειρά πού καταχωρίστηκαν οι σχετικές αιτήσεις τους στο
ειδικό βιβλίο πού τηρείται για το σκοπό αυτό στη Δημαρχία. Ειδικές θέσεις προορίζονται
μέσα στην αίθουσα για τούς προσκαλεσμένους και το κοινό.

Όλα αυτά για να καθιερωθούν και να γίνονται απαιτούν την διαμόρφωση και
καθαριότητα της αίθουσας τέλεσης των γάμων και μια σημαντική δαπάνη για το Δήμο μας,
στην οποία πρέπει να υπολογισθεί και η υπερωριακή απασχόληση του υπαλλήλου που
παρευρίσκεται στην τελετή.

Με την αριθ.730/2017 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή του
τέλους τελέσεως πολιτικών γάμων για το έτος 2018, τα οποία παρέμειναν όπως αυτά είχαν



διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθ. 585/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
1. Στο ποσό των 50,00€ για κάθε γάμο, όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δημότες του

Δήμου Βέροιας και αιτούνται την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Βέροιας.
2. Στο ποσό των 100,00€ για κάθε γάμο, όταν ο ένας είτε και οι δύο σύζυγοι δεν είναι

δημότες του Δήμου Βέροιας και αιτούνται την τέλεση πολιτικού γάμου στο Δήμο Βέροιας.
Ύστερα από τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 65 & 72

του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείται η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Βέροιας να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη
του τέλους τέλεσης Πολιτικών Γάμων για το έτος 2019.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Προτείνω τη μη αναπροσαρμογή του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 24-10-2017 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου

Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 730/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.
3. Την πρόταση του Προέδρου.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65 και 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του Τέλους Τέλεσης
Πολιτικών Γάμων και να παραμείνει ως έχει και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με
την αριθμ. 730/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 598 / 2018.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-10-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 598/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του
τέλους Τέλεσης Γάμων.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 598/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
Β


