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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους τελέσεως πολιτικών γάμων.                                  

            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. Ό 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019: 
«Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής 
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται 
από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των 
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 
συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει 
τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων». 



      Με την αριθ.749/2019 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή 
του τέλους τελέσεως πολιτικών γάμων για το έτος 2020, τα οποία παρέμειναν όπως 
αυτά είχαν διαμορφωθεί, 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 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 2021.

                                                                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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