
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.18/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  157 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού τόπου και 

                                                                       επιβολής τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
 του μηνός  

Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 5225/9-7-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

πέντε (15), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

3. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 12. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

4. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 15. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 8ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την εισήγηση του κ. Δημάρχου επί του θέματος η οποία έχει ς εξής: 

 «Με το Π.Δ. 391/82 οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν την αρμοδιότητα της τέλεσης των πολιτικών γάμων. 

 Με το άρθρο 5 παρ. του πιο πάνω Π.Δ. ορίζεται ότι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας μεριμνούν για την 

κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση της αίθουσας (της γαμήλιας τελετής) ώστε να δίδεται η επισημότητα που της 

ταιριάζει. 

 Με το άρθρο 6 παρ. 1 (του ιδίου Π.Δ.) ορίζεται ότι η γαμήλια τελετή γίνεται χωριστά για το καθένα  από τους γάμους 

που πρόκειται να τελέσουν την ίδια ημέρα και ότι η τελετή αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ή του νόμιμου 

αναπληρωτή του. 

 Με την παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να 

επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για τις υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές 

αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού συμβουλίου. 

Στον Δήμο μας πραγματοποιούνται περίπου  είκοσι (20) γάμοι ετησίως.  

      Για την τελετή διατίθεται η αίθουσα του Δημαρχείου που πρέπει να είναι ανάλογα διαμορφωμένη με την επισημότητα 

που απαιτείται, γεγονός που συνεπάγεται και έκτακτη καθαριότητα του χώρου πριν και μετά, έξτρα φωτισμός και έξτρα 

κλιματισμός κ.λ.π.                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Λαμβάνοντας υπόψη : 

 την αριθμ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή τέλους στην 

τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Πάτμου 

 το γεγονός ότι στο Δήμο Πάτμου μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί τόπος και τέλος για την τέλεση πολιτικού 

γάμου  

 την αυξητική τάση των πολιτικών γάμων που τελούνται στο Δήμο της Πάτμου  

και με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού του πολιτικού γάμου , την κάλυψη δαπανών συντήρησης του Δημοτικού 

Καταστήματος, την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών εισηγούμαι: 

1.- Να καθοριστεί ως τόπος τέλεσης των πολιτικών γάμων το Δημοτικό Κατάστημα στη Χώρα Πάτμου με δυνατότητα 

τέλεσης κι εκτός αυτού, σε χώρο επιλογής των νεόνυμφων. 

ΑΔΑ: ΩΡ4ΟΩΞΦ-2ΒΘ



 

2.- Να επιβληθεί ανταποδοτικό τέλος για τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες τέλεσης πολιτικών γάμων. Το τέλος 

να καταβάλλεται ανά γάμο, αναλόγως της ώρας και του τόπου  τελέσεώς του με σκοπό την αντιμετώπιση των 

δαπανών με τις οποίες επιβαρύνεται ο Δήμος για την οργάνωση, καθαριότητα και συντήρηση του χώρου τέλεσης των 

πολιτικών γάμων. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα και με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής να επιβληθεί ανταποδοτικό τέλος τέλεσης 

πολιτικών γάμων το ύψος του οποίου θα ανέρχεται σε:   

 

 50,00€ για μη δημότες εντός του ωραρίου κι εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου 

 100,00€ για μη δημότες εκτός του ωραρίου κι εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου 

 250,00€ για μη δημότες για εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

 Ατελώς για δημότες, απόρους και ΑΜΕΑ 

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Δημάρχου,  

 την αριθμ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 το Π.Δ 391/82 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

1.- Καθορίζει ως τόπο τέλεσης των πολιτικών γάμων το Δημοτικό Κατάστημα στη Χώρα Πάτμου 

με δυνατότητα τέλεσης κι εκτός αυτού, σε χώρο επιλογής των νεόνυμφων. 

 

2.- Την επιβολή ανταποδοτικού τέλους για τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες τέλεσης 

πολιτικών γάμων, το οποίο θα καταβάλλεται ανά γάμο, αναλόγως της ώρας και του τόπου  

τελέσεώς του με σκοπό την αντιμετώπιση των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνεται ο Δήμος για 

την οργάνωση, καθαριότητα και συντήρηση του χώρου τέλεσης των πολιτικών γάμων, ως εξής:. 

 

 50,00€ για μη δημότες εντός του ωραρίου κι εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου 

 100,00€ για μη δημότες εκτός του ωραρίου κι εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου 

 250,00€ για μη δημότες για τους γάμους εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

 Ατελώς για δημότες, απόρους και ΑΜΕΑ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  157/2015 και  

  Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

  Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.-Μαυρογάλου Ελ.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ.-Γρύλλης Παντ. 

                                                                Σκεμπές Ι.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Κωνσταντάς Μ.-Φέγγαρος Αντ.-Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 17/7/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   

ΑΔΑ: ΩΡ4ΟΩΞΦ-2ΒΘ
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