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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 138
ΘΕΜΑ: Λήψη κανονιστικής απόφασης καθορισμού ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
Σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε
σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 16-10-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B'
4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα
του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη
μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (32) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε. Σάββα
10. Ε. Πετούσης
19. Π. Μοσχονάς
28. Κ. Φωτεινάκης
Φ. Θεοδωρακόπουλος
11. Κ. Χρονοπούλου
20. Μ. Χουδελούδης
29. Ι. Κέντρης
Β. Καρατζαφέρης
12. Δ. Δούμουρα
21. Η. Βαρυτιμιάδης
30. Ε. Τοκατλίδη
Ε. Μπέλα
13. Μ. Κοντογιάννη
22. Ε. Θέρμου
31. Ι. Θεοτοκάς
Γ. Αργυρόπουλος
14. Π. Τσατσαρώνης
23. Α. Θεοφίλης
32. Κ. Ασπρογέρακας
Ε. Ζεβόλης
15. Μ. Σελέκος
24. Ι. Αλεξόπουλος Απών
33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
Γ. Βελέντζας
16. Ν. Δαουάχερ
25. Λ. Παπαδάκος
Ι. Ηλιάδης
17. Β. Παντελάρος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
Δ. Τσατσαμπάς
18. Ν. Καραγιάννης
27. Α. Βίτσα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος
ως κατεπείγον 1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020.
Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των
εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο
74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αποχωρήσεις:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη
ψήφιση του 5ου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 14o θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος,
την αριθμ. 175/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ανταποδοτικού
τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων, ως ακολούθως:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 175
Θέμα: Εισήγηση κανονιστικής απόφασης καθορισμού ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
Σήμερα την 20η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00 και
ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ΄ πρωτ.: 19180/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β) την
ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα
μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3
της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα:
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των
υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του
άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών
και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
3. Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)6. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)
Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
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-Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς τα
μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας
Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων.
Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη
των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17ο & 18ο θέμα, της ημερησίας
διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1ο
θέμα.- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 4ο σε 1ο,
το 1ο σε 2ο, το 2ο σε 3ο & το 3ο σε 4ο.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 4ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας
διάταξης, κατόπιν της από 15-10-2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων,
προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.391/82 (ΦΕΚ 73/18.6.1982 τ.Α’) οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα τέλεσης των
πολιτικών γάμων. Στο άρθρο 5 του αναφερόμενου Π.Δ. ορίζεται ότι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας
μεριμνούν για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση της αίθουσας, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η
επισημότητα που της αρμόζει. Επιπρόσθετα στο άρθρο 6 του ίδιου Π.Δ. ορίζεται ότι η γαμήλια τελετή γίνεται χωριστά
για τον καθένα από τους γάμους που πρόκειται να τελεσθούν την ίδια μέρα. Οι παρεχόμενες από το Δήμο
εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά την τέλεση πολιτικών γάμων δημιουργούν πρόσθετο λειτουργικό κόστος, λόγω της
εργασίας συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου που διασφαλίζουν τόσο την ποιοτική και ομαλή τέλεση των γάμων,
όσο και την αποκατάσταση του χώρου μετά την ολοκλήρωσή τους. Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι
συγκεκριμένος κύκλος πολιτών ωφελείται και απολαμβάνει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στο Τμήμα Αστικής , Δημοτικής Κατάστασης και
Ληξιαρχείου, κατά μέσο όρο ανά ημερολογιακό έτος τελούνται περίπου τριακόσιοι είκοσι (320) πολιτικοί
Γάμοι,(στοιχεία έτους 2019).
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για παρεχόμενες εξειδικευμένες
υπηρεσίες, οι οποίες απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Δήμου. Οι υπηρεσίες αυτές χαρακτηρίζονται υπηρεσίες
ποιότητας και είναι προς όφελος των πολιτών. Άρα ο χαρακτήρας του τέλους είναι ανταποδοτικός. Η επιβολή του
τέλους γίνεται για την αντιμετώπιση του πρόσθετου λειτουργικού κόστους που προκύπτει για την οργάνωση, τη
διαμόρφωση, την καθαριότητα και τη συντήρηση του χώρου στον οποίο τελούνται οι γάμοι καθώς και την υπερωριακή
απασχόληση των εμπλεκομένων κατά περίπτωση υπαλλήλων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη ή μη απόφασης καθορισμού ανταποδοτικού τέλους
τέλεσης γάμου ως εξής:
1. Ποσό 30 € για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν τουλάχιστον ο ένας από
τους δύο συζύγους είναι δημότης Χαϊδαρίου.
2. Ποσό 50 € για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι δημότης Χαϊδαρίου.
3. Ποσό 30 € για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους
δύο συζύγους είναι κάτοικος Χαϊδαρίου.
4. Ποσό 50 € για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι κάτοικος Χαϊδαρίου.
5. Ποσό 40 € Για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν κανένας από τους δύο
συζύγους δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος Χαϊδαρίου.
6. Ποσό 60 € Για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος
Χαϊδαρίου.
7. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι ΑΜΕΑ ,ή άνεργοι και προσκομίσουν κάρτα ανεργίας και εφόσον
τουλάχιστον ο ένας από τους δύο είναι κάτοικος ή δημότης Χαϊδαρίου, να απαλλάσσονται από την καταβολή του
τέλους.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τα άρθρα 1 παρ1 του Ν. 25/1975 και 11 του Ν. 4623/2019 ως σήμερα ισχύουν και την αριθμ.
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117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθως η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων έχει ως
εξής. Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη
Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισε λευκό. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε κατά του
θέματος.
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή, Oμόφωνα επί των
εγκύρως ψηφισάντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Τον καθορισμό ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων, ανά περίπτωση, για το Έτος 2020, ως εξής:
1. Ποσό 30 € για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους
δύο συζύγους είναι δημότης Χαϊδαρίου.
2. Ποσό 50 € για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι δημότης Χαϊδαρίου.
3. Ποσό 30 € για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους
δύο συζύγους είναι κάτοικος Χαϊδαρίου.
4. Ποσό 50 € για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι κάτοικος Χαϊδαρίου.
5. Ποσό 40 € Για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, όταν κανένας από τους δύο συζύγους
δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος Χαϊδαρίου.
6. Ποσό 60 € Για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος Χαϊδαρίου.
7. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι ΑΜΕΑ , ή άνεργοι και προσκομίσουν κάρτα ανεργίας και εφόσον
τουλάχιστον ο ένας από τους δύο είναι κάτοικος ή δημότης Χαϊδαρίου, να απαλλάσσονται από την καταβολή του
τέλους.
Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο αρχικά στον κ. Γ. Αργυρόπουλο Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών- Πρόεδρο Ο.Ε, ο οποίος ανέπτυξε συνολικά (προφορικά) τους συντελεστές των δημοτικών τελών για το
Έτος 2021, προτείνοντας τη λήψη σχετικής απόφασης. Στο σημείο αυτό τέθηκαν ερωτήματα από τα μέλη του σώματος
και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ.
Αργυρόπουλο, o οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: « …προτείνουμε μία τροποποίηση ως προς την κατηγοριοποίηση των
συντελεστών τέλεσης πολιτικών γάμων και συγκεκριμένα: δωρεάν για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας
του Δήμου, για τους δημότες και κατοίκους, 30€ για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου,
δηλαδή απογευματινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι δημότης
Χαϊδαρίου και 60€ όταν κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος Χαϊδαρίου …..» Οι
παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται
πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «… προτείνουμε την μείωση
όλων των δημοτικών τελών κατά 10% για το έτος 2021 και την μη επιβολή τέλους για την τέλεση των πολιτικών
γάμων…». Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά ) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι: «….προτείνουμε την
μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10% για το έτος 2021 και την ανάκληση επιβολής τέλους για την τέλεση των
πολιτικών γάμων…..» Επίσης η δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα, δήλωσε
ότι: «…...προτείνουμε και εμείς την μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10% για το έτος 2021 και την μη επιβολή
τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων…..».
Σ΄ αυτό το σημείο τίθεται ενιαία πρόταση: [την μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10% για το έτος 2021 και
την μη επιβολή τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων] από τις δημοτικές παρατάξεις: «Λαϊκή Συσπείρωση
Χαϊδαρίου», « Χαϊδάρι Ψηλά» και «Πολίτες σε Δράση».
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
την υπ΄αριθμ 175/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα 1 παρ1 του Ν. 25/1975 και 11 του Ν. 4623/2019 ως σήμερα
ισχύουν και την αριθμ. 117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αργυρόπουλου,
τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων.
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Επί συμμετεχόντων (25) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων,(16) ψήφισαν Υπέρ και (9) ψήφισαν Κατά,
συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, Oμόφωνα, επί των εγκύρως ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον καθορισμό συντελεστή ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων για το Έτος 2020, ανά περίπτωση, των
οποίων η τελική μορφή έχει ως εξής:
1. Δωρεάν για κάθε γάμο που τελείται εντός του ωραρίου εργασίας του Δήμου.
2. Ποσό 30€ για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους είναι δημότης ή κάτοικος Χαϊδαρίου.
3. Ποσό 60 € για κάθε γάμο που τελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του Δήμου, δηλαδή απογευματινές ώρες,
Σαββατοκύριακα και αργίες, όταν κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι ούτε δημότης ούτε κάτοικος Χαϊδαρίου.
Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι ΑΜΕΑ , ή άνεργοι και προσκομίσουν κάρτα ανεργίας και εφόσον τουλάχιστον
ο ένας από τους δύο είναι κάτοικος ή δημότης Χαϊδαρίου, να απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 του Β. Δ. 24/9-20/10/1958.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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