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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  239/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 9/2-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάµων. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας 
Θεοφάνης, αναφέρει τα εξής: 
 
Μέχρι τώρα οι πολιτικοί γάµοι γίνονταν στο γραφείο του ∆ηµάρχου, χώρος που δεν βοηθούσε 
στην αισθητική της τελετής. Σκεπτόµαστε την αναβάθµιση της διαδικασίας, µε την 
διαµόρφωση κατάλληλου χώρου και την παροχή καλλίτερων υπηρεσιών.  
 
Για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και για την κάλυψη 
της υπερωριακής απασχόλησης των απασχολούµενων υπαλλήλων πέραν του ωραρίου, 
προτείνουµε την επιβολή τέλους, όπως έχουν επιβάλλει κι άλλοι ∆ήµοι, ύψους 200,00 €. 
 
Ακολούθως αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 51/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχοντας υπόψη 1) τα άρθρο 93 και 103 του Ν. 3463/2006, 2) τις 
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 σύµφωνα µε τις οποίες παρέχεται η 
δυνατότητα στους ΟΤΑ να επιβάλλουν τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της 
περιοχής τους, που συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της 
περιοχής και στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και 3) την ανάγκη για βελτίωση των 
συνθηκών τέλεσης πολιτικών γάµων, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

• Την επιβολή τέλους  τέλεσης πολιτικών γάµων. 

• Τον καθορισµό του τέλους αυτού στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) ανά γάµο. 

• Το τέλος αυτό θα µειώνεται κατά 50 % σε απόρους, άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνους και 
οικονοµικούς µετανάστες. Επίσης από το τέλος αυτό θα απαλλάσσονται όσοι αδυνατούν να 
το καταβάλλουν, ύστερα από κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

 
Ακολούθως δηµοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς της πόλης και να υποβάλλουν στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις επί του τέλους αυτού.  
Επί της προαναφερόµενης ανακοίνωσης µε αρ. πρωτ. 5147/02-03-07 για το τέλος που 
προτίθεται να επιβάλει ο ∆ήµος, ουδεµία πρόταση – παρατήρηση ή ένσταση υπεβλήθη στο 
∆ήµο. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Για την τέλεση των πολιτικών γάµων θα χρησιµοποιηθεί το χωλ το οποίο θα 
διακοσµηθεί κατάλληλα. Θα υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή, θα τοποθετείται 

χαλί, θα στολίζεται κάθε φορά µε άνθη και θα προσφέρονται γλυκίσµατα. Το τέλος θα διατεθεί 
για την υποστήριξη αυτή της τελετής, καθώς και για την καθαριότητα του χώρου, που θα 
γίνεται πλέον της συνηθισµένης, και για την αποζηµίωση του απαραίτητου προσωπικού που 
απασχολείται στη διαδικασία πέραν του ωραρίου.   
 

 
Είµαστε ΚΑΤΑ. ∆εν µπορεί για τους άπορους και τους πτωχούς να γίνεται 
γνωστή η οικονοµική τους κατάσταση. Οι πολιτικοί γάµοι να συνεχισθούν 

να γίνονται µε τη διαδικασία όπως γινόταν µέχρι τώρα, δωρεάν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το φουαγιέ.  Να γίνονται οι γάµοι το 
µεσηµέρι µισή ώρα µετά από την ώρα που κλείνει το ∆ηµαρχείο ώστε 

στη συνέχεια να καθαρίζουν οι καθαρίστριες. Εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή είχαµε καθιερώσει και 
προσφέραµε στους νεόνυµφους ανθοδέσµη. Αν βρει η ∆ηµοτική Αρχή άλλον χώρο εκτός 
∆ηµαρχείου κατάλληλο για το σκοπό αυτό και υπάρχει παροχή υπηρεσιών που να δικαιολογεί 
τα 200,00 €  έχει καλώς. ∆εν είναι σωστό να γίνεται διαχωρισµός µε την µείωση ή την 
απαλλαγή, γιατί ο κόσµος θα αισθάνεται άσχηµα µε το να δηλώνει την οικονοµική του 
κατάσταση.  
 

 
Εάν δεν βρεθεί κατάλληλος χώρος που να συνάδει µε την τελετή  δεν 
συµφωνούµε. Να είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενός να δίνει ότι 

µπορεί ανάλογα µε το βαθµό της εξυπηρέτησης και την ικανοποίηση από τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. 
 

 
Με την επιβολή του τέλους µπαίνουν πρόσθετα εµπόδια σε αυτούς που επιλέγουν 
τον πολιτικό γάµο. Για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων η ∆ηµοτική Αρχή να 

διεκδικήσει τα κλεµµένα.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 51/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τα 
άρθρα 93 και 103 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 
1828/1989, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά 
πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Α. Εγκρίνει : 

• Την επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάµων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

• Τον καθορισµό του τέλους αυτού στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) 
ανά γάµο. 

• Το τέλος αυτό θα µειώνεται κατά 50 % σε απόρους, άτοµα µε αναπηρία, 
πολύτεκνους και οικονοµικούς µετανάστες. Επίσης από το τέλος αυτό θα 
απαλλάσσονται όσοι αδυνατούν να το καταβάλλουν, ύστερα από κατάθεση 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

 
Β. Το επιβαλλόµενο τέλος θα διατεθεί για να καλύψει τις δαπάνες: 

• διαµόρφωσης του χώρου, εξοπλισµού, στολισµού και καθαριότητας αυτού. 

• προµήθειας ανθοδέσµης και γλυκισµάτων που θα προσφέρονται στους 
νεόνυµφους και στους καλεσµένους τους. 

• υπερωριακής αποζηµίωσης των υπαλλήλων που είναι απαραίτητοι και 
απασχολούνται µε την διαδικασία τέλεσης των πολιτικών γάµων.    

 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 



Συνεδρίαση : 9/2007                                 Τετάρτη  7 / 3 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  239/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


