ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 180
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη
του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων,
έτους 2015
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
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4)
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7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 51096/17-9-2014 αναφορά του
Τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για
υπηρεσίες, τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος
των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με
την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Επειδή στην πλειονότητα των περιπτώσεων και κατά την διεξαγωγή των πολιτικών γάμων
απασχολείται προσωπικό του Δήμου Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα ένα (1) διοικητικός υπάλληλος, πλέον
ωραρίου εργασίας του, είτε απογευματινές ώρες αλλά κυρίως Σάββατο και Κυριακή, οπότε ο Δήμος Ξάνθης
υποχρεούται να καταβάλει στον αντίστοιχο υπάλληλο υπερωρίες, οι οποίες υπολογίζονται ανά γάμο δύο
ώρες καθώς και για επιπλέον απασχόληση της καθαρίστριας του Δήμου Ξάνθης κατά τις ημέρες Σαββάτου
και Κυριακής, έξω από τις τακτικές υποχρεώσεις, καταβάλλοντας και σε αυτήν υπερωρίες κατά υπολογισμό
δύο (2) ώρες για κάθε γάμο.
Το τελευταίο διάστημα έχουμε πληθώρα πολιτικών γάμων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια
[εκδόθηκαν για το έτος 2014 (έως 12/8/2013) 254 άδειες πολιτικών γάμων και τελέστηκαν 74 γάμοι],και
μέχρι σήμερα τελούνται τουλάχιστον δύο πολιτικοί γάμοι εκτός ωραρίου σε απογευματινές ώρες και
Σάββατα και Κυριακές κάθε μήνα.
Επειδή εκ των παραπάνω, αποδεδειγμένα προκαλείται επιπλέον δαπάνη για τον Δήμο Ξάνθης πλέον
των τακτικών εξόδων, προσφέροντας υπηρεσίες στους πολίτες, επομένως ο Δήμος Ξάνθης μπορεί να
επιβάλει το ειδικό ανταποδοτικό τέλος για την τέλεση πολιτικών γάμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.13
του Ν.1828/89.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την επιβολή ειδικού ανταποδοτικού (δυνιτικού τέλους) για την
τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Ξάνθης, για την αντιμετώπιση των εξόδων τέλεση αυτών (καταβολή
υπερωριών σε απασχολούμενους υπαλλήλους εκτός ωραρίου εργασίας) σύμφωνα με το Ν.1828/89, άρθρο
25 παρ.13 και άρθρο 72 παρ.1Ζ του Ν.3852/10.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με την υπ΄αριθ.305/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ποσό
για την τέλεση πολιτικών γάμων ανερχόταν στο ποσό των 100€.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους πολιτικών γάμων
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 72 παρ.1Ζ΄ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
Το άρθρο 25 παρ.13 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/03-01-1989 τεύχος Α΄) Αναμόρφωση της φορολογίας
εισοδήματος και άλλες διατάξεις.
Την υπ΄αριθ.305/30-10-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη
μη αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2014».
-Την ισχύουσα τιμή
-Τα οικονομικά δεδομένα και την δυσκολία των δημοτών να ανταποκριθούν στη διαμορφωθείσα
οικονομική κατάσταση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων , για
το έτος 2015 και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής, δηλαδή των 100€.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυνίδης Αθανάσιος και Μπαντάκ Σιαμπάν ψήφησαν λευκό , επισημαίνοντας
ότι συμφωνούν στην επιβολή τέλους αλλά με οριζόντια μείωση της τάξης του 5% .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

