Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:73/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 19 του
μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.9035/15.4.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.11-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τα τέλη των πολιτικών γάμων.
Εισηγητής :κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Πρόεδρος κ. Ελευθέριος Αραβανής παίρνοντας το λόγο διάβασε στην Επιτροπή
την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας. Σκιαδά Ζωής:
«Ο Δήμος Λευκάδας είναι ίσως ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που δεν
καταβάλλονται τέλη για την τέλεση πολιτικών γάμων. Καταβάλλεται μόνο παράβολο
15€ για την έκδοση της άδειας του πολιτικού γάμου.
Προτείνουμε το τέλος των πολιτικών γάμων να διαμορφωθεί ως εξής:
1.Για τους γάμους των δημοτών του Δήμου που τελούνται πρωινή ώρα 50€.
2.Για τους γάμους των δημοτών του Δήμου που τελούνται απογευματινές ώρες ή
εξαιρέσιμες ημέρες 80€.
3. Για τους γάμους μη δημοτών που τελούνται πρωινή ώρα 100€.
4. Για τους γάμους μη δημοτών που τελούνται απογευματινές ώρες ή εξαιρέσιμες
ημέρες 150€.
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, είναι το αρμόδιο
όργανο για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Παρακαλούμε για την έγκριση της εισήγησης.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει:
Nα εγκριθεί η παραπάνω εισήγηση και να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με πέντε (5) ψήφους υπέρ να εγκριθεί η παραπάνω εισήγηση και να διαβιβαστεί στο
Δ.Σ. και δύο (2) κατά και πιο συγκεκριμμένα των:
α) Γαζή Αναστάσιου ο οποίος ΄δεν συμφωνεί με τη διαφοροποίηση των τελών μεταξύ
δημοτών και μη και θεωρεί ότι είναι υψηλό το ποσό.Αντιπροτείνει ένα ενιαίο τέλος
για τους πολιτικούς γάμους το οποίο να είναι 50€ για τις καθημερινές ημέρες και 100€
για τις απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες.
β) Μαργέλη Γεώργιου,ο οποίος δεν συμφωνεί με το διαχωρισμό σε δημότες και μη
και θεωρεί το τέλος που προτείνεται υψηλό και δεν διαφαίνεται η ανταποδοτικότητά
του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:73/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

