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ΘΕΜΑ : Πάγια πράξη ∆ηµάρχου περί τέλεσης πολιτικών γάµων. 
 Σχετ.   : Το  µε Α.Π.10137/23-4-2015  έγγραφό σας. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, θέτουµε 

υπόψη σας τα ακόλουθα:  

∆εδοµένου ότι, δυνάµει της παρ.2 του άρθρου 5 του π.δ.391/1982 (73Α΄) εκδόθηκε η πάγιας 

ισχύος υπ’αριθµ.83/12-3-2015 πράξη (απόφαση) του ∆ήµαρχου Καστοριάς  περί ορισµού 

ορισµένης ηµέρας, χώρου τέλεσης και ώρα έναρξης των πολιτικών γάµων στο ∆ήµο σας, δεν 

νοµιµοποιείστε  να ορίσετε µε διακεκριµένη και αυτοτελή πράξη του ∆ηµάρχου ως πρόσθετο  

ειδικό χώρο  παράλληλης τέλεσης πολιτικών γάµων,  αίθουσα ξενοδοχείου. 

Το γεγονός ότι από την ίδια τη ρύθµιση δεν αποκλείεται η δυνατότητα ορισµού αίθουσας 

εκτός του δηµαρχιακού καταστήµατος - σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη διαµορφωµένη 

αίθουσα εντός αυτού -, δεν συντρέχει  στην περίπτωση σας,  επειδή µετά την έκδοση της πάγιας και 

µονίµου χαρακτήρα πράξης του ∆ηµάρχου για τον ορισµό αίθουσας τέλεσης πολιτικών γάµων δεν 

είναι δυνατός ο ορισµός και δεύτερου χώρου (ξενοδοχείο)  ως ειδικού τόπου παράλληλης τέλεσης 

πολιτικών γάµων.  

Το ίδιο ισχύει και για τον ορισµό και δεύτερης ηµέρας τέλεσης του πολιτικού γάµου, επειδή 

οι διατάξεις της  ρύθµισης ορίζουν ότι ο ∆ήµαρχος µε πάγια πράξη του ορίζει µία τακτή ηµέρα της 
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εβδοµάδας και ώρα έναρξης για την τέλεση πολιτικών γάµων, για τους οποίους υποβλήθηκαν 

σχετικές αιτήσεις µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα. 

Περαιτέρω τονίζουµε ότι οι διατάξει της παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ 391/1982 αφορά 

αποκλειστικά και µόνο σε περιπτώσεις σπουδαίου κωλύµατος, κατά τις οποίες  δίδεται  άδεια 

του οικείου Εισαγγελέα  Πρωτοδικών,  να τελεστεί ο γάµος  στο κατάλυµα που κατοικεί ή διαµένει 

προσωρινά ο ένας ή και οι δύο µελλόνυµφοι,  ήτοι στη Φυλακή, στο Σωφρονιστικό Κατάστηµα, στο 

Νοσοκοµείο,  όπου  µεταβαίνει για το σκοπό αυτό ο ∆ήµαρχος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 

Εν όψει των ανωτέρω δεν είναι δυνατή η τέλεση πολιτικών γάµων στο ∆ήµο σας σε 

διαφορετική ηµέρα και διαφορετικό τόπο από αυτά που  ορίζονται στην πάγια πράξη του ∆ήµαρχου 

και σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται αρµοδιότητα και  εµπλοκή του οικείου Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών.  

 
 
 
         Η    Προϊσταµένη  της 

          ∆ιεύθυνσης  
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