Χολαργός, Απρίλιος 2013

Δήμος Παπάγου – Χολαργού
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Αγαπητοί μας φίλοι,
1. Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού σας καλωσορίζει στο Δήμο για την τέλεση του
πολιτικού σας γάμου και σας εύχεται προκαταβολικά η νέα σας ζωή να είναι χαρούμενη και
ευτυχισμένη.
2. Συγχρόνως, με το παρόν έντυπο, η Δημοτική Αρχή σας παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και
πληροφορίες, ώστε η διαδικασία τέλεσης του γάμου σας, από την κατάθεση των σχετικών
δικαιολογητικών μέχρι την τέλεσή του, να ολοκληρωθεί σωστά, έγκαιρα και χωρίς
προσκόμματα.
3. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση της αδείας γάμου γίνεται στο Γραφείο
Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου της τελευταίας κατοικίας των ενδιαφερομένων, οκτώ (8)
τουλάχιστον μέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία τέλεσης του γάμου, προσωπικά από
τους δύο μελλονύμφους (ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο), ώστε να υπογραφούν
οι σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.
4. Οι μελλόνυμφοι, κατά την προσέλευσή τους στο Δημαρχείο, ρυθμίζουν όλες τις
λεπτομέρειες του γάμου με το προσωπικό του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και
καθορίζουν την ημερομηνία του γάμου με το προσωπικό του Ληξιαρχείου.
5. Οι μελλόνυμφοι οφείλουν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την καθορισμένη ημέρα
τέλεσης του γάμου, να υποβάλουν κοινή αίτηση η οποία υπογράφεται από τους
ενδιαφερόμενους ενώπιον της υπηρεσίας μας, συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου και τα
δελτία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
6. Για την έκδοση των αδειών γάμου κατατίθεται παράβολο αξίας 15,00 € από δημόσιο ταμείο
και για την τέλεση του πολιτικού γάμου καταβάλλεται το τέλος το οποίο έχει τυχόν
καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Την ημέρα του γάμου, οι μελλόνυμφοι και οι μάρτυρες οφείλουν να προσέλθουν στο
Ληξιαρχείο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα του γάμου,
ώστε να γίνει προσδιορισμός επωνύμου τέκνων και να ρυθμιστεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα
ή παράλειψη υπάρχει. Τόσον οι μελλόνυμφοι όσο και οι μάρτυρες πρέπει να έχουν μαζί
τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
8. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου έχουν όλη την καλή διάθεση και έχουν λάβει από τη
δημοτική αρχή οδηγίες να σας εξυπηρετήσουν με την προσήκουσα ευγένεια και προθυμία.
Αυτή η ευγένεια και προθυμία των υπαλλήλων ανταλλάσσεται μόνο με τη δική σας
ευγένεια και συνεργασία και όχι με ό,τιδήποτε άλλο.
9. Οι πολιτικοί γάμοι τελούνται κάθε Πέμπτη 11:00-13:00 από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στην
αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου. Αυτή η αίθουσα παρέχει όλες
τις ανέσεις για σας και τους καλεσμένους σας.
10. Σε περίπτωση που η αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» δεν είναι διαθέσιμη, ο γάμος γίνεται σε
άλλη κατάλληλη αίθουσα που θα επιλεγεί από τον αρμόδιο για την τέλεση του γάμου
Αντιδήμαρχο, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο διαχειριστή της κάθε αίθουσας (αίθουσα
εκδηλώσεων στο - 2 επίπεδο, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κλπ).
11. Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής ατυχήματος, δεν επιτρέπεται η ρίψη ρυζιού η
κουφέτων εντός της αίθουσας γάμου ή σε άλλες αίθουσες του Δημαρχείου ή ακόμα και στον
υπαίθριο χώρο του Δημαρχείου.
12. Η παράθεση εδεσμάτων και ποτών στους καλεσμένους μετά το γάμο, εντός του Δημαρχείου
ή στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, δεν επιτρέπεται. Τα μόνα που επιτρέπονται
είναι η προσφορά ενός γλυκού ή / και το κόψιμο τούρτας στο χώρο προ της αίθουσας
γάμου (φουαγιέ της αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη»). Επιτρέπεται επίσης η προσφορά
σαμπάνιας ή αναψυκτικών στον ίδιο χώρο, με προσοχή όμως να μη βραχεί το δάπεδο και
καταστραφούν τα μάρμαρα.
13. Η προμήθεια των παραπάνω για προσφορά ειδών γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι, αν το επιθυμούν, μπορούν να διερευνήσουν να εξυπηρετηθούν και από
το κυλικείο του Δημαρχείου, ερχόμενοι έγκαιρα σε συνεννόηση απ’ ευθείας με τον
υπεύθυνο του κυλικείου, χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη και εμπλοκή του Δήμου.
14. Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών από όλους τους εμπλεκομένους είναι υποχρεωτική. Ένα
αντίγραφο αυτού του εντύπου επιδόθηκε σήμερα στους μελλονύμφους επί αποδείξει και το
αποδεικτικό επίδοσης θα ενταχθεί στο φάκελο του πολιτικού γάμου.
Εκ του Δήμου

