Τελεσταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Δλεςθεπίος Βενιζέλος 200 Σ.Κ.187 56
Σηλ. 213 2074679 – 213 2074680

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ
Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο πνιηηηθνύ γάκνπ γίλεηαη από ηνλ θάζε κειιόλπκθν
ζην Δήκν όπνπ θαηνηθεί, πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (ή δηαβαηήξην ή
άδεηαο παξακνλήο ζηελ πεξίπηωζε αιινδαπνύ) θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό εκεξνκελίαο γηα ηελ ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ,
γίλεηαη από θνηλνύ από ηνπο κειιόλπκθνπο ζην Δήκν όπνπ επηζπκνύλ λα παληξεπηνύλ,
πξνζθνκίδνληαο ηηο άδεηεο γάκνπ, ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαζελόο (ή δηαβαηεξίωλ
ή αδεηώλ παξακνλήο ζηελ πεξίπηωζε αιινδαπώλ) θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
Τέιεζε πνιηηηθώλ γάκωλ γίλεηαη ζην Δήκν Κεξαηζηλίνπ - Δξαπεηζώλαο ηηο εκέξεο Δεπηέξα
θαη Τεηάξηε θαη ώξεο 18.00-19.00 θαη 13.00-14.00 αληίζηνηρα.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ

Άδεια Πολιτικού Γάμος για Έλληνερ πολίτερ
Η άδεηα γάκνπ γηα θάζε κειιόλπκθν εθδίδεηαη από ην Δήκν όπνπ θαηνηθεί. Η άδεηα γάκνπ
εθδίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε επηά εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο αλαγγειίαο
γάκνπ θαη ηζρύεη γηα έμη κήλεο.
Δηθαηνινγεηηθά:
Αίηεζε γηα άδεηα πνιηηηθνύ γάκνπ
Απνδεηθηηθό θαηνηθίαο (ινγαξηαζκόο ΔΕΚΟ ή εθθαζαξηζηηθό ή δήιωζε εθνξίαο ή κηζζωηήξην
θαηνηθίαο)
Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο (απηεπάγγειηε αλαδήηεζε)
Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν.1599/1986 όπνπ δειώλεηαη:
α) όηη νη κειιόλπκθνη δελ έρνπλ θώιπκα γηα γάκν από ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 1350,
1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
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β) όηη είλαη θάηνηθνη ηνπ Δήκνπ Κεξαηζηλίνπ Δξαπεηζώλαο
γ) ν βαζκόο ηνπ γάκνπ (αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη γάκν ζην παξειζόλ θαη πόζεο θνξέο)
Δηθαζηηθή απόθαζε, ζε πεξίπηωζε πνπ νη κειιόλπκθνη είλαη αλήιηθνη
Δηαδεπθηήξην γηα ηνπο δηαδεπγκέλνπο θαη ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ κε ηε ιύζε ηνπ γάκνπ ζην
πεξηζώξην ή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζε πεξίπηωζε ρεξείαο (εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη)
Δεκνζίεπζε ηεο αγγειίαο ηνπ γάκνπ γηα κία κέξα ζε κία εκεξήζηα Αζελαϊθή ή Πεηξαϊθή
εθεκεξίδα. Σηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα δελ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ
γάκνπ, κόλν ν ηόπνο ηέιεζεο απηνύ (ζε δύν αληίηππα, έλα γηα ηνλ θαζέλα).
Παξάβνιν Δεκνζίνπ γηα πνιηηηθό γάκν 15 €, γηα ηνλ θαζέλα (από ηελ Εθνξία)
ΑΜΚΑ – Αζθαιηζηηθόο θνξέαο – ΑΦΜ

Αξρείν:
0.1 Αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο πνιηηηθνύ γάκνπ

Άδεια Πολιτικού Γάμος για Έλληνερ πολίτερ κατοίκοςρ εξωτεπικού
Σηελ πεξίπηωζε Ειιήλωλ πνπ θαηνηθνύλ έζηω θαη πξνζωξηλά ζην εμωηεξηθό, ε άδεηα γάκνπ
εθδίδεηαη από ην Δήκν όπνπ είλαη δεκόηεο. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ηα εμήο:
Αίηεζε θαη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν.1599/86 (ωο αλαθέξεηαη πην πάλω) θαζώο θαη
εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, όια κε ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ηνπο από ηνλ Πξόμελν ηνπ Ειιεληθνύ Πξνμελείνπ
Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο (απηεπάγγειηε αλαδήηεζε)
Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο (απηεπάγγειηε αλαδήηεζε)
Δηθαζηηθή απόθαζε, ζε πεξίπηωζε πνπ νη κειιόλπκθνη είλαη αλήιηθνη
Δηαδεπθηήξην γηα ηνπο δηαδεπγκέλνπο θαη ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ κε ηε ιύζε ηνπ γάκνπ ζην
πεξηζώξην ή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζε πεξίπηωζε ρεξείαο (εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη)
Δεκνζίεπζε ηεο αγγειίαο ηνπ γάκνπ γηα κία κέξα ζε κία εκεξήζηα Αζελαϊθή ή Πεηξαϊθή
εθεκεξίδα. Τα νλόκαηα ζηελ εθεκεξίδα ζα πξέπεη λα είλαη κε ειιεληθά γξάκκαηα. Σηε
δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα δελ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ γάκνπ, κόλν ν ηόπνο
ηέιεζεο απηνύ (ζε δύν αληίηππα, έλα γηα ηνλ θαζέλα).
Παξάβνιν Δεκνζίνπ γηα πνιηηηθό γάκν 15 €, γηα ηνλ θαζέλα (από ηελ Εθνξία)

Αξρείν:
0.1 Αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο πνιηηηθνύ γάκνπ

Δήκνο Κεξαηζηλίνπ Δξαπεηζώλαο - Τκήκα Δεκνηηθήο Καηάζηαζεο

