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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

Σέλεση Πολιτικού Γάμου
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ γίλεηαη κε αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη θαη ππνγξάθεηαη από θνηλνύ από ηνπο δύν κειινλύκθνπο, ζην Δήκν όπνπ
επηζπκνύλ λα παληξεπηνύλ.
Σύκθωλα κε ην Νόκν πεξί ηζόηεηαο ηωλ δύν θύιωλ, νη κειιόλπκθνη είλαη ππνρξεωκέλνη λα
δειώζνπλ πξηλ ην γάκν ην επώλπκν ηωλ παηδηώλ πνπ ζα γελλεζνύλ. Απηό κπνξεί λα είλαη
ηνπ ζπδύγνπ ή ηεο ζπδύγνπ ή θαη ηωλ δύν, ζε θακία πεξίπηωζε όκωο δελ κπνξνύλ λα
δειώζνπλ πάλω από δύν επώλπκα.
Καηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, θάζε κειιόλπκθνο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έλα κάξηπξα
ελήιηθν, αλεμαξηήηωο βαζκνύ ζπγγέλεηαο. Οη κάξηπξεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θξαηνύλ ηελ
αζηπλνκηθή ηαπηόηεηά ηνπο ή ην δηαβαηήξηό ηνπο (αλ είλαη αιινδαπνί λα είλαη λόκηκα ζηελ
Ειιάδα).
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Δηθαηνινγεηηθά:
Αίηεζε γηα ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ (ππνγξάθεηαη από ηνπο κειιόλπκθνπο ελώπηνλ ηεο
Υπεξεζίαο)
Άδεηεο γάκνπ
Αζηπλνκηθέο ηαπηόηεηεο

Αξρείν:
0.2 Αίηεζε γηα ηελ ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ
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