
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο του τόπου της τελευταίας κατοικίας

 Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)

 Ληξιαρχική  πράξη  Γεννήσεως  (ζητείται  αυτεπάγγελτα  από  το  Ληξιαρχείο,  μετά  από  συναίνεση  του

ενδιαφερόμενου πολίτη)

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το Δημοτολόγιο)

 Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου βεβαιώνεται ότι "δε συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το

άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350-1351-1352-1354-1356-1357-

1360 του Α.Κ. του οποίου έλαβα γνώση, είμαι κάτοικος Βόλου και ο γάμος μου είναι (πρώτος, δεύτερος κ.λ.π.)"

 Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση

 Διαζευκτήριο  Μητροπόλεως  για  τους  Διαζευγμένους  (εάν  ο  προηγούμενος  γάμος  ήταν  Θρησκευτικός)  ή

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος, η οποία ζητείται αυτεπάγγελτα από το Ληξιαρχείο

 Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο (ζητείται αυτεπάγγελτα από το Ληξιαρχείο)

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του μέλλοντος ή της μέλλουσας συζύγου

 Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα (ολόκληρη η σελίδα)

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  (Εναλλακτικά:  Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του

εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,  ή Πρόσφατος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΚΟ

(ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου)

 Διπλότυπο είσπραξης ονομαστικό 15  €  ή παράβολο χαρτοσήμου 5  € Χ 3 (επιπλέον 20% τέλη υπέρ ΟΓΑ),

ή e-παράβολο 18 € [κατηγορία παραβόλου: πολιτικός γάμος, φορέας: Δήμους (όλοι οι Δήμοι), τύπος παραβόλου:

-2386- παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου]

Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν:

 άδεια γάμου μεταφρασμένη και σφραγισμένη επίσημα, συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες

της Συνθήκης

 άδεια παραμονής ή βίζα

Εάν η άδεια γάμου πρέπει να εκδοθεί στην πατρίδα μας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 Ληξιαρχική  Πράξη  Γεννήσεως  μεταφρασμένη  κι  επικυρωμένη  επίσημα  συνοδευόμενη  από  τη  Σφραγίδα  της
Χάγης για τις Χώρες της Συνθήκης

 βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο
ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.

 άδεια παραμονής ή βίζα

 γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα , Διπλότυπο είσπραξης, κλπ ως άνω

Ληξιαρχείο ΔΕ Βόλου, Τοπάλη 12 τηλ. 24210-21691& 38646

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3

