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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΓΑΜΟΙ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – 

Ληξιαρχείου που εδρεύει στην Πλ. Κύπρου 17 68132 Αλεξανδρούπολη, τηλ.2551350007,4 

    e-mail: alexlix@alexpolis.gr 

 

 (Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο που αποδεικνύεται επίσημα η κατοικία) 

 

 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ  (ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ) 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για κάθε ενδιαφερόμενο) 

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης   

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τέλεση γάμου (στο οποίo να αναφέρεται ο βαθμός  

γάμου, αν υπάρχουν προγενέστεροι γάμοι) 

3. Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία μας) 

4. Υπεύθυνη Δήλωση  ( χορηγείται από την υπηρεσία μας) 

5. Μία ολόκληρη ημερήσια Εφημερίδα της Αλεξανδρούπολης (Γνώμη, Ελεύθερη Θράκη) στην 

οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία γάμου  

6. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€ 

 (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> 

Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται 

διαφορετικό e-παράβολο) 

7. Φωτοτυπία ταυτότητας  

8. Αποδεικτικό κατοικίας (Ε1 ή Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από την ιστοσελίδα gov.gr ).   

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τρίτο άτομο χρειάζεται οι αιτήσεις να είναι 

επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ (ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση  και Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας όπου 

διαμένει καθώς και εξουσιοδότηση σε κάποιο άτομο για την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης   

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

4. Αγγελία γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Αλεξανδρούπολης. 

5. Παράβολο των 18€  (ηλεκτρονικό παράβολο) 

6. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων  

Η άδεια πολιτικού γάμου για Έλληνες του εξωτερικού εκδίδεται από τον δήμο όπου είναι δημότες. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Για τους διαζευγμένους: Ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου   

(από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου γάμου) 

 Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος. 

 Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών) απαιτείται δικαστική απόφαση. 

 Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο        

ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του. 

 Αν και οι δύο μελλόνυμφοι είναι κάτοικοι της Δ.Ε.Αλεξανδρούπολης γίνεται μία δημοσίευση. 

 Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της  και 

ισχύει για έξι μήνες (άρθρο 3 & 4 Π.Δ.391/198 φ.73). 

 Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν.  

 Κατά την τέλεση του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και 

ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας. 

 Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα 

γεννηθούν.  

 Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του. 

 Στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης οι πολιτικοί γάμοι τελούνται κάθε Τετάρτη στις 

12:00 μ.μ. 

 

(Με συναίνεση του ενδιαφερομένου, τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να 

αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 περί αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης). 

 

 

 



2 

 

 Δικαιολογητικά για την Τέλεση Γάμου : 
 

1. Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία μας) 

2. Διπλότυπο είσπραξης από το ταμείο του Δήμου αξίας 60€ για τους δημότες ή 80€ για τους μη 

δημότες ως ανταποδοτικό τέλος για την τέλεση του γάμου (σύμφωνα με την αρ. 634/2011 απόφαση του 

Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης). 

3. Άδειες γάμου των μελλονύμφων σε περίπτωση χορήγησης αυτών από διαφορετικό δήμο. 

4. Πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης των ενδιαφερομένων (στο οποία να αναφέρεται ο 

βαθμός  γάμου αν υπάρχουν προγενέστεροι γάμοι) 

5. Φωτοτυπίες Δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίων 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
Α. Στην  περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό, οφείλει  να είναι  

εφοδιασμένος  με έγκυρη, κατά το δίκαιο της  Χώρας προέλευσης,  άδεια γάμου* και ληξιαρχική πράξη 

γέννησης. 

Β. Οι αλλοδαποί  που έχουν την κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν 

να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους ή να 

προσκομίσουν άδεια γάμου από τη χώρα τους (περίπτωση Α΄). Για έκδοση άδειας από το Δήμο 

Αλεξανδρούπολης χρειάζεται να  προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα  και επικυρωμένα: 

1. ληξιαρχική πράξη γέννησης  

2. βεβαίωση από την οικεία  Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή  της Χώρας τους  περί μη  κωλύματος 

τέλεσης  γάμου από τον  ενδιαφερόμενο  αλλοδαπό.*  

3. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας 

4. Αγγελία γάμου σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αλεξανδρούπολης. Τα ονόματα των αλλοδαπών 

θα  αναγράφονται στα ελληνικά και ως τόπος κατοικίας η Αλεξανδρούπολη. 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€ 

6. Φωτοτυπία διαβατηρίου και της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα κλπ. ) 

7. Ληξιαρχική πράξη γάμου με διαζύγιο (αν υπάρχει) και ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν υπάρχει 

θάνατος. 

 

*Επισημαίνεται δε ότι η προαναφερθείσα βεβαίωση - άδεια γίνεται αποδεκτή ως πιστοποιητικό περί 

μη κωλύματος τέλεσης γάμου  μόνο εφόσον επιβεβαιώνει την ικανότητα γάμου και αναγράφεται σε 

αυτήν ότι εκδίδεται αποκλειστικά για την τέλεση γάμου στην αλλοδαπή και αναγράφονται και 

τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του άλλου μελλονύμφου. 

-Η βεβαίωση του προξενείου πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και επικυρωμένη για το γνήσιο 

της υπογραφής του προξένου από το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. 

 

Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η 

προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, 

διαβατηρίου κ.λ.π,), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στην χώρα μας 

 

Νόμιμη Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων: 

    -Η βεβαίωση από τη χώρα τους ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου με σφραγίδα ΑPOSTILLE για τα κράτη 

πού είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το 

ξένο κείμενο, από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της 

ίδιας χώρας στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το Υπουργείο Εξωτερικών (αρμόδια γι’ αυτό είναι η 

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠ.ΕΣ). 

 

 Επίσημη Μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων:  

α. από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

β. από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής 

αρχής της χώρας έκδοσής τους ή 

γ. από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 

του Ιονίου Πανεπιστημίου ή 

δ. από Έλληνα Δικηγόρο, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του  Ν.Δ. 

3026/1954 (235 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

  


