
  

 

 

    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1.Είμαι κάτοικος του Δήμου Κορινθίων.                                                                                                                    

2.Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στη σχέση μου με το πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να τελέσω γάμο,  

κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352 1354, 1356, 1357 και 1360 του Αστικού Κώδικα, τα 
οποία ορίζουν αντίστοιχα τα εξής: α) Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 

18οέτος της ηλικίας τους. β) Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία. γ) Εμποδίζεται ο γάμος στο 

πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα. δ) Εμποδίζεται η τέλεση άλλου  

γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος. ε) Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος,  

κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού. στ) Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ 
συγγενών εξ αγχιστείας κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού. ζ) Εμποδίζεται 

ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και 
μετά τη λύση της υιοθεσίας.  

3. Είμαι................... και τελώ για .................. .φορά γάμο. 
 

Ημερομηνία: ...... /......./ 201…… 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 


