ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3463/2006 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την
υπ΄ αριθ. 184/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου ορίστηκαν τα κάτωθι
δικαιολογητικά για τη διαδικασία της μεταδημότευσης στο Δήμο Κύθνου:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)
1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου .
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα
στην οποία είναι γραμμένοι οι σύζυγοι.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4.Υπεύθυνη δήλωση του ή της συζύγου για την οικογενειακή μερίδα του Δήμου Κύθνου
που ήδη είναι εγγεγραμμένος ο ή η σύζυγος.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΆΓΑΜΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στην οποία είναι γραμμένος
ο ενδιαφερόμενος-η.
3.Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη που βεβαιώνει την αρχική του δημοτικότητα ή την αρχική
δημοτικότητα των γονέων του.

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)
1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την
Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η.
Σε περίπτωση μη αρχικής εγγραφής των πολιτών ή των γονέων τους:
3. Απόδειξη τουλάχιστον διετούς κατοικίας με κάθε πρόσφορο μέσο (Ε1 ή εκκαθαριστικό
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.) .
Σε περίπτωση αρχικής εγγραφής των πολιτών ή των γονέων τους:

4. Υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών που βεβαιώνουν την αρχική τους δημοτικότητα ή την
αρχική δημοτικότητα των γονέων τους.

Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Αίτηση του πολίτη.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την
Κοινότητα στην οποία είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
3. Διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση μη αρχικής εγγραφής του πολίτη ή των γονέων του:
4. Απόδειξη τουλάχιστον διετούς κατοικίας με κάθε πρόσφορο μέσο (Ε1 ή εκκαθαριστικό
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.) .
Σε περίπτωση αρχικής εγγραφής του πολίτη ή των γονέων του:
5. Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη που βεβαιώνει την αρχική του δημοτικότητα ή την αρχική
δημοτικότητα των γονέων του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι
απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να
υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους
ταυτότητα.

*Απαιτείται διετής κατοικία του αιτούντα για να προχωρήσει η διαδικασία της
μεταδημότευσης.
*Ενδιαφερόμενος ο οποίος μεταδημοτεύει στο Δήμο Κύθνου λόγω αρχικής
δημοτικότητας, υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αποδέχεται την εγγραφή του στο
Δημοτολόγιο του Δήμου Κύθνου (επαναδημότευση) για μια και μόνο φορά.
*
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