
 
 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ xxxxxxxxxxxxxxx 
ΓΗΜΟ xxxxxxx xxxxxxx 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
Τασ. Δ/νζη : xxxxxxxxxx 
    xxxx xxxx 
Τασ. Κώδικαρ : xxxxxxx 
Τηλέθωνο : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail  : xxxx@xxxxxxxxxxx.gr 

 

 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΠΙΓΟΗ 

Ο ςποθαινόμενορ xxxxxxxx xxxxxxxxx Δημοηικόρ Αζηςνομικόρ ςπάλληλορ ηηρ Διεύθςνζηρ 

Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Δήμος xxxxx xxxxxxxx, ήπθα και παπέδωζα ζηον Πποϊζηάμενο ηος 

Αζηςνομικού Τμήμαηορ Τάξηρ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ακπιβέρ και απλό ανηίγπαθο ηος ππόζθεν αναθεπόμενος και πεπιγπαθόμενος εγγπάθος ηος 

Δημάπσος xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx με απιθ. ππωη. 8744551/17-06-2008 και θςποκολλημένος, 

ζύμθωνα με ηο Νόμο για ηην θςποκόλληζη (άπθπο 128 παπ. 4 ηος Κώδικα Πολιηικήρ Δικονομίαρ).- 

«όνομα δήμος» 25 / 06 / 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒΔΒΑΙΩΗ 

Ο ςποθαινόμενορ xxxxxx xxxxxxx Δημοηικόρ Αζηςνομικόρ ςπάλληλορ ηηρ Διεύθςνζηρ 
Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Δήμος xxxxxxxxxxx xxxxx βεβαιώνω όηι ζύμθωνα με ηο Νόμο για ηην 
θςποκόλληζη, έζηειλα ζηιρ 25/06/2010 ζςζηημένη επιζηολή ππορ ηον κ. xxxxxxxxxxx ΠΑΥΣΑΝΙΑ ηος 
xxxxxxxxxxxx, με ηην οποία αναθέπω ππορ αςηήν ηα ζσεηικά με ηην θςποκόλληζη ηος ππόζθεν 
αναθεπόμενος και πεπιγπαθόμενος εγγπάθος ηος Δημάπσος xxxxxx xxxxxxxxxxx με απιθ. ππωη. 
8744551/17-06-2008 και όηι ακπιβέρ και απλό ανηίγπαθο αςηού παπέδωζα ζηον Πποϊζηάμενο ηος 
Αζηςνομικού Τμήμαηορ Τάξηρ 000000000000000000000000000000000000 0000000 0000000000 .  

Την πποαναθεπόμενη επιζηολή παπέλαβε 00000000                                       0000 ςπάλληλορ 
ηος Δήμος xxxxxxx xxxxxx, ςπεύθςν0 για ηην διεκπεπαίωζη αλληλογπαθίαρ και μος έδωζε δε ηη 
ζσεηική απόδειξη (Απιθμ. Ππωη. 0000000000/000-000-000000).- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Παραλαβών Προϊζηάμενος 
 
 
 
 

(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

Ο/Η ποσ κάνει ηην επίδοζη 
 
 
 

xxxxxxx xxxxxxxx 
 (Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

Ο Παραλαβών 
 
 
 
 

(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

Ο/Η Γημοηικός Αζησνομικός 
 
 
 

xxxxxxx xxxxxxxx 
(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

«όνομα δήμος»25-06-2010 
Αριθ. Πρωη. : 376690 
 
 
 
 
ΠΡΟ: κ. Ανηιδήμαπσο xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

mailto:xxxx@xxxxxxxxxxx.gr


 
τέδιο 

 

 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ xxxxxxxxxxxxxxx 
ΓΗΜΟ xxxxxxx xxxxxxx 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
Τασ. Δ/νζη : xxxxxxxxxx 
    xxxx xxxx 
Τασ. Κώδικαρ : xxxxxxx 
Τηλέθωνο : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail  : xxxx@xxxxxxxxxxx.gr 
 

 
 

Σηην xxxxxxx xxxxxxx ζήμεπα ηην 25η ηος μήνα Ιοςνίος ηος έηοςρ 2010 ημέπα ηηρ εβδομάδαρ 

Τεηάπηη και ώπα 11:15 π.μ. ο ςπογεγπαμμένορ Δημοηικόρ Αζηςνομικόρ xxxxxxx xxxxx ςπάλληλορ 

ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Δήμος xxxxx xxx καηόπιν παπαγγελίαρ ηος Δημάπσος 

xxxxx xxxxxxxx ήπθα και κόλληζα ηο έγγπαθό ηος με απιθμ. ππωη. 8744551/17.06.2010 ζηην πόπηα 

ηος καηαζηήμαηορ ζαρ, παποςζία ηος μάπηςπα xxxxxxx xxxxxxxx ςπάλληλο ηηρ Διεύθςνζηρ 

Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Δήμος xxxxxxx xxxxx. 

Ακπιβέρ και απλό ανηίγπαθο ηος θςποκολλημένος παπέδωζα ζηον Πποϊζηάμενο ηος 

Αζηςνομικού Τμήμαηορ Τάξηρ 000000000000000000000000000000000000 0000000 0000000000 

ζύμθωνα με ηο Νόμο για ηην θςποκόλληζη, άπθπο 128 παπ. 4 ηος Κώδικα Πολιηικήρ Δικονομίαρ.- 

«όνομα δήμος» 25 / 06 / 2010 

Ο Δημοηικόρ Αζηςνομικόρ 

 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι.Π. Μεζολογγίοσ 25-06-2010 
Αριθ. Πρωη. : X X X 
 
 
 
 
ΠΡΟ κ. xxxxxxx Παςζανία ηος 

xxxxxx 

mailto:xxxx@xxxxxxxxxxx.gr


 
 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ xxxxxxxxxxxxxxx 
ΓΗΜΟ xxxxxxx xxxxxxx 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
Τασ. Δ/νζη : xxxxxxxxxx 
    xxxx xxxx 
Τασ. Κώδικαρ : xxxxxxx 
Τηλέθωνο : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail  : xxxx@xxxxxxxxxxx.gr 

 

 
ΔΚΘΔΗ ΘΤΡΟΚΟΛΛΗΗ 

 
Σηην xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ζήμεπα ηην 25η ηος μήνα Ιοςνίος ηος έηοςρ 2010 ημέπα ηηρ 

εβδομάδαρ Παπαζκεςή και ώπα 11:15 ο ςπογεγπαμμένορ Δημοηικόρ Αζηςνομικόρ xxxxxxxxxx 

xxxxxxx ςπάλληλορ ηηρ Διεύθςνζηρ Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Δήμος xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

καηόπιν παπαγγελίαρ ηος Δημάπσος xxxxxxxxxxxxx xxxxx μεηέβη για να επιδώζω ππορ ηον κ. 

xxxxxxxxx ΠΑΥΣΑΝΙΑ ηος xxxxxx επί ηηρ οδού xxxxx xxxxxx 5  έγγπαθό ηος με απιθ. ππωη. 

8744551/17.06.2010. 

Και μη εύπων ηον ίδιο, ούηε ζύνοικο, επικόλληζα ζηη θύπα ηηρ επγαζίαρ ηος παποςζία ηος 

μάπηςπα xxxxxxxxx xxxxxx Δημοηικό Αζηςνομικό ςπάλληλο Διεύθςνζηρ Δημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος 

Δήμος xxxxxxxxxx xxxxxx. 

- Για βεβαίωζη ζςνηάσθηκε ηο παπόν και ςπογπάθεηαι ωρ έπεηαι: 

 

 

 Ο/Η Μάπηςπαρ 
 
 
 

(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

Ο/Η πος έκανε ηην θςποκόλληζη 
 
 

(ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ) 
(Υπογπαθή – Σθπαγίδα) 

«όνομα δήμος»25-06-2010 
Αριθ. Πρωη. : 376690 
 
 
 
 
ΠΡΟ: κ. Ανηιδήμαπσο xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

mailto:xxxx@xxxxxxxxxxx.gr

