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    ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ. 4413 
    ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ  
    ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
    ΣΟΧ 1/2017 (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  
 
(ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο 2Ος/ 3ος & 4Ος  ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΘΕΣΗ 101 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  της υπ. αρ. Σ.Ο.Χ. 1/2017 προκήρυξης του Δήμου 
Ξηρομέρου). 
 

Στον  Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος όροφος Τμήμα Διοικητικών 

Υπηρεσιών , σήμερα την     19η     του μήνα  Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες  

δέκα οκτώ  (2018), ημέρα της εβδομάδας    Τρίτη  και ώρα 11.00π.μ. , ενώπιον 

της Επιτροπής αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την αριθ.  

170/02.10.2017 (ΑΔΑ ΨΨΑ6ΩΚΖ-ΔΤ3) απόφαση Δημάρχου Δήμου Ξηρομέρου  και 

του εμπλεκομένου κ.κ. Καλογερόπουλου Αθανάσιου  του Παναγιώτη και παρουσία 

τρίτων προσώπων έγινε δημόσια κλήρωση προκειμένου να προκύψει ο 2Ος  3ος & 

4Ος  στη σειρά κατάταξης για την θέση 101 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  της υπ. αρ. Σ.Ο.Χ. 

1/2017 προκήρυξης του Δήμου Ξηρομέρου.  

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημόσιας  κλήρωσης η Επιτροπή έλαβε γνώση 

της αριθ. πρωτ. εισερχ. 4149/08.6.2018 υπεύθυνης δήλωσης του Μπανκόβ Ιβάν 

του Ράντοσλαβ , στον οποίο απεστάλη η αριθ. πρωτ. 4163/08.6.2018 Πρόσκληση 

για δημόσια κλήρωση, με την οποία  δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την  θέση στο 

Κέντρο Κοινότητας Ξηρομέρου. 

Επιπρόσθετα έλαβε γνώση των από 14 και 15.6.2018 Αποδεικτικών επίδοσης των 

αριθ. πρωτ. 4164 και 4161 /08.6.2018 Προσκλήσεων που απεστάλησαν στην 

Τραϊανού Αικατερίνη και Τρελλοπούλου Χριστίνα αντίστοιχα. 

Ως εκ τούτου και προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η κλήρωση γράφτηκαν σε τρία 

(3) όμοια τετράγωνα χαρτάκια τα ονόματα των (υπολοίπων) ισοβαθμούντων 

υποψηφίων ήτοι  Καλογερόπουλου Αθανάσιου, Τραϊανού Αικατερίνης και 

Τρελλοπούλου  Χριστίνας , διπλώθηκαν  κατά τον ίδιο τρόπο και κλήθηκαν δύο (2)  

τυχαία άτομα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο γραφείο Δημοτικής Κατάστασης  

του Δήμου  για να τραβήξουν  δύο  από τους τρείς   λαχνούς (έναν κάθε φορά). 
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Α. Το όνομα του ατόμου που αναγράφεται στον λαχνό που ανοίχτηκε 

πρώτος είναι   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και  ο οποίος είναι πλέον ο 2ος  στη 

σειρά κατάταξης για την θέση του  101 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ   της υπ. αρ. Σ.Ο.Χ. 

1/2017 προκήρυξης του Δήμου Ξηρομέρου . 

Β. Το όνομα του ατόμου που αναγράφεται στον λαχνό που ανοίχτηκε δεύτερος 

είναι   ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και η οποία είναι πλέον  3η στη σειρά κατάταξης για 

την θέση του  101 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ    της υπ. αρ. Σ.Ο.Χ. 1/2017 προκήρυξης του 

Δήμου Ξηρομέρου . 

Γ. Το όνομα του ατόμου που αναγράφεται στον λαχνό που ανοίχτηκε τρίτος είναι   

ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και  η οποία είναι πλέον ο 4η  στη σειρά κατάταξης για 

την θέση του  101 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ    της υπ. αρ. Σ.Ο.Χ. 1/2017 προκήρυξης του 

Δήμου Ξηρομέρου . 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4), πρωτότυπα πρακτικά και υπογράφηκε από 

τους παρόντες εμπλεκόμενους και από τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης. Έλαβε 

από ένα ο κάθε ενδιαφερόμενος , ένα θα παραμείνει στον Δήμο Ξηρομέρου  και 

ένα θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ.  

Το παρόν θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Ξηρομέρου, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosxiromerou.gr καθώς και στον πίνακα 

Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου , στον Αστακό, με αποδεικτικό ανάρτησης. 

       
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ    
 
                                
1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_______________________ 
 
 
 
 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
1.ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ____________________ 
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