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Περιεχόμενα 
1. Παρούσα κατάσταση 

Η Επιτροπή Κληροδοτημάτων κατά την ακαδημαϊκή χρονιά από 1/ 9/ 2014 - 31/7/2015 λει-

τούργησε, μέχρι περίπου το Φεβρουάριο 2015, με τη σύνθεση που είχε κατά την προηγούμενη πρυ-

τανική περίοδο,  μετά από την τρίμηνη παράταση της θητείας της, ενώ η νέα σύνθεση της Επιτροπής 

Κληροδοτημάτων ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 2903/19-2-2015 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.  

Η Επιτροπή Κληροδοτημάτων συνεδρίασε συνολικά έξι φορές, δύο  με την παλιά σύνθεση ( 6/ 

24-9-2014 και 7/6-11-2014 ) παρουσία του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Βαρσακέλη στην πρώτη και 

στη δεύτερη με την παρουσία του Πρύτανη κ. Μήτκα και του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Βαρσακέλη 

και τέσσερεις φορές με την νέα της σύνθεση (1/ 5-2- 2015, 2/ 1-4- 2015, 3/ 28-4-2015, 4/ 23-6-

2015), όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά Πρακτικά που τηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα Κληρο-

δοτημάτων.   

 

2. Ενέργειες- Πεπραγμένα  

Τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Κληροδοτημάτων είναι , εξ αντικειμένου, τρία:   

Α. Οι υποτροφίες (χορήγηση υποτροφιών, διακοπή υποτροφιών  και  ανανέωση/ παράταση  υποτρο-

φιών). 

Β. Η τρέχουσα διαχείριση των κληροδοτημάτων (μίσθωση, καταγγελία μίσθωσης, δαπάνες και συ-

ντήρηση των 120 περίπου ακινήτων). 

Γ. Αξιοποίηση της περιουσίας των Κληροδοτημάτων.   

Για την παρουσίαση των πεπραγμένων επισυνάπτεται και αναλυτικός πίνακας.  

Σε ότι αφορά το (Α) θέμα των υποτροφιών, η Επιτροπή επέλεξε, μετά από ενδελεχή έλεγχο 

των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και με αιτιολογημένες εισηγήσεις των μελών της 

Επιτροπής, τους υποτρόφους του προηγούμενου έτους, επειδή τόσο η προκήρυξη όσο και η επιλογή 

των υποψηφίων είχε καθυστερήσει λόγω των απεργιών του διοικητικού προσωπικού εξ αιτίας της 

διαθεσιμότητας.  

Επίσης, και για πρώτη φορά, η Επιτροπή ασχολήθηκε συστηματικά και με το θέμα της δια-

κοπής της υποτροφίας σε φοιτητές που  δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές τους. 

Το θέμα αυτό δεν αντιμετωπιζόταν συστηματικά αλλά χρόνιζε και έμενε ως αίτημα για την επιστρο-

φή της υποτροφίας στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν κατόρθωνα να τελειώσει στις σπουδές του 

στον προβλεπόμενο χρόνο για τη λήψη του πτυχίου. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι ικανοποιητική πρό-

οδος   θεωρείται όταν ο φοιτητής/τρια χρωστά μαθήματα που δεν υπερβαίνουν τα χρόνια σπουδών 

του/ης  +1, δηλαδή για τον δευτεροετή 1+1 , 2+1, κ.ο.κ και με βάση αυτό προχώρησε σε διακοπή της 

χορήγησης της υποτροφίας.  
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Στο (Β) θέμα της διαχείρισης μεγάλη εκκρεμότητα αποτελεί η μελέτη στατικής επάρκειας 

και η εκτέλεση του σχετικού έργου για το κληροδότημα Βράκα, το οποίο θα μας απασχολήσει και 

την προσεχή χρονιά (και απασχολεί την Επιτροπή πλέον της δεκαετίας), ενώ προχώρησε η εκμίσθω-

ση αρκετών κενών διαμερισμάτων και η απόφαση για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε άλλα κενά 

προκειμένου νε εκμισθωθούν.  

Στο (Γ) θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας, σημαντικό βήμα έγινε για την αξιοποίηση 

του οικοπέδου του Τσιακμακόπουλου στην Πύλαια, όπου μετά την πρωτοβουλία της Επιτροπής 

για δικαστική άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά την προηγούμενη θητεία και την έκδοση 

της δικαστικής απόφασης που μας δικαιώνει, έγινε συνάντηση του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Βαρ-

σακέλη και της Προέδρου των Κληροδοτημάτων με το Δήμαρχο Πυλαίας στην οποία υπεσχέθη την 

παραίτησή του από τα ένδικα μέσα και την απόδοσή του στο Πανεπιστήμιο.  

Σε ότι αφορά την περιουσία των Κληροδοτημάτων θα πρέπει να εκφραστούν ευχαριστίες 

προς τις Πρυτανικές Αρχές για τη διαφύλαξη των διαθεσίμων και των καταθέσεων του Τμήματος 

Κληροδοτημάτων στην Τράπεζα.  

 

3. Συμπεράσματα 

Αποφασίστηκε,  ομόφωνα,  η σύνταξη ενός Κανονισμού Χορήγησης Υποτροφιών, επειδή η χορήγηση 

υποτροφιών, πέραν των όρων του διαθέτη (απορία του φοιτητή ή  αριστεία ή  καταγωγή ή επιστημο-

νικός κλάδος) γεννά συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ υποψηφίων με πολλές λεπτομέρειες και κυρί-

ως η διακοπή των υποτροφιών δημιουργεί προβλήματα και πολλές τριβές ανάμεσα στο Πανεπιστή-

μιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που ασκεί τον έλεγχο, ενώ δεν υπάρχει κανονισμός αλλά 

στην ουσία οι υποχρεώσεις των μερών πηγάζουν αποκλειστικά μόνο από τη σύμβαση που υπογρά-

φει ο υπότροφος με το Πανεπιστήμιο.  

 

4. Στόχοι 

 Η περαιτέρω αξιοποίηση της περιουσίας του Τμήματος Κληροδοτημάτων με πρώτο και κύριο στόχο 

(α) την εκμίσθωση του Κληροδοτήματος Τσιακμακόπουλου στην νέα Παραλία Θεσσαλονίκης 

(τέσσερα οροφοδιαμερίσματα),  

(β) την εκμίσθωση του Κληροδοτήματος Μυσιρλόγλου στην Κατούνη  (οικοδομή) για ξενώνα και 

studios φοιτητών, για το οποίο υπάρχει ήδη σχετική πρόταση και την 

 (γ) αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Κλεινία (οικόπεδο) που γειτνιάζει με το Ίδρυμα Νιάρχου.   

     ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΑΘΗΝΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ 
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ΘΕΜΑ     

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Παραλαβή της Μελέτης 
Στατικής Επάρκειας για 
την οικοδομή Κ. Παλαμά 
6 - Θεσσαλονίκη κληρ/τος 
Χρ. Βράκα από τον Μελε-
τητή κ. Β. Στρακαλή  
 

Απόφαση για επιπλέον μελέ-
τη με προϋπολογισμό από 
τον κ. Β. Στρακαλή που θα 
αφορά τις εμφανείς φθορές 
του ακινήτου. 

Παραλαβή και διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ. 
των 2 μελετών. Έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. 
το οποίο ζητά διευκρινήσεις και απόφα-
ση για το ποια μελέτη θα προταθεί από 
το Α.Π.Θ. και πως θα καλυφθεί οικονο-
μικά. 
Το θέμα εξετάζεται. 

Συζήτηση για την αξιο-
ποίηση ακινήτων: 
1)Κατούνη 31- Θεσσαλο-
νίκη, κληρ/τος Μυσιρλό-
γλου 2) Τάκου Παπαγε-
ωργίου2 -Θεσσαλονίκη 
κληρ/τος Θ. Παπαμιχαη-
λίδη 3) Ζαλόγγου 8 - Α-
θήνα κληρ/τος Δ. Τσιακ-
μακόπουλου 4)Οικόπεδο 
Πυλαίας κληρ/τος Τσιακ-
μακόπουλου 5)Αγορά α-
κινήτου στη Θεσσαλονί-
κη, κληρ/τος Χατζηπα-
μπούκα 6) Οικόπεδο Δή-
μου Καλλιθέας Αττικής, 
κληρ/τος Κλεινία 7) Οικό-
πεδο Χορτιάτη κληρ/τος 
Σαβράνη   

Να διερευνηθούν οι  δυνατό-
τητες  αξιοποίησης των ακι-
νήτων στο πλαίσιο του Ν. 
4182/2013 ανάλογα με τις ι-
διαιτερότητες του κάθε ακινή-
του.   

1) Κατούνη 31: Σύνταξη ανακοίνωσης 
για μακροχρόνια εκμίσθωση - ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικο-
νομικών έως τις 29/7/2015 για κατάθεση 
προσφορών.2) Τάσκου Παπαγεωργί-
ου: Αδυναμία παρέμβασης λόγω κατά-
ληψης του κτιρίου.3) Ζαλόγγου 
8:Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το 
Α.Π.Θ. για το κτίριο που βρίσκεται στην 
οδό Ζαλόγγου 8 – Αθήνα. Μελετάται 
από Επιτροπή Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. 
το ενδεχόμενο αλλαγής χρήσης του κτι-
ρίου προκειμένου να αποτελέσει κτίριο 
με εκπαιδευτικό αντικείμενο για δραστη-
ριότητες του Α.Π.Θ στην Αθήνα. 4) Οι-
κόπεδο Πυλαίας: απόφαση του Τριμε-
λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης με την οποία ακυρώνεται η άρ-
νηση του Δήμου Πυλαίας να αποχαρα-
κτηρίσει το επίδικο δεσμευμένο ακίνητο 
και αναπέμπεται η υπόθεση στη Διοίκη-
ση προκειμένου αυτή να άρει τη δέ-
σμευση του ακινήτου. 5) Αγορά ακινή-
του Κληρ/τος Χατζηπαμπούκα: ανα-
κοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος αγοράς ακινήτου  με τους 
ειδικότερους όρους, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4182/10-9-2013 (άρθρο 
58) και διαβίβαση της στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για  
έγκριση και ανάρτηση της στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Οικονομικών (Γε-
νική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) 
και να κατατεθούν προσφορές από εν-
διαφερομένους.  6) Οικόπεδο Δ. Καλ-
λιθέας Αττικής :  ανακοίνωση – πρό-
σκληση  κατάθεση οικονομικών προ-
σφορών για τη σύνταξη τοπογραφικού 
διαγράμματος ακινήτου κληροδοτήματος 
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Κωνσταντίνου Κλεινία, για την ανάρτησή 
της στην ιστοσελίδα  του Τμήματος  
Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ 
(http://www.klirodotimata.web.auth.gr/) 
προκειμένου να κατατεθούν  προσφορές 
από τους ενδιαφερόμενους 7) Οικόπε-
δο Χορτιάτη: Δεν έγιναν ενέργειες. 

Σύνταξη έκθεσης μισθω-
τικής αξίας για τα ακίνητα:  
α) Μεζονέτα Φειδίου 8 
Πανόραμα κληρ/τος Κ. 
Λαζαρίδη  
β) Μ. Αλεξάνδρου 29 
Θεσσαλονίκη κληρ/τος 
Δ. Τσιακμακόπουλου  

Εντολή για συλλογή προ-
σφορών για την ανάθεση σύ-
νταξης έκθεσης μισθωτικής 
αξίας για τα παρακάτω ακίνη-
τα: Μεζονέτα Φειδίου 8, Πα-
νόραμα Θεσσαλονίκης, από 
το κληροδότημα Κων/νου Λα-
ζαρίδη και Τέσσερα οροφοδι-
αμερίσματα στην οικοδομή 
της οδού Μ. Αλεξάνδρου 29, 
Θεσσαλονίκη, ανέθεσε την 
εργασία αυτή στην κ. Γκόγκου 
Μαριάννα, η οποία κατέθεσε 
την οικονομικότερη προσφο-
ρά. 

- Αξιολόγηση προσφορών 
- Ανάθεση στην κ. Γκόγκου Μαριάννα 

(απόφαση Επιτροπής 3/26-2-2014) 
- Απόφαση Συγκλήτου  
- Παραγγελία εκτίμησης 
- Παραλαβή εκτίμησης  
- Σύνταξη ανακοινώσεων με βάση την 

εκτίμηση 
 

Αίτηση - Ενημέρωση της 
μισθώτριας εταιρείας "Δ. 
Αρίων - Π. Αρίων Ο.Ε" 
για τη πορεία συνένωσης 
των δύο ισογείων κατα-
στημάτων που μισθώνει 
στην οδό Εθνικής Αμύνης 
34 - Θεσσαλονίκη, μετά 
από σχετική έγκριση της 
ΑΔΜΘ. Θέμα τακτοποίη-
σης με υπαγωγή στις δια-
τάξεις του Ν. 4178/13 της 
πολεοδομικής παράβα-
σης που προέκυψε μετά 
τον έλεγχο από το Τμήμα 
Έκδοσης Αδειών Δόμη-
σης στο ακίνητο.  

Απόφαση για καταβολή του 
ποσού των 1.410,51 ευρώ 
από τα έσοδα του κληροδο-
τήματος Κων/νου Κατσέα 
στην μισθώτρια εταιρεία, 
προς εξόφληση της τακτο-
ποίησης πολεοδομικής πα-
ράβασης σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4178/13.  

- Απόφαση Συγκλήτου Α.Π.Θ 
19304/26-3-2015 

-  Διεκπεραίωση  με το ένταλμα πλη-
ρωμής αρ. 12/14-4-2015  
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Προσφορές εταιρειών 
φυσικού αερίου, για την 
ανάδειξη αναδόχου ο ο-
ποίος θα προχωρήσει 
στην εγκατάσταση φυσι-
κού αερίου στα ακίνητα 
του κληροδοτήματος στην 
οικοδομή της οδού Γαμ-
βέτα 6 Θεσσαλονίκη 

Επωνυμία Αναδόχου  
Αριθμός πρωτ. προσφοράς 
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ: 2246/23-6-
2015 
ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
:2247/23-6-2015 
HALCOTHERM: 2248/23-6-
2015 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: 
2245/23-6-2015 
Η Επιτροπή συνέταξε πρα-
κτικό ανοίγματος προσφορών 
και ανάδειξης αναδόχου με τη 
συγκριτική διαδικασία αξιολό-
γησης και την οικονομικότερη 
προσφορά και επέλεξε :  
α) ως ανάδοχο του έργου της 
εγκατάστασης ατομικού φυσι-
κού αερίου στα πέντε διαμε-
ρίσματα (δύο στον 1ο όροφο, 
δύο στον 2ο όροφο και ένα 
στον 3ο όροφο) στην οικοδο-
μή της οδού Γαμβέτα 6 – 
Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 
ΑΠΘ από το κληροδότημα 
Γεωργίου Βάρκα την εταιρεία 
HALCOTHERM έναντι συνο-
λικού ποσού 11.500,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), 
β) θα αιτηθεί τον ορισμό επι-
τροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου από 
την τεχνική Υπηρεσία του 
ΑΠΘ. στη Σύγκλητο του 
Α.Π.Θ.  
 

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Διαβίβαση εγγράφου στην Α.Δ.Μ.Θ. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Επιλογή υποτρόφων- Δι-
ακοπή ή παράταση υπο-
τροφίας 

Απόφαση: Ικανοποιητική 
πρόοδος το ν+1 των μαθημά-
των μέχρι το τέλος των βασι-
κών ετών φοίτησης (ένα μά-
θημα το έτος). 

- Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
και διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ.  

- Αναπομπή της απόφασης 
- Επανεξέταση και αιτιολόγηση της 

απόφασης Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Εκ νέου διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ 
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Έγκριση αριθμού υπο-
τροφιών για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2014-2015 και 
2015-2016 

Σύμφωνα με τους προϋπολο-
γισμούς των κληρ/των προ-
τείνονται ανά κληρ/μα οι εξής 
υποτροφίες: Α)  υποτροφίες 
του Οκτωβρίου 2014 για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
αναλυτικά: 
1. μία υποτροφία εσωτερικού, 
κληρ/τος Αν. Αναστασιάδη 
(μεταπτυχιακοί φοιτητές) για 
το ακαδ. έτος 2014-2015,2. 
μίας υποτροφία εσωτερικού, 
κληρ/τος Κων/νου Λαζαρίδη, 
(μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές/φοιτήτριες) για το  ακαδ. 
έτος 2014-2015,3. μία υπο-
τροφία εσωτερικού, κληρ/τος 
Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη, 
(μεταπτυχιακός/κή φοιτη-
τής/τρια) για το  ακαδ. έτος 
2014-2015,4. είκοσι υποτρο-
φίες εσωτερικού (Θεσσαλονί-
κη) και δέκα υποτροφίες εσω-
τερικού (Έδεσσα), κληρ/τος 
Δημητρίου Τσιακμακοπού-
λου, (πρωτοετείς φοιτη-
τές/τριες) για το  ακαδ. έτος 
2014-2015,5. μία υποτροφία 
εσωτερικού, δωρεάς Αν. & 
Αθ. Κατσανίκα, (μεταπτυχια-
κός/κή φοιτητής/τρια) για το  
ακαδ. έτος 2014-2015,6. μία 
υποτροφία εσωτερικού, 
κληρ/τος Κων/νου Κατσέα, 
(πρωτοετείς φοιτητές/τριες) 
για το  ακαδ. έτος 2014-2015, 
Β)  υποτροφίες του Φεβρου-
αρίου  2015 για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2015-2016 αναλυτικά: 
7. μία υποτροφία εξωτερικού, 
κληρ/τος Αν. Αναστασιάδη 
(μεταπτυχιακοί φοιτητές) για 
το  ακαδ. έτος 2015-2016, 8. 
πέντε υποτροφιών εσωτερι-
κού,  κληρ/τος Γεωργίου 
Βάρκα, (προπτυχιακοί φοιτη-
τές/τριες) για το  ακαδ. έτος 
2015-2016,9. πέντε υποτρο-
φιών εσωτερικού,  κληρ/τος 
Χρήστου Βράκα, (προπτυχια-
κοί φοιτητές/τριες) για το  α-

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Διαβίβαση εγγράφου στην Α.Δ.Μ.Θ. 

μαζί με τις προκηρύξεις των υπο-
τροφιών. 

- Έγκριση από την Α.Δ.Μ.Θ. 
- Αιτήσεις υποτρόφων. 
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καδ. έτος 2015-2016,10. μία 
υποτροφία εξωτερικού, Δω-
ρεάς Έλλης Σίμου, (μεταπτυ-
χιακός/κή φοιτητής/τρια) για 
το  ακαδ. έτος 2015-2016,11. 
μία υποτροφίας εξωτερικού 
(Τμήμα Ιατρικής) κληρ/τος 
Στυλιανού Σαμαρά, (μετα-
πτυχιακοί φοιτητές) για το 
ακαδ. έτος 2015-2016,12. μία 
υποτροφία εξωτερικού (Θεο-
λογική Σχολή) κληρ/τος Στυ-
λιανού Σαμαρά, (μεταπτυχια-
κός φοιτητής) για το ακαδ. 
έτος 2015-2016,13. μία  υπο-
τροφία εσωτερικού, κληρ/τος 
Κων/νου Τσώπρου, (προ-
πτυχιακοί φοιτητές/τριες) για 
το ακαδ. έτος 2015-2016,14. 
δύο υποτροφίες εξωτερικού, 
κληρ/σίας Λαμπρινής-Λίνας 
Αθανασούλα (μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες) για το ακαδ. 
έτος 2015-2016,  
Γ)  χρηματικά βραβεία για το 
έτος 2015 αναλυτικά: 
15. ένα χρηματικό βραβείο, 
κληρ/τος Κων/νου Κατσέα, 
για το ακαδ. έτος 2015-2016. 
16. δύο  χρηματικά βραβείά, 
της Δωρεάς στη μνήμη «Χα-
νανιά Αζαριά», για το ακαδ. 
έτος 2015-2016 

Αναβολή της έναρξης της 
υποτροφίας της Μαργαρί-
τας Πανιώρα για ένα τρί-
μηνο (καθυστέρηση εγ-
γραφής στο Πανεπιστή-
μιο εξωτερικού) 

Η Επιτροπή Κληροδοτημά-
των αφού έλαβε υπόψη της 
τους όρους του συμβολαίου 
της υποτροφίας, την απόφα-
ση της Α.Δ.Μ.Θ. , την αίτηση 
της υποτρόφου σχετικά με 
την αναβολή, την απόφαση 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. , 
την επιστολή της Prof. Dr. 
Monika Swhimitz - Emans 
όπου βεβαιώνεται ότι η Μαρ-
γαρίτα Πανιώρα βρίσκεται 
υπό την επίβλεψη της και ότι 
η εποπτεία ξεκίνησε στις 01-
04-2014, την αίτηση της υπο-
τρόφου για παράταση έναρ-
ξης υποτροφίας, την εισήγη-
ση των μελών της Επιτροπής 

- Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  
- Πληρωμή υποτροφίας από 1/7/2014 
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Κληροδοτημάτων κ. Χρυσαν-
θόπουλου και κ. Τσιτσικλή, 
αποφάσισε έναρξη της υπο-
τροφίας στις 1/7/2014 αντί 
στις  1/4/2014 προκειμένου 
να εκπονήσει τη διδακτορική 
της διατριβή. 

Έγκριση δαπάνης οδοι-
πορικών της υποτρόφου 
Όλγας Τουλούμη 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υ-
πόψη της τους όρους του 
συμβολαίου υποτροφίας, την 
απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ., τους 
όρους του συμβολαίου παρά-
τασης υποτροφίας, τον Με-
ταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
της υποτρόφου, τον Διδακτο-
ρικό τίτλο σπουδών της υπο-
τρόφου, το εισιτήριο επι-
στροφής της υποτρόφου στην 
Ελλάδα, για τη διαδρομή Βο-
στόνη, Ουάσιγκτον, Βιέννη, 
Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι 
η υπότροφος προσκόμισε τον 
μεταπτυχιακό τίτλο της έξι 
χρόνια αργότερα από τη λή-
ψη του, ενώ για την ολοκλή-
ρωση του διδακτορικού απαι-
τήθηκε διάστημα οκτώ ετών, 
αποφάσισε τη μη καταβολή 
των οδοιπορικών εξόδων ε-
πιστροφής της υποτρόφου 
Όλγας Τουλούμη στην Ελλά-
δα, λόγω της πολύ μεγάλης 
και αναίτιας καθυστέρησης 
λήψης και προσκόμισης των 
απαιτούμενων τίτλων σπου-
δών. 

- Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ.  
- Επιστολή στην ενδιαφερόμενη.  

Πρόταση της οικογένειας 
Ζιωγάνα για συνέχιση της 
δωρεάς 500,00€ ετησίως 
στη μνήμη καθηγητή 
Χρ.Ζιωγάνα μετά και τον 
θάνατο της συζύγου του 
Ειρήνης Ζιωγάνα. 
 

Η επιτροπή αποφάσισε την 
έγκριση αποδοχής της δω-
ρεάς του Μενέλαου και Βασί-
λειου Ζιωγάνα στη μνήμη του 
αείμνηστου Χρήστου Ζιωγά-
να, καθηγητή της Γεωπονικής 
Σχολής του ΑΠΘ με ποσό 
ύψους 500,00 € κάθε χρόνο 
για τη βράβευση του φοιτη-
τή/τριας του Τομέα της Αγρο-
τικής Οικονομίας ο οποίος/α 
θα έχει περατώσει τις σπου-
δές του σε πέντε (5) έτη, έχο-
ντας συγκεντρώσει τη μεγα-

- Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ 
- Έγγραφο στο Τμήμα Γεωπονίας του 

Α.Π.Θ. 
- Χρηματικό ένταλμα (ΧΕΠ 1/28-7-

2015) με το ποσό των 500,00 για 
την βράβευση του φοιτητή. 
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λύτερη βαθμολογία 

Αίτηση για παράταση υ-
ποτροφίας για ένα χρόνο  
από τους υποτρόφους 
του κληρ/τος Κων/νου 
Λαζαρίδη: 1) Τσαπαρίδης 
Νικόλαος (24/10/2014 
έως 23/10/2015) 
2) Πετρόπουλος Σοφο-
κλής(από 1/9/2014 έως 
31/8/2015)  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υ-
πόψη της την καλή πρόοδο 
των υποτρόφων, όσων αφο-
ρά τις μεταπτυχιακές τους 
σπουδές, πρότεινε την παρά-
ταση των υποτροφιών τους 
για ένα χρόνο. 

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Διαβίβαση εγγράφου στην Α.Δ.Μ.Θ 
- Συμβόλαιο παράτασης υποτροφίας 

των δύο υποτρόφων. 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Αιτήσεις μισθωτών για 
μείωση μισθώματος ή μη 
αναπροσαρμογή μισθώ-
ματος. 
1)Βαμβούκος Αθανάσιος 
(μη αναπροσαρμογή μι-
σθώματος) 
2)Χατζηγιάννη Αναστάζια 
(μη αναπροσαρμογή μι-
σθώματος) 
3)Δουγανιώτης Νικόλαος 
(μείωση μισθώματος) 
4) Γουλιάννα Στόεβα (μη 
αναπροσαρμογή μισθώ-
ματος)  
5)Αδάμ Χριστίνα (μείωση 
μισθώματος) 
6)Τακέζης Παναγιώτης 
(μη αναπροσαρμογή μι-
σθώματος)  

Η Επιτροπή Κληροδοτημά-
των αφού λάβει υπόψη της 
τους όρους του συμβολαίου 
μίσθωσης, την αίτηση του μι-
σθωτή, το γεγονός αν ο μι-
σθωτής οφείλει μισθώματα 
στο ΑΠΘ, το γεγονός αν υ-
πάρχει ενδιαφέρον για νέες 
μισθώσεις στην ίδια οικοδο-
μή, τις οικονομικές συνθήκες 
της αγοράς λόγω της παρατε-
ταμένης κρίσης κλπ, αποφα-
σίζει για τη μείωση του μι-
σθώματος ή την μη αναπρο-
σαρμογή του μισθώματος. 

- Απόφαση συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
μείωση μισθώματος  

- Διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ.  
- Για μη αναπροσαρμογή μισθώματος 

μόνο απόφαση Συγκλήτου του 
Α.Π.Θ.  
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Οικονομικές προσφορές 
για εκμίσθωση ακινήτων 
1)Εγνατίας 43 – Συγγρού 
14  κληρ/τος Αναστασιά-
δη, (47τμ με πατάρι 
19,42τμ) 
2)Ασωπίου 3 Αθήνα 
κληρ/τος Ιμβριώτη 
(70,50τμ) 
3)Εγνατίας 43, κληρ/τος 
Αναστασιάδη (21τμ) 
4)Αγ. Σοφίας 4, κληρ/τος 
Λαζαρίδη (33τμ) 
5)Π. Μελά 40, κληρ/τος 
Τσιακμακόπουλου 
(171,60τμ) 
6) Γαμβέτα 6 – Θεσσαλο-
νίκη, κληρ/τος Βάρκα 
(76,94τμ) 
7) ) Γαμβέτα 6 – Θεσσα-
λονίκη, κληρ/τος Βάρκα 
(70,00τμ) 
 
 

Η Επιτροπή Κληροδοτημά-
των αφού λάβει υπόψη της 
την ανάρτηση της ανακοίνω-
σης εκμίσθωσης ακινήτων 
στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περι-
ουσίας, την προσφορά του 
υποψήφιου μισθωτή, το γε-
γονός ότι το προσφερόμενο 
ποσό ενδέχεται να είναι με-
γαλύτερο από την κατώτερη 
τιμή της εκτιμηθείσας αξίας 
του μισθώματος που είχε ο-
ριστεί από το ΑΠΘ, το αν κα-
τατέθηκαν άλλες προσφορές 
κλπ, αποφασίζει για την εκμί-
σθωση του ακινήτου. 

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  
- Διαβίβαση στην Α.Δ.Μ.Θ. 
- Σύναψη Μισθωτηρίων Συμβολαίων. 

Αίτηση για αποζημίωση 
ποσού που κατέβαλε ο 
μισθωτής Φουντουκίδης 
Γεώργιος για επιδιόρθω-
ση βλαβών από διαρροή 
σωληνώσεων 

Απόφαση για καταβολή του 
ποσού των 216,32 ευρώ από 
τα έσοδα του κληροδοτήμα-
τος Αμύντα Κωνσταντινίδη, 
στον μισθωτή ως δαπάνη ιδι-
οκτητών, αντί των  548,42 
ευρώ που αιτήθηκε.  

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- ΧΕΠ 1/16-1-2015 για πληρωμή του 

ποσού των 216,32 ευρώ   

Κατάθεση αίτησης από 
την πρώην μισθώτρια κ. 
Χρυσανθοπούλου Άννα 
(διαμέρισμα 2ου ορόφου 
Γαμβέτα 6) για τη μη α-
ποπληρωμή κοινοχρή-
στων δαπανών μετά την 
αποχώρηση της από το 
μίσθιο με απόφαση δικα-
στηρίου. 

Η Επιτροπή Κληροδοτημά-
των δεν έκανε δεκτό το αίτη-
μα της αποπληρωμής των 
οφειλομένων κοινοχρήστων 
δαπανών του διαμερίσματος 
που έκανε χρήση η μισθώτρια 
κ. Χρυσανθοπούλου Άννα, να 
βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του κληροδοτήματος Γ. Βάρ-
κα. 

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  
- Επιστολή στην ενδιαφερόμενη  
- Αποπληρωμή. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Επιλογή Τράπεζας για τη 
τήρηση των λογαριασμών 
όψεως των κληροδοτημά-
των. 

Απόφαση – Επιλογή Τράπε-
ζας (ΕΤΕ) για τήρηση των 
λογαριασμών όψεως για το 
διάστημα 1/1-31/12/2014 με 
κριτήριο επιλογής την καλύ-

- Πρακτικό επιλογής  
- Υπογραφή Αναπληρωτή Πρύτανη 

Οικονομικών  
- Έγγραφο – Συμφωνία με την ΕΤΕ 
- Έγγραφο – Ενημέρωση στην 

Α.Δ.Μ.Θ. 
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τερη προσφορά συνεργασίας 
και το ποσοστό εκτοκισμού 
των λογαριασμών ( 2,85% 
μικτό).  

Δαπάνη για αγορά εκτυ-
πωτή από τον κωδικό 
0899Α - Λειτουργικά έξο-
δα, για τις ανάγκες του 
Τμήματος Κληροδοτημά-
των 

Η Επιτροπή Κληροδοτημά-
των ανέθεσε στο Τμήμα Κλη-
ροδοτημάτων να συλλέξει 
τρεις προσφορές , να επιλέξει 
την πλέον οικονομικά συμφέ-
ρουσα και να πληρώσει την 
δαπάνη από τον κωδικό 
0899Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ε-
ΞΟΔΑ. 

- Συλλογή προσφορών  
- Επιλογή της συμφερόμενης προ-

σφοράς 
- ΧΕΠ πληρωμής  

Εποπτεία Κληροδοτημά-
των του Α.Π.Θ. μόνο από 
την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας Θρά-
κης. 

Απόφαση για αποστολή σχε-
τικού εγγράφου στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών για τη με-
ταβίβαση των αρμοδιοτήτων 
εποπτείας όλων των κληρο-
δοτημάτων του Α.Π.Θ. στην 
Α.Δ.Μ.Θ.  

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  
- Έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομι-

κών 

Άνοιγμα  και καταγραφή 
θυρίδας του κληρ/τος Χρ. 
Βράκα που τηρείται στην 
Εθνική Τράπεζα  

Απόφαση για άνοιγμα και έ-
λεγχος του περιεχομένου της 
θυρίδας θησαυροφυλακίου 
Νο 10280 στην Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Ορισμός 
τριμελούς επιτροπής η οποία 
θα διενεργήσει το άνοιγμα της 
θυρίδας και θα υποβάλει σχε-
τική έκθεση.   

- Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
- Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής 

Δωρεά χήρας Γιάννη 75 
λιρών σε ιδρύματα (Ακα-
δημία Αθηνών, Α.Π.Θ., 
Ένωση Ελλήνων Μου-
σουργών, Δημοτικό Ωδείο 
Καβάλας) 

Αποδοχή Κληρονομιάς  - Απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
αποδοχή 

- Εξουσιοδότηση στην Ακαδημία Αθη-
νών να πράξει για λογαριασμό των 
υπολοίπων σε ότι αφορά στην δή-
λωση φόρου κληρονομιάς.   

 
 


