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Απφ ην αξηζκ. 10/2022 Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

 

Αριθμός Απόθαζης: 134/2022 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

  «Δπιλογή σποηρόθων ηοσ κληροδοηήμαηος ηοσ Γήμοσ Βοΐοσ με 

ηην επωνσμία  Κληροδόηημα «ΓΔΩΡΓΙΟΤ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»» 

 

ηε ηάηηζηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ζήκεξα ηελ 17η ηνπ κήλα 

Μαΐοσ  ηνπ έηνπο 2022 κέξα ηεο εβδνκάδαο Σρίηη θαη ψξα 09.00 ζπγθεληξψζεθε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθιέρηεθε θαη νξίζηεθε κε ηελ 

2/09.01.2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζκ. 67/10.01.2022 

απφθαζε Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 9610/13.05.2022 γξαπηή 

Πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

απεπζχλζεθε θαη επηδφζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε - θαηά πεξίπησζε - ρσξηζηά ζε θαζέλα 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 7 κειψλ, βξέζεθαλ: 

 

       ΠΑΡΟΝΣΑ                                          ΑΠΟΝΣΑ 

 

  1. Εεπθιήο Υξήζηνο, Πξφεδξνο    1. Γθεξερηέο Λάδαξνο                    

2. Μαγηάγθαο Γεψξγηνο      2. Σδαθφπνπινο Παλαγηψηεο 

3. Πάηξα Νηθνιέηα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)               

4. Σζηανχζεο Νανχκ 

5. Κνζκίδεο Γεκήηξηνο  

 

ελψ ζηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γαιαπάζρνπ Μαξία, 

ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε: 

…………………………………………………………………………………………….…. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ν Πξφεδξνο είπε φηη έρνπλ πξνθχςεη δπν (2) 

ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ησλ 

ηαθηηθψλ ζεκάησλ: 

………………………………………………………………………………………………. 

Δηζεγνχκελνο ν Πξφεδξνο ην 8ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ε 

παξαθάησ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Μαγηάγθα Γεσξγίνπ ε 

νπνία έρεη σο εμήο: 
«…………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ: «Δπηινγή ππνηξφθσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ επσλπκία  Κιεξνδφηεκα 

«ΓΔΧΡΓΗΟΤ Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ»».  

ΣΧΕΤ: 1. Ζ ππ’ αξηζ. 276/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

2. Ζ ππ’ αξηζ. 352/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 23472/3-3-2022 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, κε ζέκα: «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ απφ ην Κιεξνδφηεκα 

«Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε», γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2020-2021, 2021-2022». 

4. Ζ ππ’ αξηζ. πξση. 5509/14-03-2022 πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ - Κιεξνδφηεκα Γεσξγίνπ Η. 

Καξαγηάλλε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ. 

ΑΔΑ: Ψ278Ω97-ΕΒΘ



  

5. Σν θχιιν ηεο 18
εο

  Μαξηίνπ 2022 ηεο εθεκεξίδαο ΑΤΓΖ. 

6. Ζ απφ 21 Μαξηίνπ 2022 δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

7. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2022 φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.  πξση. 6564/19-1-2022 

απφθαζε  ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Σν Κιεξνδφηεκα «Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε» απνηειεί θεθάιαην απηνηεινχο δηαρείξηζεο ηνπ 

Γήκνπ Βνΐνπ θαη Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απηνχ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 

αζθψληαο ηε δηνίθεζή ηνπ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ.  

Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 23472/3-3-2022 έγγξαθφ ηνπ ην Γξαθείνπ Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζέκα: «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ απφ ην 

Κιεξνδφηεκα «Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε, γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2020-2021, 2021-2022», καο 

ελεκέξσζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ππ’ αξηζ. 276/2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Βνΐνπ γηα ηε ρνξήγεζε ζπλνιηθά δψδεθα (12) ππνηξνθηψλ ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο γηα ηα 

αθαδεκατθά έηε 2020-2021 θαη 2021-2022 θαη εηδηθφηεξα έμη (6) ππνηξνθίεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

2020-2021 θαη έμη (6) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022. Αθνινχζεζε ε κε αξηζ. πξση. 5509/14-03-

2022 πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ - Κιεξνδφηεκα Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

αλσηέξσλ ππνηξνθηψλ. 

Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ΑΤΓΖ ζην θχιιν ηεο 18
εο

  Μαξηίνπ 2022, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη ζε δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. χκθσλα κε ηελ 

πξνθήξπμε θιήζεθαλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ 2 

Μαΐνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα (45 εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα), ε νπνία ήηαλ επίζεκε 

θξαηηθή αξγία, νπφηε ε θαηαιεθηηθή εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηαθέξζεθε ζηελ 

επνκέλε 3 Μαΐνπ 2022.  

πλνιηθά ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα απφ ελδηαθεξφκελνπο/-εο θνηηεηέο/-ηξηεο είθνζη κία (21) 

αηηήζεηο, εθ  ησλ νπνίσλ δέθα (10) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 θαη έληεθα (11) γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2021- 2022, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 

1.Ζ απφ 28-03-2022 (αξ. πξση. 6502/29-03-2022) αίηεζε ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ 

Νηθνιάνπ, εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16085. 

2.Ζ απφ 29-03-2022 (αξ. πξση. 6463/29-03-2022) αίηεζε ηνπ ΠΑΤΛΟΤ ΒΑΡΑΜΖ ηνπ Ησάλλε, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 12475. 

3.Ζ απφ 30-03-2022 (αξ. πξση. 8223/20-04-2022) αίηεζε ηνπ ΓΗΟΓΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 18725. 

4.Ζ απφ 04-04-2022 (αξ. πξση. 7040/05-04-2022) αίηεζε ηεο ΟΝΗΑ ΣΗΟΛΑΚΖ ηνπ ππξίδσλα, 

εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17575. 

5.Ζ απφ 08-04-2022 (αξ. πξση. 7388/11-04-2022) αίηεζε ηεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΑΖ ηνπ Παχινπ, 

εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 

17150. 

6.Ζ απφ 12-04-2022 (αξ. πξση. 7526/12-04-2022) αίηεζε ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ ΣΗΑΣΑ ηνπ Γεκεηξίνπ, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο– ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 15575. 

7.Ζ απφ 12-04-2022 (αξ. πξση. 7726/14-04-2022) αίηεζε ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΡΟΤΓΖ ηνπ Απνζηφινπ, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 13800. 

8.Ζ απφ 18-04-2022 (αξ. πξση. 8219/20-04-2022) αίηεζε ηεο ΒΑΗΛΗΚΖ – ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΒΑΡΓΗΑΜΖ ηνπ Οδπζζέσο, εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ θαη 
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Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 

16825. 

9.Ζ απφ 28-04-2022 (αξ. πξση. 8566/28-04-2022) αίηεζε ηεο ΣΑΣΗΑΝΑ –ΥΡΗΣΗΝΑ ΒΛΑΥΟΤ 

ηνπ Γεσξγίνπ, εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16625 (ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ). 

10.Ζ απφ 30-04-2022 (αξ. πξση. 8855/03-05-2022) αίηεζε ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ ΚΔΡΑΜΑΡΖ ηνπ 

Αιεμίνπ, εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16325 (ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΤΓΔΡΗΝΟ). 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ  Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 

1.Ζ απφ 24-03-2022 (αξ. πξση. 6754/01-04-2022) αίηεζε ηεο ΑΝΝΑ ΠΟΤΛΗΟΤ ηνπ ηεθάλνπ, 

εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 

19274. 

2.Ζ απφ 01-04-2022 (αξ. πξση. 7199/07-04-2022) αίηεζε ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΡΑΜΖ ηνπ Φηιίππνπ, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Πνιηηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο– ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 12268. 

3.Ζ απφ 01-04-2022 (αξ. πξση. 6760/01-04-2022) αίηεζε ηεο ΘΧΜΑΖ ΜΠΑΨΡΑΥΣΑΡΖ ηνπ 

Γεσξγίνπ, εηζαρζείζαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17047. 

4.Ζ απφ 05-04-2022 (αξ. πξση. 7373/11-04-2022) αίηεζε ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΓΚΗΝΖ ηνπ 

Γεκεηξίνπ, εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 13508. 

5.Ζ απφ 07-04-2022 (αξ. πξση. 8220/20-04-2022) αίηεζε ηνπ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ – 

ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 19152.  

6.Ζ απφ 12-04-2022 (αξ. πξση. 7834/15-04-2022) αίηεζε ηνπ ΥΡΖΣΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ηνπ 

Γεσξγίνπ - Αζαλαζίνπ, εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Φηινζνθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 8883. 

7.Ζ απφ 12-04-2022 (αξ. πξση. 8224/20-04-2022) αίηεζε ηεο ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ηνπ Αζαλαζίνπ, εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16815. 

8.Ζ απφ 18-04-2022 (αξ. πξση. 8213/20-04-2022) αίηεζε ηεο ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ηνπ 

Παζράιε, εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 11977. 

9.Ζ απφ 19-04-2022 (αξ. πξση. 8218/20-04-2022) αίηεζε ηεο ΥΡΗΣΗΝΑ ΕΗΧΓΑ ηνπ Γεκεηξίνπ, 

εηζαρζείζαο ζην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17920 (ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΑΠΟ 

ΑΤΓΔΡΗΝΟ). 

10.Ζ απφ 28-04-2022 (αξ. πξση. 8593/28-04-2022) αίηεζε ηνπ ΥΡΖΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΓΖ ηνπ Ζιία, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Ννκηθήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο – 

ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο  17723. 

11.Ζ απφ 30-04-2022 (αξ. πξση. 8857/03-05-2022) αίηεζε ηνπ ΛΟΤΚΑ ΚΔΡΑΜΑΡΖ ηνπ Αιεμίνπ, 

εηζαρζέληνο ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο – ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17546 (ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

ΑΠΟ ΑΤΓΔΡΗΝΟ). 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ ιάβακε θαη ηα κε αξηζκφ πξση. 9269/09-05-

2022 ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ρσξίο ζρεηηθή αίηεζε, ηα νπνία ηαρπδξνκήζεθαλ ηελ 06/05/2022 απφ 

ηελ Εσή Μπατξαρηάξε ηνπ Αξγπξίνπ, θάηνηθν Σπξλάβνπ. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβιήζεθαλ 

εθπξφζεζκα, δειαδή κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (3
ε
 Μαΐνπ 2022), 
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νπφηε ε ελδηαθεξφκελε δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ ρνξήγεζε 

ππνηξνθίαο.    

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ησλ ππνςεθίσλ 

ππνηξφθσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η. ηα αθαδεκατθά έηε 2020 - 2021 θαη 2021 - 2022 

πξνθχπηεη φηη φινη/εο νη ππνςήθηνη/-εο πξνζθφκηζαλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζ. πξση. 5509/14-03-2022 πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ - Κιεξνδφηεκα 

Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσλ ππνηξνθηψλ.  

     Πεξαηηέξσ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ησλ ππνςεθίσλ 

ππνηξφθσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η. ηο ακαδημαϊκό έηος 2020 – 2021 πξνθχπηεη φηη νη ππ’ 

αξηζ. 9 θαη 10 ππνςήθηνη/-εο απνθιείνληαη, θαζψο πξνζθφκηζαλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο Βνΐνπ Ν. Κνδάλεο θαη αθνχ ππάξρνπλ ππνςήθηνη/-εο απφ ηελ 

Κνηλφηεηα Απγεξηλνχ απηνί πξνεγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο. 

     Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ έμη (6) πνπ ζα αλαθεξπρηνχλ ππφηξνθνη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 

βαζκνινγία εηζαγσγήο ηνπο ζηα Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η.. Οη ππνςήθηνη κε ηε κεγαιχηεξε θαηά ζεηξά 

βαζκνινγία είλαη :  

1) ΓΗΟΓΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 18725,  

2) ΟΝΗΑ ΣΗΟΛΑΚΖ ηνπ ππξίδσλα κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17575,  

3) ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΑΖ ηνπ Παχινπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17150, 

4) ΒΑΗΛΗΚΖ – ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΒΑΡΓΗΑΜΖ ηνπ Οδπζζέσο κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16825, 

5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ Νηθνιάνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16085 θαη 

6) ΑΓΓΔΛΟ ΣΗΑΣΑ ηνπ Γεκεηξίνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο  15575. 

    Πεξαηηέξσ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ησλ ππνςεθίσλ 

ππνηξφθσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η. ηο ακαδημαϊκό έηος 2021 – 2022 πξνθχπηεη φηη νη ππ’ 

αξηζ. 9 θαη 11 ππνςήθηνη/-εο απνθιείνληαη, θαζψο πξνζθφκηζαλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο Βνΐνπ Ν. Κνδάλεο θαη αθνχ ππάξρνπλ ππνςήθηνη/-εο απφ ηελ 

Κνηλφηεηα Απγεξηλνχ απηνί πξνεγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο. 

   Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ έμη (6) πνπ ζα αλαθεξπρηνχλ ππφηξνθνη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 

βαζκνινγία εηζαγσγήο ηνπο ζηα Α.Δ.Η. / Σ.Δ.Η.. Οη ππνςήθηνη κε ηε κεγαιχηεξε θαηά ζεηξά 

βαζκνινγία είλαη : 

1) ΑΝΝΑ ΠΟΤΛΗΟΤ ηνπ ηεθάλνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 19274,  

2) ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 19152,  

3) ΥΡΖΣΟ ΒΑΜΒΑΚΗΓΖ ηνπ Ζιία κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17723, 

4) ΘΧΜΑΖ ΜΠΑΨΡΑΥΣΑΡΖ ηνπ Γεσξγίνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 17047, 

5) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο 16815 θαη 

6) ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ κε ζχλνιν κνξίσλ εηζαγσγήο  13508. 

   Πξνηείλσ, λα αλαθεξπρζνχλ ππφηξνθνη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ» για ηο ακαδημαϊκό έηος 2020 – 2021 ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη έσο ην πέξαο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, νη παξαθάησ έμη (6) ππνςήθηνη/-εο, νη νπνίνη έρνπλ εηζαρζεί  κε ηελ θαιχηεξε 

βαζκνινγία  ζε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. : 

1) ΓΗΟΓΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ Κσλζηαληίλνπ  

2) ΟΝΗΑ ΣΗΟΛΑΚΖ ηνπ ππξίδσλα  

3) ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΑΖ ηνπ Παχινπ  

4) ΒΑΗΛΗΚΖ – ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΒΑΡΓΗΑΜΖ ηνπ Οδπζζέσο  

5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ Νηθνιάνπ  

6) ΑΓΓΔΛΟ ΣΗΑΣΑ ηνπ Γεκεηξίνπ. 

Σέινο πξνηείλσ, λα αλαθεξπρζνχλ ππφηξνθνη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ 

επσλπκία «ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ» για ηο ακαδημαϊκό έηος 2021 – 2022 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο γηα ηε ζπλέρηζε θαη έσο ην 
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πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη παξαθάησ έμη (6) ππνςήθηνη/-εο, νη νπνίνη έρνπλ εηζαρζεί  κε ηελ 

θαιχηεξε βαζκνινγία  ζε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. : 

1) ΑΝΝΑ ΠΟΤΛΗΟΤ ηνπ ηεθάλνπ  

2) ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ  

3) ΥΡΖΣΟ ΒΑΜΒΑΚΗΓΖ ηνπ Ζιία  

4) ΘΧΜΑΖ ΜΠΑΨΡΑΥΣΑΡΖ ηνπ Γεσξγίνπ  

5) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ  

6) ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ. 

Ειζηγηηής ο Ανηιδήμαρχος Οικονομικών – Γεώργιος Μαγιάγκας» 

     

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά.       

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Μαγηάγθα Γεσξγίνπ. 

2. Σελ αξηζκ. 19296/1956 δηαζήθε ηνπ απνβηψζαληνο ηελ 7ε Γεθεκβξίνπ 1963 Γεψξγηνπ 

Καξαγηάλλε ηνπ Ησάλλε, ε νπνία ζπληάρηεθε ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηε Α. γνπξνχ ζηηο 24.10.1956 θαη δεκνζηεχηεθε απφ ην 

Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο κε ην 25ν Πξαθηηθφ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ1964.  

3. Σελ αξηζκ. 3/1976 απφθαζε ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Απγεξηλνχ Κνδάλεο δπλάκεη ηεο 

νπνίαο ζπληάρηεθε, ελψπηνλ ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αλαζειίηζεο Φαλήο Φφξε, ε αξηζκ. 

7787/05.06.1976 ‘δήισζε απνδνρή θιεξνλνκηάο’ ε νπνία θαη κεηαγξάθεθε ηελ 21ε 

Ηνπιίνπ 1976 ζηνλ 926ν Σφκν ησλ Βηβιίσλ Μεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη κε Αξηζκφ Πξάμεο 370. 

4. Σελ κε αξηζκφ 7606/1985 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ πεξί εξκελείαο ηεο δηαζήθεο 

ηνπ Γεσξγίνπ Καξαγηάλλε. 

5. Σελ κε αξηζκφ 2207/1995 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 

6. Σελ  ππ’ αξηζ. 352/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

7. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 23472/3-3-2022 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζέκα: «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ππνηξνθηψλ απφ ην Κιεξνδφηεκα «Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε», γηα ηα αθαδεκατθά έηε 

2020-2021, 2021-2022». 

8. Σελ  ππ’ αξηζ. πξση. 5509/14-03-2022 πξνθήξπμε ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ - Κιεξνδφηεκα 

Γεσξγίνπ Η. Καξαγηάλλε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ. 

9. Σν θχιιν ηεο 18
εο

  Μαξηίνπ 2022 ηεο εθεκεξίδαο ΑΤΓΖ. 

10. Σελ  απφ 21 Μαξηίνπ 2022 δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

11. Σνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2022 φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.  πξση. 

6564/19-1-2022 απφθαζε  ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4182/2013 ‘Κψδηθαο θνηλσθειψλ 

πεξηνπζηψλ, ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο’ (ΦΔΚ 185Α΄/2013), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο φκνηεο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 59 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 

ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. 

13. Σν Κεθάιαην Γ ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 

ηηο αξηζκ. 41/71351/14.12.2010 θαη 4009(75241/10)/30.03.2011 εγθπθιίνπο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Α. & ΖΛ.Γ. θαζψο θαη ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019. 
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15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010  ‘ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο’ 

(Φ.Δ.Κ. 112Α΄/13.07.2010)         

16. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 10 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 225 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο φκνηεο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

238 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ θαη 

χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  ομόθωνα 

 

       α     π     ο     θ     α     ζ     ί     ζ     ε     ι 

 

Α)  Αλαθεξχζζεη ππφηξνθνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ» για ηο ακαδημαϊκό έηος 2020 – 2021 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο, ηνπο παξαθάησ 

έμη (6) εηζαθηένπο ζε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η: 

1) ΓΗΟΓΔΝΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ηνπ Κσλζηαληίλνπ  

2) ΟΝΗΑ ΣΗΟΛΑΚΖ ηνπ ππξίδσλα  

3) ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΚΑΖ ηνπ Παχινπ  

4) ΒΑΗΛΗΚΖ – ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΒΑΡΓΗΑΜΖ ηνπ Οδπζζέσο  

5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ηνπ Νηθνιάνπ  

6) ΑΓΓΔΛΟ ΣΗΑΣΑ ηνπ Γεκεηξίνπ. 

 

Β) Αλαθεξχζζεη ππφηξνθνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ Η. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ» για ηο ακαδημαϊκό έηος 2021 – 2022 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο, ηνπο παξαθάησ 

έμη (6) εηζαθηένπο ζε Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. : 

1) ΑΝΝΑ ΠΟΤΛΗΟΤ ηνπ ηεθάλνπ  

2) ΣΖΛΔΜΑΥΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ  

3) ΥΡΖΣΟ ΒΑΜΒΑΚΗΓΖ ηνπ Ζιία  

4) ΘΩΜΑΖ ΜΠΑΪΡΑΥΣΑΡΖ ηνπ Γεσξγίνπ  

5) ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ  

6) ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΚΗΝΖ ηνπ Γεκεηξίνπ. 

 

Γ) Ζ αλάζεζε ηεο ηήξεζεο πιήξνπο θαθέινπ ηνπ ζέκαηνο ζε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 

εληάζζεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

Γ) Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,  λα αλαξηεζεί ζην 

‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λα ζηαιεί γηα ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν 

λνκηκφηεηαο. 

 

Αριθμός Απόθαζης: 134/2022 

………………………………………………………………………………………………… 

    Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθηεθε απηφ 

ην Πξαθηηθφ. 

 

Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο 

                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ   

ΑΔΑ: Ψ278Ω97-ΕΒΘ
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