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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 61 (επαναληπτική)/22.12.2016

Θέμα 2ο:
2.1

Οικονομικά
Καθορισμός του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών της Σύμβασης
«Σίτιση Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου από 16/01/2016 έως 31/12/2018»
(ΑΔΑ: Ψ15Ω469Β7Λ-ΞΥΠ και ΑΔΑΜ: 16SYMV003638300) για το διάστημα
από 07/01/2017 έως 23/12/2017

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:
o
Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o
Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
o
Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 10893/19.12.2016
εγγράφου της Αναπλ. Προϊσταμένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υποθέσεων,
o
Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
o
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’/150/10.7.2007), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και στα σημεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/2007
και συμπληρωματικά προς αυτό,
o
Tην υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/18-06-2012) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί του καθορισμού
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των
Α.Ε.Ι.,
o
Tην υπ’ αριθμ. Φ.547452/Β3/07 κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 836 Β/30-05-07), περί
αύξησης του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους προπτυχιακούς φοιτητές-σπουδαστές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
o
Την από 15/01/2016 σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αναδόχου εταιρείας
ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ15Ω469Β7ΛΞΥΠ),
o
Το με αριθμ. 81870/11.01.2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 47/11.01.2016) έγγραφο του Ζ’
Κλιμακίου, της Δ/νσης Γραμματείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Κεντρική Δ/νση Οικ. Υποθέσεων του
Ιδρύματος, η Πράξη 2/2016 του Ζ΄ Κλιμακίου, σύμφωνα με την οποία το Ελεγκτικό
Συνέδριο απεφάνθη για την νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου με αντικείμενο τη σίτιση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις
Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Λήμνου, Ρόδου, Σάμου, Χίου και Σύρου για το
διάστημα της από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και 31ης Δεκεμβρίου 2018, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης
τεσσάρων
εκατομμυρίων
πενήντα
χιλιάδων
ευρώ
(4.050.000,00€),
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ) καθώς και του σχεδίου σύμβασης,
o
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 26(επαναληπτικής)/20.01.2016 έκτακτης συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέμα 2.1 «Καθορισμός του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών της Σύμβασης
«Σίτιση Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου από 16.01.2016 έως 31.12.2018» (ΑΔΑ:
Ψ15Ω469Β7Λ-ΞΥΠ) για το έτος 2016» (ΑΔΑ: ΨΙ5Ο469Β7Λ-ΞΜ8),
o
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 46(επαναληπτικής)/29.07.2016 έκτακτης συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέμα 2.1 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 26(επαναληπτικής)/20.01.2016 έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 2.1 “Καθορισμός του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών
της Σύμβασης «Σίτιση Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου από 16.01.2016 έως 31.12.2018»
(ΑΔΑ: Ψ15Ω469Β7Λ-ΞΥΠ) για το έτος 2016” και εκ νέου καθορισμός του αριθμού των
Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου, αριθμ. 61(επαναληπτική)22.12.2016
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o

o
o

o
o
o

σιτιζομένων φοιτητών για το διάστημα από 01.09.2016 έως 23.12.2016» (ΑΔΑ: ΩΥΗ6469Β7ΛΝΦΨ),
Την από 13/06/2016 τροποποίηση Σύμβασης του θέματος μεταξύ του Πανεπιστημίου και
της αναδόχου εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω3ΨΗ469Β7Λ-ΖΨ9),
Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 8.6 «Έγκριση
Ακαδημαϊκού Ημερολογίου Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»,
Το υπ’ αριθμ. 214244/14-12-2016/Β2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων με θέμα: «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017», σύμφωνα με το οποίο το ύψος των επιχορηγήσεων για το έτος 2017, θα πρέπει να
είναι σύμφωνο με τα ποσά που μας γνωστοποιήθηκαν για την κατάρτιση του συνοπτικού
προϋπολογισμού, τα οποία θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού
καθορισμού του οικονομικού έτους 2016,
Το γεγονός ότι αναμένεται η έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
οικονομικού έτους 2017 από το ΥΠΕΘ,
Το γεγονός ότι ο αριθμός των ημερών σίτισης για το έτος 2017 καθορίζεται σε διακόσιες
εβδομήντα επτά (277) ημέρες σίτισης,
Το γεγονός ότι τόσο στη διακήρυξη όσο και στη σύμβαση προβλέπεται ότι «…Ο αριθμός
των προσφερόμενων ημερησίων σιτηρεσίων θα είναι δυναμικός σύμφωνα με τον παρακάτω
τύπο και θα εξαρτάται από την ετήσια επιχορήγηση και τις ημέρες σίτισης, οι οποίες
προκύπτουν από τον ορισμό του ακαδημαϊκού έτους με σχετική ετήσια απόφαση της
Συγκλήτου,
Ετήσια επιχορήγηση
Αριθμός σιτηρεσίων = ---------------------------------------------------------------ΧΧΧ Ημέρες Σίτισης * τιμή σιτηρεσίου
Μετά την οριστικοποίηση και την έγκριση του προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος,
καθώς και μετά την ως άνω αναφερόμενη ετήσια απόφαση Συγκλήτου ο πίνακας των
σιτηρεσίων θα τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τον παραπάνω
τύπο…»

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και καθορίζει τον αριθμό των σιτιζόμενων φοιτητών της σύμβασης «Σίτιση Φοιτητών
Πανεπιστημίου Αιγαίου από 16/01/2016 έως 31/12/2018» (ΑΔΑ: Ψ15Ω469Β7Λ-ΞΥΠ και ΑΔΑΜ:
16SYMV003638300), για το διάστημα από 07/01/2017 έως 23/12/2017, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

493

ΧΙΟΥ

315

ΣΑΜΟΥ

458
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ΛΗΜΝΟΥ

86

ΡΟΔΟΥ

386

ΣΥΡΟΥ

85

ΣΥΝΟΛΟ

1823

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με
το Ν. 3861/2010.
Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρύτανης ή η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης,
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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