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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Τροποποίηση της «Σύμβασης Σίτισης Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου για
το διάστημα 1/2013 ως και 12/2015» (ΑΔΑ: ΒΕΥΗ469Β7Λ‐Δ9Π) όσον αφορά στον
προϋπολογισμό και στον αριθμό σιτιζομένων για το διάστημα από 7 Ιανουαρίου
έως και 23 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :
o Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
o Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 α του Ν. 4009/2011,
o Τη διαπιστωτική πράξη Φ.120.61/58/Β2/67211/24.8.2010 της Υπουργού
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τετραετή θητεία από 1/9/2010
έως 31/8/2014 (ΦΕΚ 779/25.8.2010, τ.Γ’),
o Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4076/2012, σύμφωνα με το οποίο «η θητεία των
μονομελών οργάνων, εκτός αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής
τους»,
o Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31 Α΄/84), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, (…)», όπως
ισχύει σήμερα,
o Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
o Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α’/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα,
o Την με ημερομηνία 31/12/2013 σχετική εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης
της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων,
o Την από 23/1/2013 Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αναδόχου
εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. 448/21.8.2013 Απόφαση
του Πρύτανη (ΑΔΑ: ΒΛΩΔ469Β7Λ‐ΧΧΤ) και η οποία υλοποιήθηκε με την
«Τροποποίηση της «Σύμβασης Σίτισης Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου
για το διάστημα 1/2013 έως και 12/2015», για το Τμήμα της Σύμβασης που
αφορά στο διάστημα 9/2013 έως και 12/2013» (ΑΔΑ: ΒΛΩ8469Β7Λ‐ΜΛΨ),
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o

Το με αριθμ. πρωτ. 124037/6.9.2013 (αριθμ. εισερχομένου 5323/9.9.2013)
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το ανώτατο όριο επιχορηγήσεων για τους
προϋπολογισμούς οικ. έτους 2014,
αποφασίζει

και εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου σε ένα
εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα
ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (1.349.549,44€) συμπεριλαμβανομένου του
νόμιμου Φ.Π.Α. 9% για την σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για
την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως και 23 Δεκεμβρίου 2014, με ταυτόχρονη
τροποποίηση του αριθμού των σιτιζομένων, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:

Αριθμός σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή μονάδα
Μυτιλήνης

663

Χίου

330

Σάμου

351

Λήμνου

86

Ρόδου

478

Σύρου

93

ΣΥΝΟΛΟ

2001

Η παρούσα απόφαση αναρτάται σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Πάρις Τσάρτας

Εσωτερική Διανομή :
‐ Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

