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Στη Μυτιλήνη σήμερα, στις 16/12/2020, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης) με ΑΦΜ: 

090166310, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. 

Χαράλαμπο Σκιάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των 

Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35) η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β΄, και αφετέρου δε της Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε. με ΑΦΜ 091804475 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (στο εξής καλούμενη 

«ανάδοχο») που εδρεύει στην Χαλκίδα (οδός Σταμούλη 13, Τ.Κ. 34100) και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τους α) κ. Γ. Μέκρα κάτοικο Χαλκίδας οδός Εθνικής 

Συμφιλίωσης 56-58, με ΑΔΤ ΑΒ-492027/6-2-2006/Α.Τ. Χαλκίδας και β) κ. Ε. Μυλωνά κάτοικο 

Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 20, με ΑΔΤ ΑΙ833331/16/2010/Υ.Α. Λάρισας 

 

αφού έλαβαν υπόψη: 

 

1. τη διακήρυξη με αριθμό 1750/2018, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου από 01.01.2019 έως 31.12.2021, 

2. το με αριθμ.79539/04.01.2019 (ΑΠ εισερχομένου 1/04.01.2019) έγγραφο του Ζ’ Κλιμακίου, 

της Δ/νσης Γραμματείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο 

κοινοποιεί στην Κεντρική Δ/νση Οικ. Υποθέσεων του Παν. Αιγαίου, το αντίγραφο 

αποσπάσματος  της υπ’ αρ. 476/2018 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου Ε.Σ., βάσει του οποίου το 

Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη για την νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης 

αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο τη Σίτιση των Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Λήμνου, Ρόδου, Σάμου, 

Χίου και Σύρου για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
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(4.050.000,00€), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του 

υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 

εταιρείας με την επωνυμία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., 

1. την από 7 Ιανουαρίου 2019 «Σύμβαση για τη Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιου 

Αιγαίου από 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021» με ΑΔΑΜ: 

19SYMV004307967 και ΑΔΑ: ΨΨΦΩ469Β7Λ-90Μ», 

2. την υπ αριθμ. 23/29.07.2020 Θέμα 2.2 απόφαση συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 

«Τροποποίηση της απόφαση της υπ΄αριθμ. 15/27.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021» 

3. την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/04.09.2020 ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.» (ΦΕΚ 3707/Β/04.09.2020), 

4. την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (ΦΕΚ 

4829/Β/02.11.2020), 

5. την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020), 

6. το υπ’ αριθμ. 380/07.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)», 

7. την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/27.11.2020 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 5255/Β/28.11.2020),  

8. το γεγονός ότι, βάσει της συνεχιζόμενης πανδημίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί άρση 

των περιοριστικών μέτρων, ήτοι της από απόσταση διδασκαλίας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος 

του τρέχοντος εξαμήνου, 

9. τα πρακτικά των Περιφερειακών Συμβουλίων Φοιτητικής Μέριμνας (ΠΣΦΜ) των 

Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος, Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου και 

Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία τα ΠΣΦΜ εισηγούνται την τροποποίηση της από 7 Ιανουαρίου 

2019 «Σύμβασης για τη Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου από 1η 

Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021» και τη μείωση του αριθμού των 

δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών/τριών, λόγω του μειωμένου αριθμού των προσερχομένων 

προς σίτιση φοιτητών/τριών. Η μείωση προτείνεται να ισχύσει για όσο διάστημα ισχύουν τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
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Σελίδα 3 

κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα το μέτρο της διακοπής της με φυσική παρουσία 

εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου και τη λειτουργία της  από απόσταση 

εκπαίδευσης, 

10. τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ βάσει των οποίων φαίνεται 

να προκύπτει μείωση στο εργοδοτικό κόστος της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ για το 9μηνο του 2020 

περίπου  200.000 €, καθώς και 40.000€ σε πρώτες ύλες. Με βάση το συνολικό τίμημα 

(1.350.000,00€) τεκμαίρετε  η μείωση της τάξης του 18% στο ετήσιο ποσό της σύμβασης,  

11. το γεγονός ότι, η παρούσα μείωση έχει διάρκεια από 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15 

Φεβρουαρίου 2021,  

12. Την ενδεχόμενη παράταση ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του 

covid-19, 

13. την υπ΄αριθμ. 56/03.12.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, θέμα 5.1 ««Τροποποίηση της από 7 Ιανουαρίου 2019 «Σύμβασης για τη Σίτιση των 

φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου από 01.01.2019 έως 31.12.2021»,  με ΑΔΑΜ: 

19SYMV004307967 και ΑΔΑ: ΨΨΦΩ469Β7Λ-90Μ»», 

14. την αριθμ. πρωτ. 26989/08.12.2020 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη για την 

τροποποίηση της σύμβασης, 

15. το με αριθμ. 60939/12.01.2021 (ΑΠ εισερχομένου 676/13.01.2021) έγγραφο του Ζ’ 

Κλιμακίου, της Δ/νσης Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

το οποίο κοινοποιεί στην Κεντρική Δ/νση Οικ. Υποθέσεων του Παν. Αιγαίου, το αντίγραφο 

αποσπάσματος  της υπ’ αρ. 479/2020 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου Ε.Σ., βάσει του οποίου το 

Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη για την νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας του 

τροποποιημένου σχεδίου σύμβασης για τη «σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου από 01.01.2019 έως 31.12.2021» με ΑΔΑΜ: 19SYMV004307967 και ΑΔΑ: 

ΨΨΦΩ469Β7Λ-90Μ», και κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς 

έλεγχο τροποποιημένου σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 

εταιρείας με την επωνυμία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., 

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

Το άρθρο 1.1 τροποποιείται στο σημείο του οικονομικού και του ενδεικτικού αριθμού 

σιτιζομένων φοιτητών/τριών αντικειμένου ως εξής: 

1.1 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
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Ο προϋπολογισμός της σύμβασης υπόκειται σε μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 18% 

μέσω της μείωσης των σιτιζομένων φοιτητών/τριών, αναλογικά ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα.  

Η παρούσα μείωση έχει διάρκεια από 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15 Φεβρουαρίου 2021. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. 

 

Η παρούσα τροποποίηση σύμβασης, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε και 
από τους δύο  συμβαλλόμενους.   

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Για την εταιρεία 

με την επωνυμία 

«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Αντιπρύτανη Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Καθηγητής κ. Χ. Σκιάνης 

Οι νόμιμοι 

Εκπρόσωποι 

κ. Γ. Μέκρας  

κ. Ε. Μυλωνάς 
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