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 Θέμα 3o: 

            3.1  

Οικονομικά 

Αναβολή της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού 

Διεθνούς 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» 

 

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 Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’), 

o Την προφορική εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών 

Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 2825/30.04.2018 

εγγράφου της Αναπλ. Προϊσταμένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, 

o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 95(επαναληπτική)/09.03.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου, θέμα 3.10 «Προκήρυξη  Ανοικτού Διεθνούς 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 και  έγκριση των τευχών του Διαγωνισμού» (ΑΔΑ: 

Ω6ΜΣ469Β7Λ-ΔΤΗ),  

o Την υπ’ αριθ. 1750/20.03.2018 Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς 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» (ΑΔΑΜ: 18PROC002851417), 

o Την απόφαση της υπ’ αριθ.34/25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 9.2 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς 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"» (ΑΔΑ: ΩΣΜ3469Β7Λ-ΙΜΩ), 

o Το γεγονός ότι ημερομηνία διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού έχει οριστεί η 4η Μαΐου 

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ, 

o Την υπ’ αριθ. 2787/27.04.2018 (αριθ. εισ. 2823/30.04.2018) επιστολή των κ.κ. Χ. Καλλονιάτη, 

και Δ. Καβρουδάκη, Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου, αντίστοιχα, της Επιτροπής 

Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με την οποία  δηλώνουν ότι συντρέχουν λόγοι που 

επιβάλλουν την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 4 Μαΐου 2018 διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω συμμετοχής στους κατά 

το διάστημα αυτό στο πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Cultural Informatics, 

Communication & Media Studies» που θα διεξαχθεί 3-4 Μαΐου στο Κουσάντασι της Τουρκίας 

και προτείνουν τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τις 7 Μαΐου 2018,ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., 

o Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,  

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 
 

αποφασίζει 
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και εγκρίνει την αναβολή της προγραμματισθείσας για τις 4 Μαΐου 2018 διαδικασίας 

αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς 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» για τους ανωτέρω λόγους.  

 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού μετατίθεται για τις 7 

Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.. 

 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το 

Ν.3861/2010. 

 

Ακολούθως, εξουσιοδοτείται ο Πρύτανης ή η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 

α/α 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων 

Αποφοίτων 

 

 

Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος 
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