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Θέμα 2ο:
2.14

Οικονομικά
Ματαίωση του με αριθμό 6463/26-07-2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών/επιστημονικών
οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των
φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων
των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Σύρου και Χίου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2016, λόγω, εκ παραδρομής,
παραλήψεων στο τεύχος της διακήρυξης

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 κ. Πρύτανη, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 1111/27.07.2016
εγγράφου της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης,
o
Την ανάγκη κάλυψης δαπανών κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την
επιστημονική έρευνα και τη λειτουργία των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών
Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Σύρου και Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος
2016,
o
Τις αποφάσεις της υπ. αριθμ. 44(επαναληπτικής)/15-07-2016 (θέματα 4.5, 4.6, 4.7, 4.8)
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη σκοπιμότητα της εν λόγω
δαπάνης,
o
τις με αριθμό 877/ΑΠ:6176/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΠ1Θ469Β7Λ-ΑΟΙ και ΑΔΑΜ:
16REQ004811677), 878/ΑΠ:6177/20-07-2016 (ΑΔΑ: 6Κ95469Β7Λ-ΘΚΨ και ΑΔΑΜ:
16REQ004811820), 879/ΑΠ:6178/20-07-2016 (ΑΔΑ: Ω6Π2469Β7Λ-5ΟΚ και ΑΔΑΜ:
16REQ004811911), 880/ΑΠ:6179/20-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΔΑ469Β7Λ-ΣΡ6 και ΑΔΑΜ:
16REQ004812015) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
o
Την απόφαση της υπ. αριθμ. 45 (επαναληπτικής)/21.07.2016, έκτακτης συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέμα 1.14., (ΑΔΑ: Ω0ΕΒ469Β7Λ-625) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία
προκηρύχθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παραπάνω προμήθεια,
o
Τη με αριθμό 6463/2016 Διακήρυξη του διαγωνισμού,
o
Το Π.Δ. 113/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
o
Το Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
o
Το Π.Δ. 60/2007,
o
Τον Ν. 4281/2014, όπως ισχύει σήμερα,
o
Τον Ν. 2286/1995,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει τη ματαίωση του με αριθμό 6463/26-07-2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
συνολικού ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα έξι
λεπτών (64.622,86€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την προμήθεια
εργαστηριακών/επιστημονικών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την
εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των
Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Σύρου και Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
για το έτος 2016, λόγω, εκ παραδρομής, παραλήψεων στο τεύχος της διακήρυξης.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την ανάρτησή της 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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