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Θέμα 12ο: 

         12.2 

Διάφορα 

Οριστική αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

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 απόφαση της υπ΄ αριθμ. 08/06.06.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 12.2 «Δωρεά 

χρηματικού ποσού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», 

o Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9544/10.07.2019 πρόταση δωρεάς του κου Αθανασίου Παλαιολόγου, 

σύμφωνα με την οποία… δηλώνει α) ότι προτίθεται να δωρίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 

ποσό των 600.000 δολαρίων ΗΠΑ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνης, προς 

όφελος των φοιτητών και φοιτητριών (βιβλία, συνδρομές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και 

ο,τιδήποτε άλλο απαιτείται), και β) ότι αν καταστεί εφικτό, πλέον του ανωτέρω, προτίθεται 

να δωρίσει και επιπλέον ποσό… 

o Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας, σε συνέχεια του από 15/07/2019 εγγράφου του 

Νομικού Συμβούλου σύμφωνα με το οποίο …προτείνεται η αποδοχή της πρότασης δωρεάς 

του χρηματικού ποσού. Η δωρεά θα συντελεστεί δια μεταφοράς του χρηματικού ποσού σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εν συνεχεία θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. 

Μυτιλήνης δήλωση φόρου δωρεάς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα καταβάλλει τον 

αναλογούντα φόρο…, 

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα  
 

αποφασίζει 

 

και εγκρίνει τελικά την αποδοχή της δωρεάς του χρηματικού ποσού των 600.000 δολαρίων ΗΠΑ 

σύμφωνα με τους όρους της πρότασης δωρεάς του κου Αθανασίου Παλαιολόγου, και 

παράλληλα εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την προσφορά του αυτή. 

 

Η δωρεά θα συντελεστεί δια μεταφοράς του χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εν συνεχεία θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης δήλωση φόρου 

δωρεάς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. Τα έξοδα που θα 

προκύψουν (φόρος κτλ) θα καλυφθούν από το ποσό δωρεάς. 

 

Ακολούθως, εξουσιοδοτείται η Πρυτάνισσα για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 


