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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ 

(CPV: 55320000-9 υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

ΚΑΕ 2631: Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων) 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 6η Μαΐου του 2020, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης-πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και 

Καρυωτάκη, μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός μεν του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., που 

νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή 

Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017) και αφετέρου της εταιρείας με την 
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επωνυμία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Ασκληπιού 7, Κρυονέρι Αττικής ΤΚ 145 68 και με Α.Φ.Μ.  

094360042, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών όπως  νόμιμα εκπροσωπείται από τον Εμμανουήλ Βαβουράκη του 

Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΚ203534, ΑΦΜ: 044915154, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 641964.917217 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (καταχωρισμένη με αρ. ΓΕΜΗ 833101000,  ΚΑΚ 

εκπροσώπησης 272025). 

Και αφού έλαβαν υπόψη:  

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 τις διατάξεις του Π.Δ. 387/83 (ΦΕΚ τ. Α' 141/7.10.1983) «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών 

Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών», όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 494/85 (ΦΕΚ τ.Α' 176/15.10.1985) και το Π.Δ. 143/90 (ΦΕΚ τ. Α' 55/10.4.1990),  

 τη αριθμ.Φ547452/Β3 (ΦΕΚ 836 τ.Β'/30-5-2007) ΚΥΑ «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές - σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  

 τη αριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 τ. Β'/18-6-2012)«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας 

για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»,  
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 το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α'/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 

(ΦΕΚ30/Α'/14-02-2005). 

 To N.4485/2017 (Α/114/04-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις». 

 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1385/18-4-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003011429) Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου 

(συστημικός αριθμός 57002), 

 την υπ΄αριθμ. 13/27-9-2018 Θέμα 10.1 Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Πελοποννήσου, περί κατακύρωσης 

του διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΠΣ546914Ο-2ΥΦ & ΑΔΑΜ 18AWRD004240176,  

 την υπ’ αριθμ. 391/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία 

πραγματοποιήθηκε προσυμβατικός έλεγχος και εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης,  

 Την υπ’ αριθμ. 4157/27-11-2018 Σύμβαση Σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου στις 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ με την Εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ (ΑΔΑ 6ΖΝΟ46914Ο-

ΩΘΨ & ΑΔΑΜ 18SYMV0042449587), 

  Το Ν.4610/7-5-2019 τεύχος Α΄/7-5-2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 45 «Ίδρυση και μετονομασία Σχολών», 46 «Ίδρυση Τμημάτων» και 54 «Γενικές 

Διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»  του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 

οποίες ιδρύθηκαν τα έξης νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: α) Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας με έδρα την Τρίπολη, β) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την Καλαμάτα, γ) 

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο, δ) Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Σπάρτη με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση του Τμήματος 

Φοιτητικών Θεμάτων ανέρχεται στους 420 φοιτητές  

ΑΔΑ: 6ΑΜΤ469Β7Δ-3Η8





4 
 

 Την περιπτ. της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία είναι εφικτή η 

τροποποίηση των συμβάσεων όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη 

τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 

αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε 

αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 Το γεγονός ότι η  ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων και ειδικότερα λόγω της ίδρυσης 

νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα οποία δεν μπορούσε να προβλέψει μία επιμελής 

αναθέτουσα αρχή κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας, ώστε να τα συμπεριλάβει στα αρχικά έγγραφα της 

σύμβασης και για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της τρέχουσας σύμβασης 

ώστε να σιτιστούν οι επιπλέον 150 φοιτητές. 

 Η  υπ΄αριθμ. 162087/Β2/16-10-2019 ΑΔΑ: 697 Α4653ΠΣ-71Σ Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα 

επόμενα οικονομικά έτη 2010 και 2021 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  σε βάρος του ΚΑΕ 2631. 

 Την υπ’ αριθμ. 13511/16.12.2019 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών σύμφωνα με την οποία τηρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις τροποποίησης της αρχικής σύμβασης καθώς δε μεταβάλλεται η συνολική φύση της 

σύμβασης και η αύξηση της τιμής είναι μικρότερη του 50% της αρχικής σύμβασης. 

 Το Πρωτογενές Αίτημα για την τροποποίηση των συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021 συνολικού ποσού 664.000,000 (332.000,00 για κάθε έτος) 

με ΑΔΑΜ 19REQ006088723 

 Την υπ΄αριθμ. 15/17.12.2019 (Ω4Ω7469Β7Δ-10Ω) περί έγκρισης Σκοπιμότητας Πραγματοποίησης 

Αιτήματος Προέγκρισης για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τα οικονομικά 

έτη 2020 & 2021 με ΑΔΑΜ 19REQ006088953 

 Την υπ’ αριθμ. 16/17.12.2019 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 78ΛΘ469Β7Δ-ΣΝ7) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4157/27-11-2018 Συμβάσης Σίτισης με την εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 

ΑΒΕΕ»  

 Την υπ’ αριθμ. 149/2020 Πράξη του Κλιμακίου Ζ΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  

Συμφωνούν και συναποδέχονται την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4157/27-11-2018 Σύμβασης Σίτισης 

(KHMΔΗΣ: 18SYMV004249587), που αφορά τη σίτιση των φοιτητών του TEI Πελοποννήσου η οποία 

προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) αντί συμβατικού ποσού δύο 
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εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€2.008.064,52) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως και 31/12/2021, τροποποιείται και 

αυξάνεται έναντι του ποσού των €126.090,00 (άνευ ΦΠΑ) το οποίο είναι μικρότερο του 50% της αρχικής 

σύμβασης για χρονικό διάστημα από 6/5/2020 έως 31/12/2021. 

Συνεπώς το ποσό της σύμβασης αρχικής και τροποποιητικής ανέρχεται σε €2.134.154,52 (άνευ ΦΠΑ) ήτοι  

€2.411.594,61 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους εδώ όρους εκτέλεση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος με την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την με αριθμό 

850ILG2077994/6-5-2020 (Νο 625215) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων 7.800,00 

Ευρώ  συμπληρωματική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 

ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της. Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή της 

υπηρεσίας, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

παρακάτω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε 

περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας 

θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.  

Η ισχύς της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης  αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31/12/2021.  
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Αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελούν η διακήρυξη 1385/2018, η υπ’ αριθμ.  4157/27-

11-2018 σύμβαση με την εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, καθώς και όσα ορίζονται σε αυτές, μεταξύ των δύο 

μερών. 

Το παρόν εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και υπογράφεται ως ακολούθως.         

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  Για την Εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ 

 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας  

 
 
 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
Εμμανουήλ Βαβουράκης  
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