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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 
ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(CPV: 55320000-9 υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

ΚΑΕ 2631: Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων) 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 9η Δεκεμβρίου του 2022, ημέρα Παρασκευή 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. νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 
Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»  
και αφετέρου της εταιρείας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ η οποία εδρεύει στην Κ. Κηφισιά, στην οδό 
Βιλτανιώτη 34Α, ΤΚ. 14564 με Α.Φ.Μ. 044915154  -  ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας 
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2106254950 όπως νόμιμα  εκπροσωπείται από τον κ. Εμμανουήλ Βαβουράκη, σύμφωνα με  το υπ’ 
αριθμ. 1512954.2188221  καταστατικό της εταιρείας η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της 
σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

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, 

- την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

- το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις”, 

- το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- 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” 
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- τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- 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.»,  

- 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 35508/Β2/10-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 
2631) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» αφορά το έτος 2022,2023,2024, με ΑΔΑ:ΨΞΧΧ46ΜΤΛΗ-
ΓΟΛ 

- Την υπ΄αριθμ.80680/Β2/25-6-2020 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
προεγκρίσεων σε βάρος του ΚΑΕ 2631. 

- Την υπ’ αριθμ. 1929/29-03-2021 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 
2631 οικονομικών ετών 2022,2023 ,2024 με ΑΔΑΜ : 21REQ008351985. 

- Την υπ’ αριθμ. 47/27-04-2021 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΔΘΣ469Β7Δ-ΖΙ8) περί έγκρισης 
διενέργειας τεύχους ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότησης Επιτροπών ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού. 





4 
                                                                                                                                     

- Τη διεξαγωγή του υπ’ αριθμ 3363/20-05-2021 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας 
άνω των ορίων με ΑΔΑΜ: 21PROC008664604 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής για 
την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δύο (2) 
ομάδες:  

        (Α) ΟΜΑΔΑ:  ΤΡΙΠΟΛΗ,  ΝΑΥΠΛΙΟ,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ (με συστημικό αριθμό 122987) και    

        (Β) ΟΜΑΔΑ:  ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  ΣΠΑΡΤΗ (με συστημικό αριθμό 122988) 

- την από 28/6/2021 (229301) ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ, της 
οποίας η τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης 

 

- την υπ΄αρίθμ. 2/08-11-2021 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με ΑΔΑ: 69ΜΧ469Β7Δ-Ι2Ν, σύμφωνα με την οποία η κατακύρωση του υπ΄αριθ. 
02/2021 Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σίτιση των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται στην εταιρεία με επωνυμία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ομάδα Β.  

- το με αριθμ 65147/05-01-2022 έγγραφο του Ζ Κλιμακίου, της Δ/νσης Γραμματείας, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο διαβιβάζει στο Πανεπιστήμιο 
την Πράξη 3/2022 του Ζ΄ Κλιμακίου, βάσει της οποίας 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 Πελοποννήσου για το 
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης € 1.603.813,07 (ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριών χιλιάδων οχτακοσίων 
δεκατριών ευρώ και επτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και κρίνει ότι δεν κωλύεται 
η υπογραφή της παρούσας σύμβασης όσον αφορά  

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.       

 

- Το γεγονός ότι υπάρχουν επιλαχόντες φοιτητές που δε σιτίζονται γιατί δεν επαρκούν τα 
χρήματα και κατόπιν της 4/11-03-2022 Απόφασης Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΙΩΠ469Β7Δ-ΚΔΩ) 
εκδόθηκε η υπ΄ αρίθμ. 131815/Β2/26-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΩΡ646ΜΤΛΗ-ΙΝΝ) με θέμα την έγκριση 6ης τροποποίησης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για χρήση 
ταμειακού υπολοίπου προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού  196.068,60 για 
εξόφληση δαπανών σίτισης επιλαχόντων φοιτητών του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022. 

 

- το υπ΄ αρίθμ. 8763/03-11-2022 πρωτογενές οικονομικό αίτημα (ΑΔΑΜ:22REQ011541578) του 
τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας σύμφωνα με το οποίο το εκτιμώμενο διάστημα σίτισης των 
επιλαχόντων φοιτητών είναι από 15-11-2022 έως τις 24-12-2022 και το αντίστοιχο 
χρησιμοποιούμενο ποσό από τη χρηματοδότηση είναι 26.577,60 συμπ/νου ΦΠΑ 13% 
(23.520,00 άνευ ΦΠΑ 13%) 

 

- την υπ΄αρίθμ. 8903/08-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 533 όπως 
καταχωρίσθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ: 
Ω#ΒΧ469Β7Δ-ΚΛ2 και ΑΔΑΜ: 22REQ011560550 

 

- το ΦΕΚ 4919/21-09-2022 Β’ τεύχος περί καθορισμού του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους 
φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 2,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 13% 

 

- το υπ΄ αρίθμ. 8986/09-11-2022 έγγραφο της αν. Προϊσταμένης του τμήματος Φοιτητικής 
Μέριμνας σύμφωνα με το οποίο βάσει της παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) εισηγείται την τροποποίηση των εν λόγω συμβάσεων ώστε να 
συμπεριληφθούν στη σίτιση οι 294 επιλαχόντες φοιτητές που έχουν προκύψει ως κάτωθι: 
Σύμβαση Σίτισης 196/11-01-2022 KORINTHIAN PALACE CATERING AE: σίτιση επιπλέον 24 
επιλαχόντων φοιτητών για τις πόλεις της Τρίπολης, Κορίνθου και Ναυπλίου Σύμβαση 
Σίτισης 257/13-01-2022 ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ: σίτιση επιπλέον 270 επιλαχόντων φοιτητών για 
τις πόλεις της Καλαμάτας και της Σπάρτης  

- το από 10/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της αν. Προϊσταμένης τμήματος     Φοιτητικής 
Μέριμνας σύμφωνα με το οποίο δεν είναι εφικτή η κατανομή των δικαιούχων ανά πόλη  

- ότι τηρείται η παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με την οποία : “για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα 
οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή 
αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις 
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα 
συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα 
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αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να 
αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ” 

- το άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

- την υπ’ αριθμόν 99/5/25-11-2022 απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 97Ρ6469Β7Δ-ΗΗΒ) 
περί τροποποίησης των συμβάσεων της σίτισης  

Συμφωνούν και συναποδέχονται την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/13-01-2022 Σύμβασης 
Σίτισης (ΑΔΑΜ:22SYMV009925136) που αφορά στη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου για τις πανεπιστημιακές μονάδες της Καλαμάτας και Σπάρτης, η οποία 
προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικούς 
αριθμούς 122987, 122988) αντί συμβατικού ποσού δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (2.084.940,00€) για 
χρονικό διάστημα από 13/01/2022 έως και 31/12/2024. Συγκεκριμένα τροποποιείται και 
αυξάνεται  έναντι του ποσού των 8.640€ (άνευ ΦΠΑ) το οποίο αντιστοιχεί σε  0,414% της 
αρχικής σύμβασης. 

Συνεπώς το ποσό της σύμβασης αρχικής και τροποποιητικής ανέρχεται σε  2.093.580,00 € 
άνευ ΦΠΑ 13% , ήτοι 2.365.745,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 13%. 

Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.    

ΟΜΑΔΑ Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2022  

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 13% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 

01/01/2022-
31/12/2022 
(286 ημέρες)      1350       1,80       694.980,00     90.347,40     785.327,40 

09/12/2022-
31/12/2022 (16 
ημέρες,)- 
προσαύξηση 
στην τιμή 
ημερήσιου 
σιτηρεσίου       270       2,00                 8.640,00      1.123,20      9.763,20 
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και τους 
φοιτητές 

         2022   
    
 703.620,00 

                                     
91.470,60    795.090,60 

 

Εγγύηση 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 850ILG221359/8-12-2022 της Τράπεζας Πειραιώς – ποσού 648 
ευρώ  συμπληρωματική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού τροποποίησης(αύξησης) της υπ΄ αρίθμ. 257/13-01-2012 σύμβασης, 
άνευ 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/συμπληρωματικής σύμβασης αρχίζει από 09-12-2022 
και λήγει στις 31/12/2022 (συγκεκριμένα στις 24/12/2022).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ.  257/13.01.2012 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 
22SYMV009925136 Αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελούν η διακήρυξη 
2/2021 με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:21PROC008664604, η υπ’ αρίθμ. 229301 ηλεκτρονική προσφορά για το 
συστημικό αριθμό 122988 της εταιρείας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ.   

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου                       Για την Εταιρεία  

                       Ο Πρύτανης  
 
 
              Αθανάσιος Κατσής  

                Ο νόμιμος εκπρόσωπος   
 
        
                Εμμανουήλ Βαβουράκης    
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