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        2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 
(CPV: 55320000-9 υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

ΚΑΕ 2631: Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων) 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 14η μηνός Μαρτίου του 2023, ημέρα Τρίτη 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 1175/17-12-2022 
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Εκλογής Πρύτανη) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»  και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 
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KORINTHIAN PALACE CATERING A.E που εδρεύει στον Σολωμό Κορινθίας ΤΚ 20 131 και με Α.Φ.Μ. 
998586666 - ΔΟΥ Κορίνθου όπως  νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ηλία Κακογιάννη με ΑΔΤ ΑΗ 
225192, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 1633106.2374748 καταστατικό της εταιρείας με ΚΑΚ 2643496 με 
καταχώρηση την 12/10/2021 και 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” 





3 
                                                                                                                                     

- 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. 

- 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 
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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 28/06/2021 (231965) ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας με διακριτικό τίτλο 

KORINTHIAN PALACE CATERING ΑΕ, 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 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 ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ και διακριτικό τίτλο KORINTHIAN PALACE CATERING AE για την ομάδα Α. 

- 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.     

    
- Την υπ΄ αρίθμ. 196/11-01-2022 με την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING AE για 

την ΟΜΑΔΑ Α (Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο) με ΑΔΑΜ: 22SYMV009912205 με συνολικό 
ποσό 1.603.813,07 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 13%  

 
- Ότι το ημερήσιο σιτηρέσιο με βάση το υπ΄ αρίθμ. ΦΕΚ 4919/21-09-2022, τεύχος Β «Καθορισμός 

ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και 
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τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» καθορίστηκε σε 2,00 
ευρώ με ισχύς της παρούσας απόφασης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης  

 
 

- στην υπ΄ αρίθμ. 196/11-01-2022 με την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING AE το 
ημερήσιο σιτηρέσιο ανέρχεται σε 1,80 ευρώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 836/Τ.Β/30-5-2007 

 
- Το γεγονός ότι η αναπροσαρμογή της τιμής στο σιτηρέσιο ανέρχεται σε 0,23 ευρώ συμπ/νου 

ΦΠΑ 13% (αναλυτικά : 2,00 Χ13%=2,26 αντί 1,80 Χ13%=2,03 άρα προκύπτει διαφορά στο 
σιτηρέσιο που ανέρχεται σε 0,23ευρώ) 

 

- Την πράξη 107/2021 Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τροποποίηση 
σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Τρίπολης Σπάρτης Αντικαλάμου 
Καλαμάτα κατά 28.209.94 ευρώ όπου τελικά δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 
σύμβασης υπό τον όρο η αναπροσαρμογή των τιμών της σύμβασης θα ισχύει από την 
υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
- Το γεγονός ότι κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αποτελεί ειδικότερη 

έκφανση της αρχής της νομιμότητας οι συστατικές ατομικές διοικητικές δεν αναπτύσσουν 
αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματα τους δεν δύναται να ανατρέχουν σε 
χρόνο προγενέστερο της έκδοσης τους (ή της κοινοποίησης τους, όπου αυτή απαιτείται), 
καθόσον η διοικητική ενέργεια προκαλείται και προσδιορίζεται με βάση την επικαιρότητα, 
όπου τόσο  από πλευράς τυπικής νομιμότητας (αρμοδιότητα οργάνου, τύπος, διαδικασία) 
όσο και από πλευράς ουσιαστικής νομιμότητας με την έννοια ότι η συνδρομή των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο της ενέργειας 
.Στην ίδια ως άνω κατ’ αρχήν απαγόρευση αναδρομικής ισχύος υπόκεινται και οι συμβάσεις 
που συνάπτει η δημόσια διοίκηση η συμβατική δράση της οποίας διέπεται από την αρχή της 
νομιμότητας και όχι από τον κανόνα της συμβατικής ελευθερίας του άρθρου 361 Α.Κ (ΕλΣ 
Τμ.Μειζ.Επταμ.Συνθ.2824/2011). 

 
- Για την αναδρομικότητα απεστάλη το υπ΄ αρίθμ. 9676/28-11-2022 έγγραφο με ερωτήματά 

μας για νομική γνωμοδότηση κυρίως για την αναδρομική ισχύ των συμβάσεων σίτισης λόγω 
αναπροσαρμογής σιτηρεσίων 
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- το με Α.Π. 9864/02-12-2022 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου κατόπιν του υπ΄ 
αρίθμ. 9676/28-11-2022 εγγράφου μας  

 
 

- την υπ΄ αρίθμ. 100/19-07-12-2022 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης περί έγκρισης 
τροποποίησης συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λόγω 
αύξησης ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80 ευρώ σε 2,00 ευρώ και έγκριση περιεχομένου 
συμβάσεων με ΑΔΑ: Ψ17Β469Β7Δ-ΚΧΡ 

 
- Ότι υπεγράφη η υπ΄αρίθμ. 10319/19-12-2022 1η τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία 

KORINTHIAN PALACE CATERING AE με ΑΔΑΜ : 22SYMV011848690 λόγω αύξησης 
ημερήσιου σιτηρεσίου για το έτος 2022 και διάρκεια από 19/12/2022 έως 31/12/2022 

 

- Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στον οποίο συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 39.886,00 για τη σίτιση λόγω 
αύξησης του ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80 σε 2,00 άνευ ΦΠΑ 13% με υπ΄αρίθμ. 20354/Β2/22-
02-2023 με ΑΔΑ: 6ΖΘ346ΜΤΛΗ-Υ6Υ 

                                                                                                      

- το από  02/03/2023 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 γίνει 
αναπροσαρμογή στο ημερήσιο σιτηρέσιο των φοιτητών.   

 
- Τους σχετικούς όρους των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο «ο αριθμός των 

ημερήσιων σιτηρεσίων είναι δυναμικός και θα εξαρτάται από την ετήσια επιχορήγηση» και 
« η ημερήσια αποζημίωση του Αναδόχου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό τον 
δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου, το οποίο 
περιλαμβάνει πρωινό-γεύμα-δείπνο, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 ΕΥΡΩ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση…..Σε 
περίπτωση αύξησης από κρατικής πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται 
ανάλογη αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών του Αναδόχου κατόπιν σχετικής συμφωνίας  

                                                                                                    
- Το άρθρο 132 , παρ. 1, περ. Γ του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο “Οι συμβάσεις και οι 

συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: …..γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
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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. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν 
πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου” 

 

- Δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω 
χαρακτηρισμού τους ως ήσσονος σημασίας 

 

- το υπ΄ αρίθμ. 1305/01-03-2023 πρωτογενές οικονομικό αίτημα του τμήματος Φοιτητικής 
Μέριμνας με θέμα τη χρηματοδότηση λόγω αύξησης ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80€ σε 
2,00€ άνευ ΦΠΑ 13% με ΑΔΑΜ: 23REQ012213102 

 
- την υπ΄ αρίθμ. 5/10/09-03-2023 Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας της εν λόγω δαπάνης με 

ΑΔΑ:ΨΘ3Β469Β7Δ-71Τ 

 
- η υπ΄ αρίθμ. 1614/10-03-2023 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης όπως καταχωρίσθηκε στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων στο με ΑΔΑ: 9ΞΙΕ469Β7Δ-ΡΤΝ και ΑΔΑΜ: 23REQ012271811 
 

 
- την υπ΄ αρίθμ. 5/13/09-03-2023 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης περί τροποποίησης 

συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λόγω αύξησης 
ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80 ευρώ σε 2,00 ευρώ και έγκριση περιεχομένου συμβάσεων για 
το έτος 2023 με ΑΔΑ: 9ΖΔΓ469Β7Δ-4Ω8 και ΑΔΑΜ: 23AWRD012288309 

 
Συμφωνούν και συναποδέχονται την τροποποίηση λόγω αύξησης του ημερήσιου 
σιτηρεσίου σε 2,00 άνευ ΦΠΑ 13%,  της υπ’ αριθμ. 196/11-1-2022 Σύμβασης Σίτισης 
(ΑΔΑΜ:22SYMV009912205) που αφορά στη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου για τις Πανεπιστημιακές μονάδες της Τρίπολης, του Ναυπλίου και της 
Κορίνθου, η οποία προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
συστημικούς αριθμούς 122987, 122988) αντί συμβατικού ποσού ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (1.419.303,60 €) για χρονικό διάστημα από 12/01/2022 έως και 
31/12/2024. Συγκεκριμένα τροποποιείται και αυξάνεται έναντι του ποσού των 14.216,03€ 
(άνευ ΦΠΑ) το οποίο αντιστοιχεί σε 1,03% της αρχικής σύμβασης. 
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Συνεπώς το ποσό της σύμβασης αρχικής και τροποποιητικής ανέρχεται σε 1.433.519,63 € 
άνευ ΦΠΑ 13% , ήτοι 1.619.877,18 συμπ/νου ΦΠΑ 13% 

Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2023 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
13% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% 

01/01/2023-
31/12/2023 (286 
ημέρες)           919         1,80 

      
473.101,20€ 

  
61.503,15€     534.604,35€ 

     ΟΜΑΔΑ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2023 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% 

15/03/2023-
29/05/2023 (76 
ημέρες 
προσαύξηση 
στην τιμή 
ημερήσιου 
σιτηρεσίου)           919 0,23     16.064,12€ 

 

 

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 W07871/00/14-03-2023 της Τράπεζας Optima ποσού 831,00ευρώ  
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. 196/11.01.2012 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 
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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 αρχίζει από την υπογραφή της 
σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι 15-03-2023 και λήγει στις 29/05/2023 (76 
ημέρες).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ.  196/11.01.2012 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 
22SYMV009912205. 

Αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελούν η διακήρυξη 2/2021 με ΑΔΑΜ: 
ΑΔΑΜ:21PROC008664604, η υπ’ αρίθμ. 231965 ηλεκτρονική προσφορά για το συστημικό 
αριθμό 122987 της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN 
PALACE CATERING A.E 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  

                                   Ο Πρύτανης  
 
 
                           Αθανάσιος Κατσής  

                Ο νόμιμος εκπρόσωπος   
 
                             
                  Κακογιάννης Ηλίας         

 




		2023-03-14T14:45:51+0200
	ILIAS KAKOGIANNIS


		2023-03-14T15:44:21+0200
	ATHANASIOS KATSIS




