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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 επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: 

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 589207.839844 καταστατικό της εταιρείας καταχωρημένο με αρ. 

ΓΕΜΗ 114714737000 την 09-05-2018 με ΚΑΚ 1381636. 

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…»,  
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- 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” 

- 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»,  
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- 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. 117535/Β2/11-07-2017 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 2019,2020, με ΑΔΑ: 6ΡΕΣ4653ΠΣ-ΖΗΡ  

- Την υπ΄αριθμ. πρωτ 2121/27-03-2018 Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ-νσης 

Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά έτη 2019,2020 με ΑΔΑ: 7XXΡ469Β7Δ-ΗΕΙ. 

- Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας οικονομικού έτους 2018 με 

αρ. πρωτ. 228284/Β2/28-12-2017(ΑΔΑ:6ΓΧΝ4653ΠΣ-ΦΟΤ) 

- Την υπ’ αριθμ 21/27-03-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΧΩ3469Β7Δ-4ΙΩ) περί έγκρισης 

διενέργειας τεύχους ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ 7/24-04-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:ΩΜΔΓ469Β7Δ-Δ6Μ) περί έγκρισης 

συγκρότησης Επιτροπών ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

- Τη διεξαγωγή του υπ’ αριθμ 04/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των 

ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για 

την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δύο (2) 

ομάδες: (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ & (Β) ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ 

προ υπολογιζόμενης δαπάνης 1.236.023,57 ευρώ (με Φ.Π.Α) –εμπεριέχεται δικαίωμα προαίρεσης 

(το οποίο αν χρησιμοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό των 207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) για το χρονικό 

διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2020 που έλαβε χώρα με εναρκτήρια συνεδρίαση στις 
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19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 και καταληκτική συνεδρίαση στις 12/11/2018, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 

- Την υπ’ αρίθμ 103276 (για το συστημικό αριθμό 57074) και 103276 (για το συστημικό αριθμό 57075) 

(ηλεκτρονική) προσφορά & έντυπη προσφορά [5004/13-07-2018 για τον 57074 συστημικό αριθμό & 

5005/13-07-2018 για τον 57075 συστημικό αριθμό] της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό 

τίτλο: KORINTHIAN PALACE CATERING A.E και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

της οποίας οι πίνακες τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης.  

- Την υπ΄αριθμ. 24/14-11-2018 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (συνεδρίαση 140η Κατακύρωση Διαγωνισμού), σύμφωνα με την οποία η 

κατακύρωση του υπ΄αριθμ. 04/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των 

ορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες: (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος (Β) Ομάδα: 

Καλαμάτα, Σπάρτη γίνεται στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E, η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. (ΑΔΑΜ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:18AWRD004301935) 

- Την υπ’ αριθμ. 118/08.01.2019 Σύμβαση Σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στις ΟΜΑΔΕΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, (Β) ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ με την Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN PALACE CATERING A.E κατόπιν 

προσυμβατικού ελέγχου 

- Το άρθρο 121 του Ν.4611/2019 σύμφωνα με το οποίο από 20-05-2019 μεταβάλλεται ο ΦΠΑ στην 

εστίαση σε 13% από 24% 
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- Την υπ’ αριθμ. 26/18.09.2019 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ω6ΥΣ469Β7Δ-ΒΨ5) περί έγκρισης 

τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης του υπ΄ αριθμ. 04/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

σίτισης ως προς τον αριθμό των σιτιζόμενων φοιτητών, λόγω μεταβολής Φ.Π.Α. σε 13% από 24%. 

- Την υπ’ αριθμ. 10935/06.11.2019 Τροποποίηση Σύμβασης Σίτισης των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες: (Α) Ομάδα: Τρίπολη, 

Ναύπλιο, Κόρινθος (Β) Ομάδα: Καλαμάτα, Σπάρτη α) ως προς τον αριθμό των δωρεάν 

σιτιζομένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από 767 σε 841 (αύξηση κατά 74 

φοιτητές) λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. σε 13% από 24%.  

- 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  

- Το από 30/09/2019 ενημερωτικό έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων σύμφωνα με το 

οποίο το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) θα στεγαστεί στο χώρο του 

πρώην ΤΕΙ στην διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, οπότε οι φοιτητές θα πρέπει να σιτίζονται 

στον εν λόγω χώρο  και να ενταχθούν στη σύμβαση του πρώην ΤΕΙ. Ενώ το τμήμα θα πρέπει να 

ενταχθεί στην υπ’ αριθμ. 118/08.01.2019 Σύμβαση Σίτισης (KHΜΔΗΣ :19SYMV004311459) με την 
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εταιρεία «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E» και της υπ΄αριθμ. 10935/06.11.2019 

τροποποίησης αυτής με δεδομένο ότι θα στεγαστεί στην Λεωφόρο Ευσταθίου και Σταματικής 

Βαλιώτη και Πλαταιών στη Σπάρτη. 

- Την περιπτ. γ 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. 

- Την υπ’ αρίθμ. 1031/28-01-2020 τροποποίηση σύμβασης σίτισης με την εταιρεία KORINTHIAN 

PALACE CATERING AE (ΑΔΑΜ: 20SYMV006212375) λόγω της δημιουργίας νέων τμημάτων 

κατόπιν προσυμβατικού ελέγχου  

- Τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν στη μείωση 

επιχορήγησης στη σίτιση 

● Την με Αρ. Πρωτ 55589/13-05-2020/Β2 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ: 

935Α46ΜΤΛΗ-Ξ1Π περί καθορισμού επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για 

την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών, οικονομικού έτους 2020., σύμφωνα με την οποία 

επέρχεται μείωση του προϋπολογισμού της σίτισης για το έτος 2020 κατά 332.000,00 ευρώ. 

●  Την με Αρ. Πρωτ. 80680/Β2/25-6-2020 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτημα του 

τμήματος Προμηθειών περί προεγκρίσεων (ΚΑΕ: 2631) για τα οικονομικά έτη 2021-2022-2023-

2024 

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

μείωσης του προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών σίτισης κατά 332.000,00 για το 2020 

σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 55589/13-05-2020/Β2 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και για κάθε επόμενο έτος 2021, 2022, 2023 και 2024 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου  και  το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει μία επιμελής αναθέτουσα αρχή κατά 

τον σχεδιασμό της διαδικασίας, ώστε να το συμπεριλάβει στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης 

και για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης 
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118/08-01-2019 με την KORINTHIAN PALACE AE με ΑΔΑΜ : 19SYMV004311459 και της 

τροποποίησης αυτής (10935/06-11-2019 σύμβαση με ΑΔΑΜ : 19SYMV005832340)  ώστε να γίνει 

μείωση του προϋπολογισμού κατά το ποσό των 129.850,56 ευρώ που αντιστοιχεί στην εταιρεία 

KORINTHIAN PALACE CATERING AE.   

- Την υπ’ αριθμ. 6949/28.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού σύμφωνα με την οποία προκειμένου να επέλθει μείωση του 

προϋπολογισμού κατά 332.000,00 πρέπει μεταξύ άλλων να α) να ματαιωθεί η υπ’ αρίθμ. 1031/28-

01-2020 σύμβαση σίτισης με την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING AE (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006212375) και  β) να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση αυτών, η υπ’ αρίθμ. 118/08-01-

2019 με την KORINTHIAN PALACE AE με ΑΔΑΜ : 19SYMV004311459 για το 2020  

- Την υπ’ αρίθμ. 33/31-07-2020 Απόφαση της 177ης Συνεδρίασης με ΑΔΑ: ΕΛ6Χ469Β7Δ-6ΞΒ με θέμα 

την εισήγηση για τη διαχείριση της μείωσης της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών 

φοιτητικής σίτισης ετών 2020-2021.  

- Το υπ’ αρίθμ. 7096/03-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα τη χρήση 

ταμειακών διαθεσίμων παρελθόντων ετών για κάλυψη αναγκών σίτισης Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.  

- Το υπ’ αρίθμ. 7508/31-08-2020 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο 

για προσυμβατικό έλεγχο της παρούσας τροποποίησης  

- Την υπ’ αρίθμ. 51/2020 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού 

Αρκαδίας με αριθ. Πρωτ. 8299/23-09-2020 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο δεν κωλύεται η 

υπογραφή της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στις ομάδες Α: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος και Β: Καλαμάτα, Σπάρτη 

- Το υπ’ αρίθμ. 2/33507/ΔΠΓΚ/11-09-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα 

την έγκριση χρήσης ταμειακών υπολοίπων για τρέχουσες δαπάνες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

- Την υπ’ αρίθμ. 20/28-09-2020 Απόφαση Συγκλήτου της 179ης Συνεδρίασης με ΑΔΑ: 6ΣΤΘ469Β7Δ-

2ΜΦ σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η μείωση του οικονομικού αντικειμένου της αξίας 





9 
 

κάθε σύμβασης κατά ποσοστό 40% (μέσω μείωσης σιτιζόμενων φοιτητών) πλην του τμήματος 

Νοσηλευτικής.  

- Το από 16/10/2020 έγγραφο της φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί 

κατανομής των σιτιζόμενων φοιτητών μετά τη μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά 40% 

- Τη βεβαίωση της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING AE περί αποδοχής της εν λόγω 

τροποποίησης σύμβασης με μείωση του οικονομικού αντικειμένου κατά ποσοστό 40% μέσω 

μείωσης σιτιζόμενων φοιτητών εκτός του τμήματος Νοσηλευτικής 

- Το υπ’ αρίθμ. 9177/19-10-2020 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Νομού Αρκαδίας για προσυμβατικό έλεγχο της παρούσας τροποποίησης 

- Την υπ’ αρίθμ. 63/2020 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμ. Πρωτ. 53168/23-

10-2020. 

Συμφωνούν και συναποδέχονται :  

α. την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 1031/28-01-2020 σύμβασης σίτισης με την εταιρεία 

KORINTHIAN PALACE CATERING AE (ΑΔΑΜ: 20SYMV006212375)  με μείωση του οικονομικού 

αντικειμένου κατά 40% μέσω μείωσης των σιτιζόμενων φοιτητών. Η μείωση του 40% αντιστοιχεί 

σε μείωση του ποσού της προαναφερθείσας σύμβασης κατά 53.567,28 ευρώ άνευ ΦΠΑ 13%, ήτοι 

60.531,03 με ΦΠΑ 13%  (με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης στις 27/10/2020) και σε συνολικό 

αριθμό σιτιζόμενων φοιτητών 756 από 1261 που σιτίζονταν.  

Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα στον 

παρακάτω πίνακα (σχετικό έγγραφο της φοιτητικής μέριμνας περί προσδιορισμού κατανομής 

των σιτιζόμενων φοιτητών ανά πόλη με την παρούσα τροποποίηση)  
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ΟΜΑΔΑ (Α) 

Ενδεικτικός Αριθμός 

Ημερήσιων Σιτηρεσίων 

Αρχικής & Τροποποιητικών  

Συμβάσεων λόγω μεταβολής 

ΦΠΑ και δημιουργίας νέων 

τμημάτων 

 

 

Συνολικός Αριθμός 

Σιτηρεσίων μετά την 

παρούσα τροποποιητική 

σύμβαση 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Τρίπολης 
350 

 

287 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Ναυπλίου 
241 

 

103 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Κορίνθου 
114 

 

83 

ΣΥΝΟΛΟ 705 

 

473 

ΣΥΝΟΛΟ 378   
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ΟΜΑΔΑ (Β) 

Ενδεικτικός Αριθμός 

Ημερήσιων Σιτηρεσίων 

Αρχικής  & Τροποποιητικών  

Συμβάσεων λόγω μεταβολής 

ΦΠΑ και δημιουργίας νέων 

τμημάτων 

Συνολικός Αριθμός 

Σιτηρεσίων Τροποποιητικής 

Σύμβασης  

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Σπάρτης 

330 
102 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Καλαμάτας  

226 181 

ΣΥΝΟΛΟ 556 283 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Α) ΚΑΙ (Β) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

 

756 

 

Η ισχύς της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης αρχίζει από 27-10-2020 (εκτιμώμενη 

ημερομηνία) και λήγει στις 31/12/2020. 

Αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης αυτής αποτελούν η διακήρυξη 4/2018, η υπ’ αριθμ.  

118/08.01.2019 σύμβαση, η υπ’ αριθμ. 10935/06.11.2019 τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, η υπ’ 

αρίθμ. 1031/28-01-2020 τροποποίηση σύμβασης και η υπ’ αρίθμ 103276 (για το συστημικό αριθμό 

57074) και 103276 (για το συστημικό αριθμό 57075) (ηλεκτρονική) προσφορά & έντυπη προσφορά 

[5004/13-07-2018 για τον 57074 συστημικό αριθμό & 5005/13-07-2018 για τον 57075 συστημικό 

αριθμό] της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN PALACE CATERING 

A.E, όσα ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ των δύο μερών καθώς και λοιπά στοιχεία του 

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

ακολούθως.                                        

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

  Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,                        

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
                                            

 Για την Εταιρεία 

KORINTHIAN PALACE CATERING  Α.E 

 

 

 

 Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας     

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος       

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ     
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