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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

Α.Φ.Μ.: 099727226  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ   

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη, 30/06/2016 

Αρ πρωτ.: 4445 

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111 (Τρίπολη), 27410/74999  

(παράρτημα Κορίνθου) 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

e-mail: vtsokou@uop.gr, kalogeropoulou75@yahoo.gr 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Ερυθρού 

Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι-υπογράφοντες: 

Α) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη (Ερυθρού Σταυρού 

28 & Καρυωτάκη –Πρυτανεία) με Α.Φ.Μ.:099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών,  Αν. Καθηγητή Γεώργιο Λέπουρα, (δυνάμει του Φ.Ε.Κ 

315/τ.β’/09-03-2015) στο εξής αποκαλούμενο Διαχειριστής  και  

Β) Η εταιρεία με την επωνυμία «KORINTHIAN   PALACE CATERING Α.Ε.» που 

εδρεύει στο Σολωμό Κορινθίας με ΑΦΜ 998586666, τηλ. 27410 32700, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Κακογιάννη Ηλία του Γεωργίου 

 

Κατόπιν: 

 

- της έκδοσης της Κ.Υ.Α. Φ5/65835/83/18-6-2012 (Φ.Ε.Κ. 1965/Β/2012) περί 

καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης 

στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. 

- της διεξαγωγής του υπ’ αριθμ. 3/2014 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 

ΒΙΞ6469Β7Δ-78Β) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για τη 

σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 

Πανεπιστημιακές Μονάδες Τρίπολης, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας και 
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Ναυπλίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 & 2015-2016 (CPV 15894200-3: 

Έτοιμα Γεύματα) που έλαβε χώρα με εναρκτήρια συνεδρίαση στις 28/05/2014 

και καταληκτική συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμού στις 14/05/2015 στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, στην Τρίπολη, εννιακοσίων ενενήντα 

εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 

(999.385,56€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

- της υπ’ αριθμ. 3/19.05.2015 Απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΧ9Σ469Β7Δ-ΒΨΘ) σύμφωνα με την οποία η 

κατακύρωση για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης γίνεται  στην  εταιρεία  με  την  

επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING AE., η οποία κατέθεσε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

- της υπ’ αριθμ. 4566/27-05-2015 προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., της οποίας οι πίνακες τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

3515/08-06-2015 σύμβασης με ΑΔΑ: 7Ζ67469Β7Δ-620. 

- Της υπ’αριθμ. 3515/08.06.2015 Σύμβασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

με την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (ΑΔΑ: 7Ζ67469Β7Δ-

620). 

- Της  υπ’ αριθμ. 6575/01.09.2015 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΓΣ9469Β7Δ-8ΦΟ), -  που 

αφορά τροποποίηση της 3515/08.06.2015 Σύμβασης Σίτισης των φοιτητών της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Τρίπολης-ως προς τον αριθμό των δωρεάν 

σιτιζομένων φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Τρίπολης από 236 σε 

216 (μείωση κατά 20 φοιτητές) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ήτοι από 01-

09- 2015 έως και 30-06-2016, με παράταση δέκα ημερών, ήτοι έως 10-07-2016 

λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 13% σε 23% σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 

13/24.08.2015 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 73ΚΗ469Β7ΔΠ5Γ). 

- Της υπ’ αριθμ. 17/09.02.2016 Απόφασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω0ΗΘ469Β7Δ-

4Ω6)  περί έγκρισης τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων του υπ΄ 

αριθμ. 3/2014 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σίτισης ως προς τον αριθμό των 

σιτιζόμενων φοιτητών, λόγω συμπληρωματικής επιχορήγησης συνολικού 

ποσού έως 30.000,00 ευρώ. 

- Της υπ’ αριθμ. 1880/08.3.2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 7ΚΔΛ469Β7Δ-83Λ) που αφορά 

την τροποποίηση των υπ’αριθμ. 3515/08-06-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ67469Β7Δ-620) και 

6575/01.09.2015 (ΑΔΑ: 6ΓΣ9469Β7Δ-8ΦΟ) συμβάσεων σίτισης ως προς των 

αριθμό των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

Τρίπολης από 216 σε 247 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ήτοι από 

08-03-2016 έως και 30-06-2016, με δυνατότητα παράτασης δέκα ημερών, ήτοι 

έως 10-07-2016 λόγω συμπληρωματικής επιχορήγησης συνολικού 

προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.000,00 ευρώ. 

- της υπ’ αριθμ. 2/28.06.2016 Απόφασης Συγκλήτου περί έγκρισης παράτασης 

Σύμβασης σίτισης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου έως και τις 08/07/2016. 
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Συμφωνούν και συναποδέχονται την παράταση των: 

 

- υπ’αριθμ. 3515/08.06.2015 Σύμβασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 

την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (ΑΔΑ: 7Ζ67469Β7Δ-620). 

- υπ’ αριθμ. 6575/01.09.2015 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΓΣ9469Β7Δ-8ΦΟ), -  που αφορά 

τροποποίηση της 3515/08.06.2015 Σύμβασης Σίτισης των φοιτητών της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Τρίπολης-ως προς τον αριθμό των δωρεάν 

σιτιζομένων φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Τρίπολης από 236 σε 

216 (μείωση κατά 20 φοιτητές) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ήτοι από 01-

09- 2015 έως και 30-06-2016, με παράταση δέκα ημερών, ήτοι έως 10-07-2016 

λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 13% σε 23% σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 

13/24.08.2015 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 73ΚΗ469Β7ΔΠ5Γ). 

- υπ’ αριθμ. 1880/08.3.2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 7ΚΔΛ469Β7Δ-83Λ) που αφορά την 

τροποποίηση των υπ’αριθμ. 3515/08-06-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ67469Β7Δ-620) και 

6575/01.09.2015 (ΑΔΑ: 6ΓΣ9469Β7Δ-8ΦΟ) συμβάσεων σίτισης ως προς των 

αριθμό των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

Τρίπολης από 216 σε 247 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ήτοι από 

08-03-2016 έως και 30-06-2016, με δυνατότητα παράτασης δέκα ημερών, ήτοι 

έως 10-07-2016 λόγω συμπληρωματικής επιχορήγησης συνολικού 

προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.000,00 ευρώ. 

 

 

Διάρκεια Σίτισης  

 

Η παράταση υλοποίησης του έργου αφορά το χρονικό διάστημα από την 1η 

Ιουλίου 2016 έως και την 8η Ιουλίου 2016,  (CPV 15894200-3: Έτοιμα Γεύματα) της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Τρίπολης και συγκεκριμένα του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών.  

 

 

Δαπάνη Έργου 

 

 Η συνολική δαπάνη παράτασης του έργου έχει ως εξής: 

 

 Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης και συγκεκριμένα του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ανέρχεται στο ποσό των 4.410,43€ ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%) και αναλυτικότερα ανέρχεται ως 

εξής: 247 φοιτητές x 1,80€ (το τίμημα ανά ημέρα σίτισης) x 8ημέρες = 3.556,80€ 

(άνευ Φ.Π.Α. 24%). 

 

Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του κωδικού αριθμού εξόδων (2631) του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των υπ’ αριθμ. 3515/08.06.2015 , 6575/01.09.2015 

και 1880/08.03.2016 Συμβάσεων οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
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Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, 

υπογράφεται από αυτούς σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, έκαστος παίρνει από ένα 

και το τρίτο παραμένει στο Πανεπιστήμιο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

O Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης & 

Νέων Τεχνολογιών 

 

 

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας                                                                                         

 

Για την εταιρεία 

KORINTHIAN   PALACE CATERING Α.Ε. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

Ηλίας Κακογιάννης 
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