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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                        

                                      Τρίπολη 08/03/2016 

                        Α.Π 1877 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 8η Mαρτίου του 2016, στα γραφεία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Ερυθρού Σταυρού 

28 και Καρυωτάκη, μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός μεν του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη 

για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών κ. Γεώργιο Λέπουρα, (δυνάμει 

του ΦΕΚ 315 /τ.Β΄/09-03-2015), και αφετέρου της εταιρείας 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. Φ5/68535/83/18-6-2012 (Φ.Ε.Κ. 1965/Β/2012) περί καθορισμού 

όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. 

- του με αριθμ. πρωτ. 188010/ΙΒ/6-12-2013(ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΡΘΗ) εγγράφου υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του 

ΚΑΕ 2631 για τα έτη 2014,2015,2016.  

- 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 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, 
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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 Κορίνθου 

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 υπ΄ αριθμ. 3514/08-06-

2015 σύμβασης με ΑΔΑ: 7ΜΣΑ469Β7Δ-5ΡΖ).  

- Του με αριθμ. 37251/3-06-2015 (ΑΠ εισερχομένου 3395/4-06-2015) εγγράφου του 

Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Αρκαδίας, το ο̟ποίο διαβιβάζει στις Οικονομικές Υπηρεσίες  του 

Παν. Πελοποννήσου, την Πράξη 17/2015 προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας 

Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας, βάσει της οποίας το Ελεγκτικό Συνέδριο 

α̟πεφάνθη για την νομιμότητα των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου 

και του σχεδίου Σύμβασης με αντικείμενο τη Σίτιση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Τρίπολης, Κορίνθου, Σπάρτης, 

Καλαμάτας και Ναυπλίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 & 2015-2016 (CPV 

15894200-3: Έτοιμα Γεύματα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα 

εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών 

(999.385,56€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., και κρίνει ότι δεν υφίσταται νόμιμος 

λόγος που να κωλύει την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και της Εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» 

- Του 116575/23-07-2014/Δ12 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σύμφωνα με το οποίο μειώνεται η επιχορήγηση προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για 

την κάλυψη δαπανών σίτισης στα πλαίσια του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2015 από 500.000,00€ σε 490.000,00€. 

- Του υπ΄ αριθμ 3252/27.05.2015  εγγράφου του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων που 

αφορά την κατανομή του αριθμού των φοιτητών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα. 

- Της υπ΄ αριθμ 1/2.06.2015 Απόφασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΨΣ1469Β7Δ-ΠΞ2) περί 

έγκρισης της πρότασης του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων για νέα κατανομή μειωμένου 

αριθμού φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση από 862 σε 845 (η μείωση αφορά στις 

Πανεπιστημιακές Μονάδες Καλαμάτας και Κορίνθου), λόγω μείωσης της κρατικής 

επιχορήγησης από 500.000,00€ σε 490.000,00€. 

- Του Ν. 4281/2014 (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 

άλλες διατάξεις 

- της υπ’ αριθμ. 3514/08.06.2015 Σύμβασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την 

εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (ΑΔΑ: 7ΜΣΑ469Β7Δ-5ΡΖ).   

- Του Ν.4334/2015 ΦΕΚ 80/Α΄/16-07-2015 «Επείγουσες Ρυθμίσεις για διαπραγμάτευση & 

σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης » 

- Της  υπ’ αριθμ. 6576/01.09.2015 Σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΔΥΛ469Β7Δ-Ω3Ν), -  που αφορά 

τροποποίηση της 3514/08.06.2015 Σύμβασης Σίτισης των φοιτητών της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Κορίνθου-ως προς τον αριθμό των δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Κορίνθου από 184 σε 169 (μείωση κατά 15 φοιτητές) για το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ήτοι από 01-09- 2015 έως και 30-06-2016, με παράταση 
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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). 

- Του άρθρου Α 4.4. «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της Διακήρυξης 

σύμφωνα με το οποίο  «η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης 

μεγαλύτερου από του προκηρυχθέντος έργου, μέχρι ποσοστού 15% επί του φυσικού 

αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% το συμβατικό φυσικό αντικείμενο, εφόσον δεν έγινε χρήση 

του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης». 

- Της καταβολής επιπλέον χρηματοδότησης ποσού 15.000,00 ευρώ (σύμφωνα με την 

186851/19-11-2015 Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ) καθώς και μεταγενέστερης χρηματοδότησης 

ποσού 15.000,00 ευρώ (σύμφωνα με την 202153/β2/10-12-2015/Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ)   

- 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. 

- Του υπ΄αριθμ.1580/29.02.2016 εγγράφου του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων που αφορά 

τη νέα κατανομή των φοιτητών (ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα) λόγω συμπληρωματικής 

επιχορήγησης συνολικού ποσού έως 30.000,000€ 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται 

 

την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3514/8-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΜΣΑ469Β7Δ-5ΡΖ) και 

6576/01.09.2015 (ΑΔΑ: ΨΔΥΛ469Β7Δ-Ω3Ν) συμβάσεων σίτισης ως προς τον αριθμό των 

δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών  της Πανεπιστημιακής Μονάδας Κορίνθου από 169 σε 193 

(αύξηση κατά 24 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: 

  

Αναλυτικά: 

Από 8-3-2016 έως 30-6-2016 με παράταση δέκα ημερών ήτοι έως 10-07-2016 . 

(συμπεριλαμβάνονται και οι 10 ημέρες παράτασης) 

 Από 8-3-2016 έως 30-6-2016 (101) 

193 φοιτητές x1,80€ x 101 ημέρες = 35.087,40 € (άνευ Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 43.157,50€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 

 

 Από 1-07-2016 έως και 10-07-2016 (10 ημέρες παράτασης) 

193 φοιτητές x 1,80€ x 10 ημέρες = 3.474,00€(άνευ Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 4.273,02€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 

Η ημερήσια δαπάνη σίτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 347,40€ (άνευ Φ.Π.Α. 

23%), ήτοι 427,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 

Η μηνιαία δαπάνη σίτισης (για 30 ημέρες) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.422,00€ 

(άνευ Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 12.819,06€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 
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Η μηνιαία δαπάνη σίτισης ( για 31 ημέρες) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.769,40€ 

(άνευ Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 13.246,36€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%). 

 

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

προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

Οι υπόλοιποι όροι των υπ’ αριθμ. 3514/8-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΜΣΑ469Β7Δ-5ΡΖ) και 

6576/01.09.2015 (ΑΔΑ:ΨΔΥΛ469Β7Δ-Ω3Ν) συμβάσεων σίτισης των φοιτητών της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Κορίνθου και της υπ’ αριθμ. 4566/27-05-2015 προσφοράς 

της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., παραμένουν 

σε ισχύ. 

 

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

 Ο Αναπληρωτής Πρύτανη       Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών 

   Αναπληρωτής Καθηγητής                                 Ηλίας Κακογιάννης 

                         Γεώργιος Λέπουρας 
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