
 

 
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710372111 , Fax: 2710 372108 

Πληροφορίες:   Τσώκου Βασιλική, Πουλοπούλου 

Παναγιώτα  

e-mail: vtsokou@uop.gr, penypoul@uop.gr  

 

 

Τρίπολη, 16-5-2018 

Αρ. πρωτ.: 3467 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Στη Τρίπολη σήμερα 16 Μαΐου 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  που 

εδρεύει στην Τρίπολη (Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολη),  όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα 

(δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017), που χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ"  

και αφετέρου η εδρεύουσα στην οδό  Αγ. Ανδρέου 163 & Μιαούλη, ΤΚ 26222, Πάτρα, ΑΦΜ: 999525820, Δ.Ο.Υ. Γ’ 

Πατρών, εταιρεία με την επωνυμία «Datum ΕΠΕ -Bussiness Solutions» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Ροκανά Γεώργιο  και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ", τηλ. 2610 624100, φαξ 2616 007025, 

email: info@datum.com.gr 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος 

2. Τις διατάξεις του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) ≪ Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ≫, όπως ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) ≪ Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ≫. 

4. Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 ≪ Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις ≫, και τις επ' αυτού τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) ≪ Δημοσιονομική 

Διαχείριση και Ευθύνη ≫ 

5. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08-08-2016) και τροποποιήσεις αυτού.  

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7. To N.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

8. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού», όπως ισχύει σήμερα. 

9. Το ΦΕΚ 647/6-12-2017 Τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ. «περί ορισμού Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

10. Την υπ’ αρίθμ.  7630/14-11-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με ΑΔΑ: ΩΓΗ1469Β7Δ-ΟΝΦ 

με ΑΔΑΜ: 17REQ002246004  

http://www.uop.gr/
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11. Την υπ’ αρίθμ. 16/31-10-2017 Απόφαση Συγκλήτου της 114
ης

 Συνεδρίασης περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ΑΔΑ: ΩΥΒ8469Β7Δ-09Θ 

12. Την υπ’ αριθ. 2/12-9-2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών 

του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και περιφερειακών 

συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», ΑΔΑ: 6381469Β7Δ-5ΕΠ 

13. Την υπ’ αριθμ.  7752/21-11-2017 διακήρυξη  7/2017 «Συνοπτικού  Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 39.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ 

24%. 

14. Την υπ΄ αρίθμ. 10/17-10-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί  Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης για τον υπ’ αριθμ. 6/2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού & 

Περιφερειακών Συσκευών, (ΑΔΑ: 6ΠΘΗ469Β7Δ-9ΛΚ, ΑΔΑΜ: 17PROC001946007) συνολικού προϋπολογισμού 

39.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που αφορά στη ματαίωση της διαδικασίας και στην τροποποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών.  

15. Την υπ’ αριθμ. 7452/9-11-2017 Απόφαση Αποδέσμευσης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Τ0Ζ469Β7Δ-ΝΣ1, που 

αφορά την αποδέσμευση της ΑΑΥ 323/29-8-2017 ποσού 39.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ 24% βάση της υπ’ αριθμ. 10/17-10-

2017 Απόφαση Συγκλήτου της 113
ης

 Συνεδρίασης Συγκλήτου περί ματαίωσης της διαδικασίας με ΑΔΑ: ΩΟ4Ν469Β7Δ-

6ΗΔ 

16.  Το υπ’ αριθμ.  7499/ 9-11-2017 αίτημα του Τμήματος Προμηθειών με ΑΔΑΜ: 17REQ002219638  (πρωτογενές). 

17. Την υπ’ αριθμ. 7630/14-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΓΗ1469Β7Δ-ΟΝΦ), 
ΑΔΑΜ:17REQ002246004 που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 με α/α 
485/14-11-2017 συν. Ποσού 39.000,00 € (τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
18.  Την υπ’ αριθ. 16/31-10-2017 Απόφαση της Συγκλήτου 114

ης 
Συνεδρίασης του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού  και περιφερειακών 
συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». ΑΔΑ: ΩΥΒ8469Β7Δ-09Θ. 
19. το υπ’αριθμ. 7779/21-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών περί ενημέρωσης επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης για την αποσφράγιση των φακέλων: δικαιολογητικών Συμμετοχής, φακέλων τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών.  
20. Την υπ’ αριθμ. 8356/13-12-2017 Εισήγηση περί αποδοχής πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του υπ’ αριθμ. 
7/2017 συνοπτικού διαγωνισμού.  
21. Την υπ' αριθ. 8/19-12-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  περί έγκρισης 
πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών (προσωρινός ανάδοχος) με ΑΔΑ: Ψ7ΤΤ469Β7Δ-Θ3Ο 
22. την υπ’ αριθμ. 6/19-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου 6Π8Σ469Β7Δ-2Λ2 της 118

ης
 Συνεδρίασης Συγκλήτου, περί 

Αντικατάστασης Μελών Επιτροπών  
23. την υπ’ αριθμ. 7/31-01-2018 Απόφαση Συγκλήτου περί αποδοχής πρακτικού 2- δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
(οριστικός ανάδοχος) με ΑΔΑ:ΨΒ0Ρ469Β7Δ-ΡΥΓ, ΑΔΑΜ: 18AWRD002628522 
24. την υπ’ αριθμ. 63131/20-4-2018 έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΑΔΑ: ΨΘΝΞ4653ΠΣ-Η4Π του αρμόδιου υπουργείου. 

για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1
ο
 της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και περιφερειακών 

συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τις Ομάδες 3 και 5 της Διακήρυξης, 

για την Ομάδα 3 Εκτυπωτές – Πολημηχανήματα: CPV: 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, έναντι του ποσού των 1.400,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την Ομάδα 5 Πακέτα Λογισμικού και 

συστήματα πληροφορικής: CPV:48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής,, έναντι του ποσού των 

1.090,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.351,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφή της.  Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  
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προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. (Παράρτημα Α’ & 

Β’) 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
  ΤΙΜΗΜΑ 

 

Το τίμημα για την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των 2.490,00 € (δύο 

χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 3.087,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το 

σύνολο της προμήθειας για τις ομάδες 3 & 5, όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή, που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β’- Οικονομική Προσφορά στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για 

την είσπραξη του τιμήματος για τις προμήθειες ο προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα υποβάλει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 

με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά 

εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών 

από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Ως προς τα 

δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8.8.2016). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά 

οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή  οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη, δασμοί, φόροι, μεταφορικά 

και λοιπές επιβαρύνσεις δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και περιφερειακών συσκευών θα πρέπει να γίνει εντός εξήντα 

(60) ημερών, όσο και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης. Για την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας ορίζεται 

διάστημα 30 ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή της Εφαρμογής 

(Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής ) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 

συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. e-9293 /13-2-2018 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ),  συνολικού ποσού  124,50 € 

ταυτόχρονα, ο Προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του αυτόματα:  

1. εγγυάται (από την ημέρα έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής) την καλή λειτουργία 

των προμηθευομένων ειδών που προσφέρουν και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα 

παρουσιαστούν για δύο (2) έτη χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

2. αναλαμβάνει να επέμβει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην Προκήρυξη 

(συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 

Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Η παράδοση και η παραλαβή των υπό 
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προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).  

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 

παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν έγγραφης συναίνεσης 

και των δύο συμβαλλομένων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που  απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση 

σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο 

εγγράφως.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται 

από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, 

εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα 

Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα 

οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας 

και έλαβε το Πανεπιστήμιο δύο και η Εταιρεία ένα. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

Ροκανάς Γεώργιος  

ΑΔΑ: ΩΚ24469Β7Δ-ΛΙΤ
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Παράρτημα Α- Τεχνική Προσφορά 
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Παράρτημα Β’ – Οικονομική Προσφορά  

 

ΑΔΑ: ΩΚ24469Β7Δ-ΛΙΤ
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Datum  
    Εκτυπωτές - 

Πολυμηχανήματα -
Ομάδα 3 Τύπου Α'  1 τεμάχιο 

Πρυτανεία 
Τρίπολη 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, , Τηλ: 
2710230000 , Κ. Σουρλά  

 
        

 
Τύπου Β' 1 τεμάχιο  

Τμήμα Προμηθειών  
Τρίπολη Τέρμα Καρασκάκη, 22100, Τηλ. 2710 372145 Κ. Μαλής  

 
  1 τεμάχιο  

Λογιστήριο  
Τρίπολη Τέρμα Καρασκάκη, 22100, Τηλ. 2710 372145 Κ. Μαλής  

 
  2 τεμάχια  

Πρυτανεία 
Τρίπολη 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, Τηλ: 
2710230000, Κ. Σουρλά  

 
  2 τεμάχια  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
Τρίπολη 

Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής  ΤΚ 22100, κ. 
Ψυχογιού Τηλ: 2710 230128,230123 

 
        

 
Πολυμηχανήματα  1 τεμάχιο  

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 
Αθλητισμού 
Σπάρτη 

Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, 
ΤΚ 23100, Κ. Παπαστρατάκου τηλ: 2731089658, 
2731089661 

 
  1 τεμάχιο  

Πρυτανεία 
Τρίπολη 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100, Τηλ: 
2710230000 Κ. Σουρλά   

     

Λογισμικά Πακέτα - 
Ομάδα 5 

Adobe Creative 
Cloud  2 τεμάχια  

ΚΕΣΑΠΤ 
Τρίπολη Τέρμα Καρασκάκη, 22100, Τηλ. 2710 372145 Κ. Μαλής  

 
        

 
Office 2016  2 τεμάχια  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
Τρίπολη 

Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής  ΤΚ 22100, κ. 
Ψυχογιού Τηλ: 2710 230128,230123 

ΑΔΑ: ΩΚ24469Β7Δ-ΛΙΤ
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