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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230009, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, mchristo@uop.gr 

 

 

 

 

ΕΝΝΑΤΗ (9η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Η Ένατη (9η) συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 

στις 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη υπό την 

προεδρία του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανασίου Κατσή. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη του  Πρυτανικού Συμβουλίου: 

1.  Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης 

2. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 

3. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 

4. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης 

5. Σουρλά Ελένη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 

 

Απουσίαζαν αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά οι: 

 

1. Ζυγά Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης 

 

Οι φοιτητικοί σύλλογοι και το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορίσει 

εκπρόσωπο παρά το υπ. αριθμ 7854/23.11.2017 έγγραφο με το οποίο έχουν κληθεί να 

εκλέξουν εκπρόσωπο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

Πρακτικά τήρησε η κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, Γραμματέας Πρυτανικού 

Συμβουλίου. 

 

Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 

 

Θέμα 1: Θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Το θέμα αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 
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Θέμα 2: Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την 

εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι 

οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 

Θέμα 3: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού  

 

Το θέμα αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

Θέμα 4: Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την 

εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι 

οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

Μαρία Χριστοδημητροπούλου 

  

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

 

  

Αθανάσιος Κατσής 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230009, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, mchristo@uop.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση 1 /24.04.2018 Συνεδρίαση 9η
 

 

Θέμα:  Θέματα Διεύθυνσης Προσωπικού 

 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α΄/1-2-

2000) όπως ισχύει,  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017 ) περί 

αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

3. Την  εισήγηση  του  Πρύτανη,  Καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, 

4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 9η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (24-

03-2018), 

5. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 

 

Αποφασίζει 

 Τον ορισμό του κ. Ψιλλούδη Ιωάννη, Μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών,  ως αναπληρωματικό μέλος του υπεύθυνου 

τηλεδιασκέψεων της Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών. 

Στην περίπτωση όπου η τηλεδιάσκεψη θα υποστηρίζεται από αυτόν θα απαλλάσσεται 

από τα υπόλοιπα καθήκοντά του εκείνη την ημέρα. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι θα 

υπάρχει ενημέρωση για διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα 

από την ημερομηνία διεξαγωγής της.  

 

. 

 

Ο Πρύτανης 

                                     

                       

     Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-230009, fax: 2710-230005 

Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, mchristo@uop.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Απόφαση 2 /24.04.2018 Συνεδρίαση 9η
 

 

Θέμα:  Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α΄/1-2-

2000) όπως ισχύει,  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017 ) περί 

αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

3. Την εισηγητική έκθεση επι του Προγραμματισμού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2018 της κ. Σοφίας Σταυροπούλου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  με ημερομηνία σύνταξης 18/04/2018. 

4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 9η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (24-

04-2018), 

 

Αποφασίζει 

 Την έγκριση του Προγραμματισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα 

απόφαση. 

 

Ο Πρύτανης 

                                     

                       

     Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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Παράρτημα Απόφασης 2/24-4-2018, 9η Συνεδρίαση 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΔΕ 2018  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων μελετών / 

έργων της πρότασης ΠΔΕ 2018 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Μελέτες  

2009ΣΜ04600042 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

Θα συνταχθεί η απαραίτητη μελέτη έτσι ώστε να δύναται να δημοπρατηθεί η κατασκευή σε 

παραχωρημένο κτίριο στο  Πανεπιστημίου, που θα στεγάσει το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών  

της Σχολή Καλών Τεχνών,  με σκοπό την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών 

στέγασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών της Σχολής όπως επίσης και της 

διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.  

Το Τμήμα  και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στεγάζονται  προσωρινά σε 

κτίρια παραχωρημένα από την τοπική κοινωνία όπως και σε μισθωμένα ακίνητα. Καθίσταται 

συνεπώς προφανής η αναγκαιότητα δημιουργίας σύγχρονων κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις 

παρούσες και μελλοντικές ακαδημαϊκές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες και θα 

υποστηρίζουν την άνετη παραγωγή του επιστημονικού έργου. 

Το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 150.000,00 € και αναμένεται εντός του 

έτους 2016 να ξεκινήσει η ανάθεσης της μελέτης. 

2014ΣΜ04600013 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Προβλέπεται να συνταχθεί η απαραίτητη μελέτη έτσι ώστε να δύναται να δημοπρατηθεί η 

κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάσει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με σκοπό την 

κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών στέγασης των εκπαιδευτικών και 

διοικητικών λειτουργιών της Σχολής.  

 Η Σχολή στεγάζεται προσωρινά σε κτίριο παραχωρημένο από την τοπική κοινωνία όπως και 

σε μισθωμένα κτίρια. Καθίσταται συνεπώς προφανής η αναγκαιότητα δημιουργίας 

σύγχρονων κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις παρούσες και μελλοντικές ακαδημαϊκές, 

ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες και θα υποστηρίζουν την άνετη παραγωγή του 

επιστημονικού έργου. 

Η ένταξη της μελέτης στο ΠΔΕ πραγματοποιήθηκε το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 

510.000,00 € και εντός του έτους εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανάθεσης της 

μελέτης. 

2015ΣΜ0460001 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ  
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Θα συνταχθεί η απαραίτητη μελέτη έτσι ώστε να δύναται να δημοπρατηθεί η κατασκευή των 

κτιρίων  σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Πανεπιστημίου, που θα στεγάσουν  τη Σχολή Οικονομίας 

Διοίκησης και Πληροφορικής  με σκοπό την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών 

αναγκών στέγασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών της Σχολής όπως επίσης 

και της διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.  

Η Σχολή και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στεγάζονται  προσωρινά σε κτίρια 

παραχωρημένα από την τοπική κοινωνία. Καθίσταται συνεπώς προφανής η αναγκαιότητα 

δημιουργίας σύγχρονων κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις παρούσες και μελλοντικές 

ακαδημαϊκές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες και θα υποστηρίζουν την άνετη 

παραγωγή του επιστημονικού έργου. 

Το εκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 400.000,00 € και εντός του έτους εκτιμάται 

ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανάθεσης της μελέτης. 

 Επαναλαμβανόμενες Δράσεις  

2014ΣΜ54600004 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ- ΣΤΑΤΙΚΕΣ-

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ -

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ κ.α)  

Θα συνταχθούν οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες όπως χωροταξικές, ρυμοτομικές 

τοπογραφικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. που απαιτούνται για 

χώρους και οικόπεδα σε όλες τις πόλεις που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο με σκοπό την 

ωριμότητα για τη δημοπράτηση έργων κατασκευής νέων κτιριακών υποδομών. Επίσης, 

συμπεριλαμβάνονται  και λοιπές μελέτες κτιρίων όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ, 

παθητικής πυροπροστασίας  κ.λπ. με σκοπό  τη συντήρηση και λειτουργία των 

υφιστάμενων κτιρίων. Ο κωδικός της μελέτης εντάχθηκε το έτος 2014 με συνολικό 

προϋπολογισμό 500.000,00 € και αφορά τριετή προγραμματισμό.  

 Έργα  

2009ΣΕ04600080 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ 

ΝΑΥΠΛΙΟ  

Προβλέπεται η ανακαίνιση  κτιρίου  που θα στεγάσει το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών  της 

Σχολή Καλών Τεχνών  με σκοπό την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών 

στέγασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών της Σχολής όπως επίσης και της 

διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.  

Το Τμήμα  και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στεγάζονται  προσωρινά σε 

κτίρια παραχωρημένα από την τοπική κοινωνία καθώς και σε μισθωμένα ακίνητα. Στo 

Πανεπιστήμιο έχει παραχωρηθεί το μη χρησιμοποιούμενο κτήριο «Καπναποθηκών» που 
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βρίσκεται εντός της πόλης του Ναυπλίου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης του έργου επισκευής και 

διαμόρφωσης του κτηρίου για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Η 

συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 1.300.000,00 €. 

2014ΣΕ04600011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΟΡΙΝΘΟ 

Στο έργο με τίτλο «Διαμόρφωση-περίφραξη οικοπέδου στην Κόρινθο» προβλέπεται η 

περίφραξη του οικοπέδου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο βρίσκεται στην 

περιοχή Εξαμιλίων στην Κόρινθο, καθώς και διάφορες χωματουργικές διαμορφώσεις και 

διαμορφώσεις οδών πρόσβασης που θα απαιτηθούν σε αυτό. Σκοπός του έργου είναι η 

προστασία της περιουσίας του Πανεπιστημίου καθώς και η προσβασιμότητα-χρηστικότητα 

του οικοπέδου και η προεργασία για την κατασκευή μελλοντικά κτιριακών υποδομών. Το 

έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00 €, 

συντάσσεται η σχετική μελέτη δημοπράτησης. 

Επαναλαμβανόμενες 

Δράσεις 

 

2014ΣΕ54600055 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στο έργο με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» προβλέπονται η συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) των 

υφιστάμενων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) όλων των κτηρίων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις που αυτό δραστηριοποιείται (Αθήνα, Κόρινθος, 

Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη), καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων 

ανταλλακτικών. 

Οι υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις στα κτήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

συνίστανται σε: Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ), Υποσταθμούς (Υ/Σ) Μέσης Τάσης/Χαμηλής 

Τάσης (Μ.Τ./Χ.Τ.), ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις/πίνακες, συστήματα θέρμανσης-ψύξης-

κλιματισμού-αερισμού, συστήματα πυρασφαλείας-πυρόσβεσης και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις. 

Ο κωδικός του έργου  εντάχθηκε το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 € και 

αφορά τριετή προγραμματισμό. Έχει εκτελεστεί ποσό 47583,20 € και υπάρχει νομική 

δέσμευση για ποσό  

2014ΣΕ54600053 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡHΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
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ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στο  έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση χώρων κτηρίων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» προβλέπονται οικοδομικές εργασίες τακτικής συντήρησης (π.χ. βάψιμο, 

στεγανοποίηση, μόνωση) όλων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις 

που αυτό λειτουργεί (Αθήνα, Κόρινθος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη). Επίσης, στα 

κτήρια αυτά προβλέπονται: οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης και επισκευής φθορών 

(π.χ. στέγες) λόγω χρήσης, καιρικών συνθηκών κ.α., καθώς και διαμορφώσεις χώρων (όπως 

χωρίσματα για τη δημιουργία νέων χώρων) σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. Οι εργασίες αυτές θα αφορούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

χώρο των κτηρίων του Πανεπιστημίου, καθώς και στο περιβάλλοντα χώρο αυτών.  

Ο κωδικός του έργου εντάχθηκε το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 520.000,00 € και 

αφορά τριετή προγραμματισμό. Έχει εκτελεστεί ποσό 85.432,05 €. 

2014ΣΕ54600052 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των  Σχολών  και των 

κτηρίων Διοίκησης του Παν/μιου Πελοποννήσου (χώροι διδασκαλίας, αίθουσες 

πληροφορικής, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αμφιθέατρα, γραφεία κλπ). Περιλαμβάνει π.χ. 

εξοπλισμό Η/Υ, περιφερειακό εξοπλισμό, έπιπλα, πακέτα λογισμικών, τηλεπικοινωνιακό και 

εξοπλισμό τηλεφωνικών κέντρων και συστήματα Η/Υ κλπ., φωτοτυπικά μηχανήματα, 

αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες κ.α. ) 

Ο κωδικός της μελέτης εντάχθηκε το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 1.1500.000,00 € 

και αφορά τριετή προγραμματισμό. Έχει εκτελεστεί ποσό 179.863,80 € . 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις.  

 

 

Ο Πρύτανης  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής  
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