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GDPR [3] ↑
2019-03-20

Ενημέρωση

-

Δήλωση

συγκατάθεσης

για

την

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
2019-03-20 Αίτηση άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένων στο
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
2019-03-20 GDPR - Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού [5]
↑
2022-11-02

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
2022-02-01 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’
ΒΑΘΜΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 4η Επικαιροποίηση)
2020-10-14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 2η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
2020-10-14 ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – 2η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
2019-03-26 Διαδικασίες και Δικαιολογητικά και έργα
βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού

των ΟΤΑ

ανακοινώσεις [20] ↑
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
2022-05-23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ. ΤΗΝ 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
2022-01-24 Κλείσιμο συναλλαγής στις 24-01-2022 λόγω
2022-01-26

δυσμενών καιρικών συνθηκών
2022-01-12 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από 13/01/2022
2021-09-28 Κατάστημα Πειραιά του Τ.Π.& Δανείων: την
Πέμπτη, 30/9/2021, θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή με το
κοινό στις 13:50 μ.μ., λόγω προγραμματισμένης από τον
ΔΕΔΔΗΕ διακοπής ρεύματος.
2021-09-07 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Άσκηση
Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-09-07 Ανακοίνωση Κατάταξης Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-06-11 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από 14/06/2021
2020-11-06 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού μετά την καθολική
απαγόρευση κυκλοφορίας
2020-10-19 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
2020-06-09 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π.
& ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-04-30 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020
(ΑΔΑ:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6-Ο14)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
2020-03-16 Δελτίο τύπου για τον περιορισμό λειτουργίας του
Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ και τον καθορισμό ωρών προσέλευσης
κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας
δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού, σύμφωνα με την από
11-03-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α')
2019-10-17 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την

προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεων 2019 και 2020, από ελεγκτική εταιρεία, για τις
ανάγκες του Τ.Π. και Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης 40.000,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-10-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 4412/2016
2019-06-11 5η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δ.
2019-02-22 Δελτίο Τύπου για ολοκλήρωση μετάπτωσης στο νέο
σύστημα Δανείων φυσικών προσώπων
2019-02-01 Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την εκμίσθωση ακινήτου του Τ.Π. & Δανείων επί των οδών
Δοξάτου - Αλαμάνας - Κ. Καραμανλή
Έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) «e-money» για τους
2019-01-02

συναλλασσομένους/καταθέτες του Τ.Π.&Δανείων
2018-12-07 4η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ [149] ↑
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ &
ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2022-10-17 Προκήρυξη 8Κ/2022 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων
μονίμου προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με σειρά προτεραιότητας
2022-10-17 Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη
εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων
2022-09-26 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Υποβολής
Αιτήσεων για Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στο Τ.Π. και
Δανείων
2022-09-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
2022-10-20

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων
2022-08-02 Ένταξη του Τ.Π.&Δανείων στο Μητρώο Παρόχων
Υπηρεσιών Πληρωμών της ΚτΠ
2022-07-20 Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων
2022-07-18
Αριθμός αιτημάτων σύστασης χρηματικής
παρακαταθήκης ανά συναλλασσόμενο, ημερησίως
2022-06-24 Συνδιοργάνωση ημερίδας των Τ.Π.&Δανείων και
European Long Term Investors Association για την τοπική
αυτοδιοίκηση
2022-06-20 11η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2022-06-01 Ηλεκτρονική Πληρωμή Τέλους Διαφήμισης
2022-05-27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
2022-05-23

Συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
2022-05-19

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
2022-05-13 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC)
2022-05-06
Προμήθεια και αντικατάσταση

συστημάτων

κλιματισμού
2022-05-03 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων
2022-04-05 Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
των συναλλασσομένων του Τ.Π.&Δανείων
2022-01-26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ. ΤΗΝ 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
2022-01-24 Κλείσιμο συναλλαγής στις 24-01-2022 λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών
2022-01-18 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από 13/01/2022
2021-12-17 10η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-12-06 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού UTC & VIEW για την ανάπτυξη &
λειτουργία εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος Η/Υ του
Τ.Π. & Δανείων, για διάστημα δύο (2) ετών.
2021-11-30 Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) εξωτερικών
μονάδων και δεκαπέντε (15) εσωτερικών μονάδων
κλιματισμού με νέες, συμβατές με τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις των συστημάτων κλιματισμού "Θ" και "Λ"
τύπων αντλίας θερμότητας (Heat Pump) στο κτίριο
ιδιοκτησίας του Τ.Π & Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40
2022-01-12

στην Αθήνα.
2021-11-29 Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την
προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center)
για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Εξυπηρέτησης Δανείων
Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6), καταθέσεων
Νομικών Προσώπων (Δ9) καθώς και Ταμειακής (Δ10) του Τ.
Π. & Δανείων, για διάστημα δύο ετών
2021-11-17
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΙ

ΚΑΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ,
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
2021-11-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ. Υ. ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
2021-11-09 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού
των κτιρίων του Τ. Π. και Δανείων με δικαίωμα συμμετοχής
κατ’ αποκλειστικότητα, των οικονομικών φορέων του άρθρου
20 του Ν.4412/2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
,ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
2021-10-13 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών ασφαλείας στο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας
40 στην Αθήνα
2021-09-29 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την «Αποξήλωση τριών δεξαμενών
πετρελαίου και κατασκευή νέας δεξαμενής πετρελαίου στον
χώρο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο υπόγειο του
κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα
2021-09-28 Κατάστημα Πειραιά του Τ.Π.& Δανείων: την
Πέμπτη, 30/9/2021, θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή με το
2021-11-05

κοινό στις 13:50 μ.μ., λόγω προγραμματισμένης από τον
ΔΕΔΔΗΕ διακοπής ρεύματος.
Αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης επιλογής
έντεκα (11) ασκούμενων δικηγόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας
2021-09-24

του Τ.Π.&Δανείων
2021-09-22 Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την
επιλογή έντεκα (11) Ασκούμενων Δικηγόρων στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων
Απόφαση πρόσληψης Έμμισθων Δικηγόρων
2021-09-07 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για
2021-09-17

Άσκηση

Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-09-07 Ανακοίνωση Κατάταξης Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-08-26 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών υλοποίησης της
οδηγίας PSD2 για το Τ.Π. & Δανείων, για ένα (1) έτος με
επιπλέον συντήρηση/υποστήριξη ενός (1) έτους μετά την
ετήσια δωρεάν εγγύηση
2021-08-02 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων
υαλοστασίων φωτισμού (φεγγιτών) στην αίθουσα συναλλαγής
στο κτίριο Ακαδημίας 40 του Τ.Π.& Δανείων
2021-08-02 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και

δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικών κλιμάκων, βαθμίδων και κιγκλιδωμάτων στους
ακαλύπτους χώρους του κτιρίου Ακαδημίας 40 του Τ. Π. &
Δανείων
2021-07-30 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών
αποτροπής στην κύρια είσοδο του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ. Π. & Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40
2021-07-16 Διευκρίνιση στην με αρ. (0)59301_21/09-07-2021
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων
ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών και
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4.
2021-07-14 Προμήθεια και τοποθέτηση πλεξιγκλάς στις
υαλοσκεπές των φωταγωγών και των δυο πλευρικών ακάλυπτων
χώρων και του κεντρικού αίθριου στο κτίριο Ακαδημίας 40
του Τ.Π. & Δανείων
Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών σταθμών
και πυροσβεστήρων καθώς και συντήρηση, αναγόμωση και
2021-07-13

υδραυλική δοκιμή υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτίρια
Ακαδημίας 40, Πατησίων34-Σολωμού-Κανιγγος 29 στην Αθήνα
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης,
2021-07-09

βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών
και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4
Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης
Δεδομένων (Storage) και του εξοπλισμού Backup του Τ.Π. &
Δανείων για δύο (2) έτη (Επαναληπτική πρόσκληση)
2021-07-01 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού λήψης
αντιγράφων ασφαλείας (Net Backup) και αρχειοθέτησης
(Archiving) καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης, για δύο (2) έτη
2021-06-30 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια
υπηρεσιών έλεγχου των προσωρινών (εξαμηνιαίων) και των
οριστικών οικονομικών καταστάσεων δύο ετών, χρήσεων 2021
2021-07-07

και 2022, από Ελεγκτική Εταιρεία, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης 40.000,00
€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2021-06-24 Προμήθεια 200 δυνητικών ωρών σε διάρκεια δύο
(2) ετών, για υπηρεσίες υποστήριξης των συστημάτων του
Τ. Π. & Δανείων για τεχνολογίες Microsoft.
2021-06-24 Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής
προσφοράς
για
την
προμήθεια
υπηρεσιών
συντήρησης/υποστήριξης και αδειοδότησης του λογισμικού
του λειτουργικού συστήματος Oracle Linux του Oracle
Linux Cluster του Τ. Π. & Δανείων για δύο (2) έτη.
2021-06-22 Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος στο Τ.Π &
Δανείων για την υλοποίηση της δράσης ‘Ρύθμιση οφειλών
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις’ της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
2021-06-15 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης και
αδειοδότησης του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος
Oracle Linux του Oracle Linux Cluster του Τ. Π. &
Δανείων για δύο (2) έτη
2021-06-15 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης
Δεδομένων (Storage) και του εξοπλισμού Backup του Τ.Π. &
Δανείων για δύο (2) έτη
2021-06-11 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από 14/06/2021
2021-05-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.
(0)36811_21/05-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-05-18 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
Προμήθεια υπηρεσιών αδειοδότησης και υποστήριξης των
λογισμικών α) Oracle Database – 4 CPU license std.
Edition της κεντρικής Βάσης Δεδομένων του Τ.Π. και
Δανείων και β) Oracle Database - 1 CPU license std.

Edition για τη λειτουργία του περιβάλλοντος e-services
στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για ένα (1) έτος
2021-05-06 Πρόσκληση υποβολής αίτησης για άσκηση υποψηφίων
δικηγόρων στο Τ.Π. & Δανείων
2021-04-26 Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. και Εισφοράς του
στην Α.Ε. του Ν.3965/2011
2021-04-22
Διενέργεια προληπτικού ελέγχου ταχέων
διαδικασιών στο προσωπικό του Τ.Π.&Δανείων
2021-04-22
Aναστολή λειτουργίας του Καταστήματος
Τ.Π.&Δανείων Πειραιά λόγω μεταστέγασης
2021-04-09 Μέτρα και οδηγίες για την λειτουργία του
Τ.Π.&Δ. - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού από
12.04.2021
2021-04-09 Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από
το Τ.Π.& Δ.
2021-04-09 Διακήρυξη

συνοπτικού

διαγωνισμού

για

την

Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
υλικού και συστημικού λογισμικού του συστήματος του
κεντρικού Η/Υ τεχνολογίας IBM/AIX του Τ.Π. & Δανείων,
για δύο (2) έτη
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ
2021-03-18

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ και Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-03-17 ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ3 κ Δ4
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κ.Υ και των
Καταστημάτων του ΤΠΔ - Παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθώς και της
παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων
2021-02-18 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-02-12 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
2021-02-12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-02-11 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΕ
2021-03-12

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2021-02-02 Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία του
Τ.Π. & Δανείων
2021-01-11 8η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών του Τ.Π.&Δανείων
2020-12-30 Ωράριο λειτουργίας του Τ.Π.&Δανείων στις
31.12.2020
2020-12-23
Χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος
«ΗΛΕΚΤΡΑ»
2020-12-22 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-12-17 Τ.Π.&Δ. και ΚτΠ
2020-12-16 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
2020-12-07

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
2020-12-03

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού ανάπτυξης
2020-12-02

& λειτουργίας των εφαρμογών UTC & view του Τ.Π.Δ.
2020-11-06 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού μετά την καθολική
απαγόρευση κυκλοφορίας
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ.
– Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
2020-09-23
Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη και καλή
λειτουργία ηλεκτρολογικών/υδραυλικών εγκαταστάσεων των
κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, των
Καταστημάτων Πειραιά, Πάτρας και Θεσσαλονίκης και έντεκα
μικρότερων ιδιοκτησιών στο λεκανοπέδιο Αθηνών, για ένα
(1) έτος
2020-09-17 24ωρη Διακοπή Λειτουργείας της Κ.Υ. του
Τ.Π.&Δανείων στις 18/09/2020
2020-07-03 7η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών του Τ.Π.&Δανείων
2020-10-19

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Π.&Δ. ΜΕ
ΘΕΜΑ «Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ»
2020-06-17 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια
υπηρεσιών απολύμανσης έτους 2020
2020-06-17 Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια και
αντικατάσταση τριών (3) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων
μοντέλου rsx10gy1, μιας (1) εξωτερικής μονάδας rsx8gy1
και τριάντα δυο (32) εσωτερικών μονάδων τύπου δαπέδου
μοντέλου fxyl25g και fxylg40g του οίκου daikin Ιαπωνίας
με νέες, καθώς και προσθήκη δυο (2) νέων εσωτερικών
μονάδων, συμβατές με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των
συστημάτων κλιματισμού «Ε», «Η», «Ι» και «Κ» τύπων
αντλίας θερμότητας (heat pump) στο κτίριο ιδιοκτησίας
του Τ. Π. & Δάνειων επί της οδού Ακαδημίας 40 στην ΑΘΗΝΑ
2020-06-09 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π.
2020-06-30

& ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-05-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2020-05-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
2020-05-18 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για
την ανάδειξη ασκούμενων δικηγόρων
2020-05-13 Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
υπηρεσιών αδειοδότησης – συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης (premier support) για ένα (1) έτος των
λογισμικών α) Oracle Database – 4 CPU license std.
Edition της βάσης δεδομένων του Τ.Π. και Δανείων και β)
Oracle Database - 1 CPU license std. Edition που είναι
εγκατεστημένο στο G-CLOUD της Γ.Γ.Π.Σ.
2020-05-05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-05-04 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2020-04-30 Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020
(ΑΔΑ:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6-Ο14)

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
2020-04-02 Παράταση ισχύος των εκτάκτων μέτρων λειτουργίας
του Τ. Π. & Δανείων
2020-03-23 Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων, υλικών
αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών,
θερμογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
2020-03-16 Στοιχεία επικοινωνίας με το ΤΠΔ κατά την
περίοδο του περιορισμού λειτουργίας του στο πλαίσιο
λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού
2020-03-16 Μέτρα & Οδηγίες για τη λειτουργία του ΤΠΔ κατά
την περίοδο του περιορισμού λειτουργίας του στο πλαίσιο
λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού
Δελτίο τύπου για τον περιορισμό λειτουργίας του
Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ και τον καθορισμό ωρών προσέλευσης
2020-03-16

κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας
δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού, σύμφωνα με την από
11-03-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α')
2020-03-15 Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και
καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020
εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης,
βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών
και
φωτοαντιγραφικού
χαρτιού
Α3
και
Α4,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα
προϊόντων
2020-03-12 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 13-03-2020 ΛΟΓΩ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
2020-02-26 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση
και τεχνική υποστήριξη δεκατριών (13) servers του Τ.Π. &
2020-03-13

Δανείων
Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά
κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2020 βάσει του
Άρθρου 118, παρ.5 Ν.4412/2016 (Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων 24/02/2020)
2020-02-03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 50 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ
ΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 53.280,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.
2020-02-03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB INTERNET BANKING AS A
SERVICE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
2019-12-23 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 31-12-2019
2020-02-04

6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-12-10

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Π.&Δανείων
2019-12-06

Αιτήματα πλήρωσης θέσεων του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Α΄ κύκλο 2019 του Ενιαίο
2019-12-03

Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες
οργανικές του διατάξεις
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
2019-11-26 Συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια
2019-11-29

υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του
λογισμικού ανάπτυξης & λειτουργίας εφαρμογών UTC & VIEW
του Κεντρικού Συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων, για ένα
(1) έτος
2019-11-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-11-15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
2019-10-25 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center)
για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Εξυπηρέτησης Δανείων

Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6), καθώς και
Ταμειακής (Δ10) του Τ. Π. & Δανείων, για διάστημα ενός
έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση
δαπάνης 55.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-10-23 Ανακοίνωση για τη μεταφορά αξιών της «ΤΙΤΑΝ
INTERNATIONAL CEMENT S.A.
2019-10-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-10-17 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεων 2019 και 2020, από ελεγκτική εταιρεία, για τις
ανάγκες του Τ.Π. και Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης 40.000,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-10-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 4412/2016
2019-09-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Τ.Κ.) ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ,
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΑΛΥΨΩ»).
5η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δ.
2019-05-21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-02-22 Δελτίο Τύπου για ολοκλήρωση μετάπτωσης στο νέο
σύστημα Δανείων φυσικών προσώπων
2019-01-25
Προγραμματισμένη διακοπή των εργασιών
καταχώρισης και επεξεργασίας πληρωμών και λοιπών
συναλλαγών στο εν λειτουργία πληροφοριακό σύστημα
δανείων φυσικών προσώπων λόγω μετάπτωσης σε νέο
2019-06-11

αναβαθμισμένο σύστημα
2 0 1 9 - 0 1 - 0 2 Έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) «e-money» για τους
συναλλασσομένους/καταθέτες του Τ.Π.&Δανείων
2018-12-07 4η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων
2018-06-15 3η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων
2018-01-17 Απολογισμός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού
Οδοφωτισμού
2017-12-08 2η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων
2017-09-20 Επέκταση του προγράμματος για την αναβάθμιση
του Δημοτικού Οδοφωτισμού - Συνεργασία ΤΠΔ με την Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ
2017-07-14 Νέο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Τ.Π. & Δανείων με το ΚΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κυρίως από ΟΤΑ
Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π. & Δανείων προς
τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
2017-07-13

Α.Ε. για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων
2017-06-06 Γνωστοποίηση στο Τ.Π.&Δανείων ΙΒΑΝ τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού επιβράβευσης
2017-06-02 Δελτίο Τύπου για την καταβολή του ποσού
επιβράβευσης στους συνεπείς δανειολήπτες του
Τ.Π.&Δανείων
2017-05-24 Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα
πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του
Τ.Π.&Δανείων
2017-04-27 Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με την
πώληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π.&Δανείων σε ξένα
funds
2 0 1 7 - 0 4 - 1 3 Ημερίδα στο Τ. Π. και Δανείων για την
Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας στον Δημοτικό Οδοφωτισμό
2017-03-22 Διοργάνωση ημερίδας στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δ για

την παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος
χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού, για την
ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού
οδοφωτισμού
2016-12-21 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία
του Τ.Π.&Δανείων από τις 21 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2016
2016-11-23 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2016-11-22 Υλοποίηση του προγράμματος νέων ρυθμίσεων
δανείων στεγαστικού τομέα
2016-11-14 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΠΔ και
ΚΑΠΕ με αντικείμενο την υλοποίηση χρηματοδοτικού
προγράμματος για την αναβάθμιση των δικτύων δημοτικού
οδοφωτισμού
2016-11-08 Υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων
του στεγαστικού τομέα
Υπογραφή σύστασης ειδικού
λογαριασμού μεταξύ Τ.Π.&Δ και Ο.Τ.Α.
2016-10-26

καταπιστευτικού

Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα
των Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων
2016-07-08

Εγκαίνια της νέας αίθουσας εκπαίδευσης «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ»
2016-03-18

Απαλλοτριώσεις [6] ↑
Απαλλοτριώσεις
2019-03-18 Τι είναι αναγκαστική απαλλοτρίωση
2019-03-18 Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την
αναγκαστική Απαλλοτρίωση;
2019-03-18 Νομοθετικό πλαίσιο
2019-03-18 Στάδια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
2019-03-18 Νομιμοποίηση δικαιούχων για είσπραξη της
αποζημίωσης
2019-03-26

βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων [1]

↑
2019-03-26

Υπόδειγμα

δελτίου

σύστασης

χρηματικής

παρακαταθήκης που αφορά εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα [12] ↑
Βεβαιώσεις Τόκων Δανείων
2019-03-28 Δικαστικοί Διακανονισμοί
2019-03-28

Ρυθμίσεις Δανείων
2019-03-28 Επιβράβευση Συνεπών Δανειοληπτών
2019-03-28

Εξαλείψεις Υποθηκών
2019-03-28 Μερικές Και Ολικές Εξοφλήσεις Δανείων
2019-03-28

2019-03-28

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών

δανείων
Διαδικασία Συνταξιοδότησης Και Εφάπαξ
2019-03-28 Αποποίηση Κληρονομιάς
2019-03-28

Νομιμοποίηση Κληρονόμων Δανειοληπτών
2019-03-28 Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου
2019-03-28
2019-01-25

Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ [22] ↑
Δελτία Τύπου
2019-01-25
Προγραμματισμένη διακοπή των εργασιών
καταχώρισης και επεξεργασίας πληρωμών και λοιπών
συναλλαγών στο εν λειτουργία πληροφοριακό σύστημα
δανείων φυσικών προσώπων λόγω μετάπτωσης σε νέο
αναβαθμισμένο σύστημα
2018-06-15 3η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων
2018-01-17 Απολογισμός του Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού
Οδοφωτισμού
2017-12-08 2η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών
δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων
2019-01-25

Επέκταση του προγράμματος για την αναβάθμιση
του Δημοτικού Οδοφωτισμού - Συνεργασία ΤΠΔ με την Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ
2017-07-14 Νέο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Τ.Π. & Δανείων με το ΚΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κυρίως από ΟΤΑ
2017-07-13 Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π. & Δανείων προς
τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων
2017-06-06 Γνωστοποίηση στο Τ.Π.&Δανείων ΙΒΑΝ τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού επιβράβευσης
2017-06-02 Δελτίο Τύπου για την καταβολή του ποσού
επιβράβευσης στους συνεπείς δανειολήπτες του
Τ.Π.&Δανείων
2017-05-24 Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα
2017-09-20

πολιτική ρυθμίσεων
Τ.Π.&Δανείων

δανείων

στεγαστικού

τομέα

του

Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με την
πώληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π.&Δανείων σε ξένα
2017-04-27

funds
2017-04-13

Ημερίδα

στο

Τ.

Π.

και

Δανείων

για

την

Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας στον Δημοτικό Οδοφωτισμό
Διοργάνωση ημερίδας στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δ για
παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος

2017-03-22

την

χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού, για την
ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού
οδοφωτισμού
2016-12-21 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία
του Τ.Π.&Δανείων από τις 21 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2016
2016-11-23 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2016-11-22 Υλοποίηση του προγράμματος νέων ρυθμίσεων
δανείων στεγαστικού τομέα
2016-11-14 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΠΔ και
ΚΑΠΕ με αντικείμενο την υλοποίηση χρηματοδοτικού
προγράμματος για την αναβάθμιση των δικτύων δημοτικού
οδοφωτισμού

Υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων
του στεγαστικού τομέα
2016-10-26 Υπογραφή σύστασης ειδικού καταπιστευτικού
λογαριασμού μεταξύ Τ.Π.&Δ και Ο.Τ.Α.
2016-07-08 Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα
των Δημοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων
2016-03-18 Εγκαίνια της νέας αίθουσας εκπαίδευσης «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ»
2016-11-08

Διαχείριση Κεφαλαίων Ν.Π. [3] ↑
2020-01-17

Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ
2019-03-21 Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
2019-03-21 Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θέματα προσωπικού [53] ↑
2022-10-17

μονίμου

Προκήρυξη 8Κ/2022 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων
προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων, με σειρά προτεραιότητας
2022-10-17 Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη
εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων
2022-09-26 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Υποβολής
Αιτήσεων για Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στο Τ.Π. και
Δανείων
2022-09-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων
2022-05-03 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων
2022-01-18

Γενικής

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου
Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86

του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει
2021-09-24 Αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης επιλογής
έντεκα (11) ασκούμενων δικηγόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Τ.Π.&Δανείων
2021-09-22 Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την
επιλογή έντεκα (11) Ασκούμενων Δικηγόρων στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων
2021-09-17 Απόφαση πρόσληψης Έμμισθων Δικηγόρων
2021-09-07 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Άσκηση
Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-09-07 Ανακοίνωση Κατάταξης Υποψήφιων Δικηγόρων
2021-05-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.
(0)36811_21/05-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Πρόσκληση υποβολής αίτησης για άσκηση υποψηφίων
δικηγόρων στο Τ.Π. & Δανείων
2021-05-06

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία του
2021-02-02

Τ.Π. & Δανείων
2020-12-07 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
2019-12-03
Αιτήματα πλήρωσης

θέσεων

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Α΄ κύκλο 2019 του Ενιαίο
Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες
οργανικές του διατάξεις
2019-11-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-11-15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
2019-10-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-05-21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη
είκοσι (20) δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών
2019-05-07 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.
40567/15-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-04-15 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων, στο Τ. Π. & Δανείων
2019-04-01 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συνεργαζόμενους
δικηγόρους
2019-01-10 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για
τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης του
αρ. 21 του ν. 4369/2016 του Τ.Π. & Δανείων
2018-11-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.
120270/6-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-05-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.
113754/22-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
2018-11-09

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψήφιων Δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2018-11-06

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2018-09-17

Θέματα Προσωπικού
2018-05-08 Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή
2018-09-17

δέκα (10) ασκούμενων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία
του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2018-05-07 ιεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δέκα
(10) ασκούμενων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του
Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2018-04-25 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2018-03-15 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2017-11-13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
2017-09-27 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2017-05-09 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΕΚΑ (10) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2017-04-25 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
2017-04-25 Ανάκληση της με α.π 38297/31-3-2017 Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, όπως τροποποιήθηκε με τη
με α.π 38297/10-4-2017 ορθή επανάληψη
2017-04-10 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2017-10-23

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2017-03-31

Αποτελέσματα Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη
δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κατάστημα

2017-03-01

των

Θεσσαλονίκης)
2017-03-01 Αποτελέσματα Δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη
των δικηγόρων εξωτερικών συνεργατών (Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα)
Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των δικηγόρων
εξωτερικών συνεργατών (Κατάστημα Θεσσαλονίκης)
2017-02-21

Κατάρτιση πίνακα, προς κλήρωση υποψηφίων
δικηγόρων-εξωτερικών συνεργατών, μετά τη με αριθμ.
(0)124778_16/14-12-2016 πρόσκληση του Τ. Π. & Δανείων
(Κατάστημα Θεσσαλονίκης)
2017-02-21 Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των δικηγόρων
εξωτερικών συνεργατών (Κεντρική Υπηρεσία - Αθήνα)
2017-02-21 Κατάρτιση πίνακα, προς κλήρωση υποψηφίων
δικηγόρων-εξωτερικών συνεργατών, μετά τη με αριθμ.
(0)124778_16/14-12-2016 πρόσκληση του Τ. Π. & Δανείων
(Κεντρική Υπηρεσία - Αθήνα)
2016-03-23 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2017-02-21

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2015-03-18 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2014-09-23 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
2012-12-27 Ανακοινώσεις θεμάτων προσωπικού
2016-03-16

Παρακαταθήκες [7] ↑
Τι είναι παρακαταθήκη - Νομικό πλαίσιο
2019-10-17 Πως συστήνεται η χρηματική παρακαταθήκη
2019-10-17

Που συστήνεται η παρακαταθήκη
2019-03-18 Ποιά είναι τα είδη παρακαταθήκης
2019-03-18 Η εγγυοδοτική παρακαταθήκη διαφέρει της
εγγυητικής Επιστολής τραπέζης
2018-09-20 Παρακαταθήκες - Γενικές Πληροφορίες
2014-12-17 Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που
έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ
νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.
2019-03-18

Προκυρήξεις Προμηθειών [164] ↑
2022-10-20

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ &
ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2022-05-27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
2022-05-06
Προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων
κλιματισμού
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
2021-12-06

υποστήριξης του λογισμικού UTC & VIEW για την ανάπτυξη &

λειτουργία εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος Η/Υ του
Τ.Π. & Δανείων, για διάστημα δύο (2) ετών.
2021-11-30 Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) εξωτερικών
μονάδων και δεκαπέντε (15) εσωτερικών μονάδων
κλιματισμού με νέες, συμβατές με τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις των συστημάτων κλιματισμού "Θ" και "Λ"
τύπων αντλίας θερμότητας (Heat Pump) στο κτίριο
ιδιοκτησίας του Τ.Π & Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40
στην Αθήνα.
2021-11-29 Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την
προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center)
για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Εξυπηρέτησης Δανείων
Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6), καταθέσεων
Νομικών Προσώπων (Δ9) καθώς και Ταμειακής (Δ10) του Τ.
Π. & Δανείων, για διάστημα δύο ετών
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2021-11-17

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ,
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
2021-11-12

ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ. Υ. ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την
2021-11-09

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού
των κτιρίων του Τ. Π. και Δανείων με δικαίωμα συμμετοχής
κατ’ αποκλειστικότητα, των οικονομικών φορέων του άρθρου
20 του Ν.4412/2016
2021-11-05
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
,ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
2021-10-13 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών ασφαλείας στο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας

40 στην Αθήνα
2021-09-29 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την «Αποξήλωση τριών δεξαμενών
πετρελαίου και κατασκευή νέας δεξαμενής πετρελαίου στον
χώρο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο υπόγειο του
κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα
2021-08-26 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών υλοποίησης της
οδηγίας PSD2 για το Τ.Π. & Δανείων, για ένα (1) έτος με
επιπλέον συντήρηση/υποστήριξη ενός (1) έτους μετά την
ετήσια δωρεάν εγγύηση
2021-08-02 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων
υαλοστασίων φωτισμού (φεγγιτών) στην αίθουσα συναλλαγής
στο κτίριο Ακαδημίας 40 του Τ.Π.& Δανείων
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση
2021-08-02

μεταλλικών κλιμάκων, βαθμίδων και κιγκλιδωμάτων στους
ακαλύπτους χώρους του κτιρίου Ακαδημίας 40 του Τ. Π. &
Δανείων
2021-07-30

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και

δικαιολογητικών για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών
αποτροπής στην κύρια είσοδο του κτιρίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ. Π. & Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40
2021-07-16 Διευκρίνιση στην με αρ. (0)59301_21/09-07-2021
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων
ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών και
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4.
2021-07-14 Προμήθεια και τοποθέτηση πλεξιγκλάς στις
υαλοσκεπές των φωταγωγών και των δυο πλευρικών ακάλυπτων
χώρων και του κεντρικού αίθριου στο κτίριο Ακαδημίας 40
του Τ.Π. & Δανείων
2021-07-13 Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών σταθμών
και πυροσβεστήρων καθώς και συντήρηση, αναγόμωση και
υδραυλική δοκιμή υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτίρια
Ακαδημίας 40, Πατησίων34-Σολωμού-Κανιγγος 29 στην Αθήνα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης,
βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών
και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4
2021-07-07 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης
Δεδομένων (Storage) και του εξοπλισμού Backup του Τ.Π. &
Δανείων για δύο (2) έτη (Επαναληπτική πρόσκληση)
2021-07-01 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού λήψης
αντιγράφων ασφαλείας (Net Backup) και αρχειοθέτησης
(Archiving) καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης, για δύο (2) έτη
2021-06-30 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια
υπηρεσιών έλεγχου των προσωρινών (εξαμηνιαίων) και των
2021-07-09

οριστικών οικονομικών καταστάσεων δύο ετών, χρήσεων 2021
και 2022, από Ελεγκτική Εταιρεία, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης 40.000,00
€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Προμήθεια 200 δυνητικών ωρών σε διάρκεια δύο
(2) ετών, για υπηρεσίες υποστήριξης των συστημάτων του
2021-06-24

Τ. Π. & Δανείων για τεχνολογίες Microsoft.
2021-06-24 Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής
προσφοράς
για
την
προμήθεια
υπηρεσιών
συντήρησης/υποστήριξης και αδειοδότησης του λογισμικού
του λειτουργικού συστήματος Oracle Linux του Oracle
Linux Cluster του Τ. Π. & Δανείων για δύο (2) έτη.
2021-06-22 Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος στο Τ.Π &
Δανείων για την υλοποίηση της δράσης ‘Ρύθμιση οφειλών
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις’ της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
2021-06-15 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης και
αδειοδότησης του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος
Oracle Linux του Oracle Linux Cluster του Τ. Π. &

Δανείων για δύο (2) έτη
2021-06-15 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης
Δεδομένων (Storage) και του εξοπλισμού Backup του Τ.Π. &
Δανείων για δύο (2) έτη
2021-05-18 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
Προμήθεια υπηρεσιών αδειοδότησης και υποστήριξης των
λογισμικών α) Oracle Database – 4 CPU license std.
Edition της κεντρικής Βάσης Δεδομένων του Τ.Π. και
Δανείων και β) Oracle Database - 1 CPU license std.
Edition για τη λειτουργία του περιβάλλοντος e-services
στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για ένα (1) έτος
2021-04-26 Σύμβουλος Υποστήριξης της Απόσχισης του Κλάδου
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τ.Π.&Δ. και Εισφοράς του
στην Α.Ε. του Ν.3965/2011
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
2021-04-09

υλικού και συστημικού λογισμικού του συστήματος του
κεντρικού Η/Υ τεχνολογίας IBM/AIX του Τ.Π. & Δανείων,
για δύο (2) έτη
2021-03-12 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κ.Υ και των
Καταστημάτων του ΤΠΔ - Παράτασης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών καθώς και της
παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων
2021-02-12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-12-03 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
2020-12-02 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού ανάπτυξης
& λειτουργίας των εφαρμογών UTC & view του Τ.Π.Δ.
2020-09-23
Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη και καλή
λειτουργία ηλεκτρολογικών/υδραυλικών εγκαταστάσεων των
κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, των
Καταστημάτων Πειραιά, Πάτρας και Θεσσαλονίκης και έντεκα
μικρότερων ιδιοκτησιών στο λεκανοπέδιο Αθηνών, για ένα

(1) έτος
Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια και
αντικατάσταση τριών (3) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων
μοντέλου rsx10gy1, μιας (1) εξωτερικής μονάδας rsx8gy1
και τριάντα δυο (32) εσωτερικών μονάδων τύπου δαπέδου
μοντέλου fxyl25g και fxylg40g του οίκου daikin Ιαπωνίας
με νέες, καθώς και προσθήκη δυο (2) νέων εσωτερικών
μονάδων, συμβατές με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των
συστημάτων κλιματισμού «Ε», «Η», «Ι» και «Κ» τύπων
αντλίας θερμότητας (heat pump) στο κτίριο ιδιοκτησίας
του Τ. Π. & Δάνειων επί της οδού Ακαδημίας 40 στην ΑΘΗΝΑ
2020-05-13 Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
υπηρεσιών αδειοδότησης – συντήρησης και τεχνικής
2020-06-17

υποστήριξης (premier support) για ένα (1) έτος των
λογισμικών α) Oracle Database – 4 CPU license std.
Edition της βάσης δεδομένων του Τ.Π. και Δανείων και β)
Oracle Database - 1 CPU license std. Edition που είναι
εγκατεστημένο στο G-CLOUD της Γ.Γ.Π.Σ.
2020-03-23 Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων, υλικών
αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών,
θερμογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
2020-03-23 Διευκρινήσεις επί του αρ. πρωτ. (0)26793_20
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων, υλικών
αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών,
θερμογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού &
Πίνακας Συμμόρφωσης
2020-03-13 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης,
βιβλιαρίων ταμιευτηρίου, επιταγών, θερμογραφικών ρολών
και
φωτοαντιγραφικού
χαρτιού
Α3
και
Α4,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα
προϊόντων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση
και τεχνική υποστήριξη δεκατριών (13) servers του Τ.Π. &
Δανείων
2020-02-03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 50 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ
ΕΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 53.280,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.
2020-02-03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB INTERNET BANKING AS A
SERVICE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
2019-11-28 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, με σύντμηση της προθεσμίας
2020-02-26

παραλαβής των προσφορών, για την ανάδειξη Αναδόχου
υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Τ. Π. και Δανείων, Ακαδημίας 40, του Καταστήματος
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 2, του Αρχείου, Πατησίων 34
Αθήνα, του Καταστήματος Θεσσαλονίκης Ερμού και Καρόλου
Ντηλ 35 και του Καταστήματος Πάτρας, Αγίου Ανδρέα 6,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων (167.400,00 €) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος, η οποία θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 0845 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του τακτικού
προϋπολογισμού του Τ.Π.& Δανείων (CPV 90911200-8:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων)
2019-11-26 Συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του
λογισμικού ανάπτυξης & λειτουργίας εφαρμογών UTC & VIEW
του Κεντρικού Συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων, για ένα
(1) έτος
2019-10-25 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call center)
για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Εξυπηρέτησης Δανείων
Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6), καθώς και

Ταμειακής (Δ10) του Τ. Π. & Δανείων, για διάστημα ενός
έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση
δαπάνης 55.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-10-17 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεων 2019 και 2020, από ελεγκτική εταιρεία, για τις
ανάγκες του Τ.Π. και Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης 40.000,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-10-15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 4412/2016
2019-10-15 Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Καταθετικών
Προϊόντων και Λοιπών Εφαρμογών του Τ.Π. & Δανείων, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
2019-10-15

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ
POS) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Διακήρυξη συνοπτικου
«Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη
2019-10-15

διαγωνισμου για
και λειτουργία

την
των

ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος
29 στην Αθήνα και του Καταστήματος Πειραιά επί των οδών
Ακτής Ποσειδώνος 2 και Δημοσθένους, καθώς και έντεκα
μικρότερων ιδιοκτησιών στο λεκανοπέδιο Αθηνών, για ένα
(1) έτος».
2019-09-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Τ.Κ.) ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ,
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΑΛΥΨΩ»).
2019-07-17 Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία,
κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού των
κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και Δανείων,
Ακαδημίας 40, του Καταστήματος Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος
2, του Αρχείου, Πατησίων 34 Αθήνα, του Καταστήματος
Θεσσαλονίκης Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35 και του
Καταστήματος Πάτρας, Αγίου Ανδρέα 6, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων (167.400,00€) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, η οποία θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 0845 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του τακτικού
προϋπολογισμού του Τ.Π. και Δανείων (CPV 90911200-8:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (0)74491_19 Διακήρυξη
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια
2019-07-17

υπηρεσιών καθαριότητας για ένα (1) έτος, των κτηρίων της
Κ.Υ. του Τ.Π. και Δανείων, Ακαδημίας 40, του
καταστήματος Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 2, του Αρχείου,
Πατησίων 34, του Καταστήματος Θεσσαλονίκης, Ερμού και
Καρόλου Ντηλ 35 και του Καταστήματος Πάτρας, Αγίου
Ανδρέα 6, με δικαίωμα συμμετοχής, κατ’ αποκλειστικότητα,
των οικονομικών φορέων του άρθρου 20 του Ν.4412/2016 και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης για την
προμήθεια υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών χρήσης (renewal
codes) του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (net
backup) και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (archiving) καθώς
και των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
του εν λόγω λογισμικού, για δύο (2) έτη
2019-05-15 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης του Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
2019-07-04

(GDPR), για το Τ. Π. & Δανείων και για διάστημα δεκαοκτώ
(18) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με
δέσμευση δαπάνης €30.000,00 πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α., επιμεριζόμενη στα έτη 2019 και 2020
2019-05-14 Υποβολή προσφοράς για προμήθεια υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες
του Τ.Π. και Δανείων για δύο έτη
2019-04-04 Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης υλικού και λογισμικού του κεντρικού
συστήματος Η/Υ (IBM/AIX) του Τ.Π. & Δανείων, για δύο (2)
έτη
2019-04-03 Προμήθεια μίας (1) άδειας χρήσης ORACLE Data
Base 18c -1 CPU License std. Edition με συντήρησηυποστήριξη premier support ενός έτους, για τη λειτουργία
του περιβάλλοντος e-services στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.
2019-03-26 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Με Κριτήριο
Κατακύρωσης Την Πλεον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ για την Ανάδειξη
Ανάδοχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης της Κεντρικής
Υπηρεσίας Και Των Καταστημάτων Θεσσαλονίκης Και Πάτρας
Του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων(ορθή Επανάληψη)
2019-03-19 04-03-2019 – ∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) υπηρεσιών
εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω καρτών και β) υπηρεσιών
προπληρωμένης ανταλλαγής data σε 70 συνδέσεις (sim
cards) για την λειτουργία των ασύρματων συσκευών POS
2019-03-19 12-02-2019 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών
καταστάσεων (προσωρινών και οριστικών), χρήσεων 2018 και
2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δέσμευση
δαπάνης €40.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 01-02-2019 – Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου του Τ.Π. &
Δανείων επί των οδών Δοξάτου – Αλαμάνας – Κ. Καραμανλή
2019-03-19
30-01-2019
–
«Κατάρτιση
καταλόγων

ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ.5 Ν.4412/2016)»
2019-03-19 21-12-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών κάλυψης αναγκών εσωτερικού
ελέγχου από εξωτερικό συνεργάτη και της πρακτικής
εκπαίδευσης στελεχών του Τ.Π. και Δανείων, για διάστημα
ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με
δέσμευση δαπάνης €60.000,00 πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
2019-03-19 10-12-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης ανάπτυξης &
λειτουργίας εφαρμογών UTC και VIEW του Κεντρικού
Συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων, για ένα (1) έτος
07-12-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια λογισμικού ORACLE και υπηρεσιών
2019-03-19

αδειοδότησης και συντήρησης-υποστήριξης του λογισμικού
για τη λειτουργία του περιβάλλοντος e-services στο GCloud της Γ.Γ.Π.Σ. για ένα (1) έτος
2019-03-19 21-11-2018 – Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
απογραφής χρηματικών παρακαταθηκών
15-11-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης μελέτης για την
2019-03-19

καταγραφή των απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
του νέου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 9
2019-03-19 15-11-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call
center)
2019-03-19
02-07-2018
–
«Κατάρτιση
καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
έτους 2018 (Άρθρο 118, παρ.5 Ν.4412/2016)»
2019-03-19 26-06-2018 – Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών

καθαρισμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π.
και Δανείων, Ακαδημίας 40, του Καταστήματος Πειραιά,
Ακτή Ποσειδώνος 2, του Αρχείου, Πατησίων 34 Αθήνα, του
Καταστήματος Θεσσαλονίκης Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35 και
του Καταστήματος Πάτρας, Αγίου Ανδρέα 6
2019-03-19 27-03-2018 – «Συνοπτικός διαγωνισμός, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου/ων
σύμβασης για την προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων,
υλικών
αρχειοθέτησης,
βιβλιαρίων
ταμιευτηρίου,
επιταγών,θερμογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού
ξηρογραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. &
Δανείων»
2019-03-19 14-02-2018 – Ορθή επανάληψη της με ΑΔΑΜ:
18PROC002651593 Διακήρυξης ως προς την 7.3. «Οικονομικά
Στοιχεία» και του πίνακα Παρ.Α’ «Κρατήσεις επί της %»
(αφορά τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και
Δανείων)
12-02-2018 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής
2019-03-19

Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης
του Τ.Π. και Δανείων, για χρονικό διάστημα δέκα (10)
μηνών, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας έως
εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης
2019-03-19 28-12-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη και λειτουργία των
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος
29 στην Αθήνα και του Καταστήματος Πειραιά επί των οδών
Ακτής Ποσειδώνος 2 και Δημοσθένους, καθώς και έντεκα
μικρότερων ιδιοκτησιών στο λεκανοπέδιο Αθηνών, για ένα
(1) έτος»
2019-03-19 21-03-2018 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) εξωτερικών μονάδων

μοντέλου RSX10GY1 και δέκα έξι (16) εσωτερικών μονάδων
τύπου δαπέδου μοντέλου FXYL25G και FXYLG40G του οίκου
DAIKIN Ιαπωνίας με νέες, καθώς και προσθήκη τεσσάρων (4)
νέων εσωτερικών μονάδων τύπου δαπέδου με ταυτόχρονη
επέκταση του δικτύου, συμβατές με τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις των συστημάτων κλιματισμού «Β» και «Γ»
τύπων αντλίας θερμότητας (heat pump) στο κτίριο
ιδιοκτησίας του Τ. Π. & Δανείων επί της οδού Ακαδημίας
40 στην Αθήνα
2019-03-19 14-12-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης για τη συντήρηση
ανάπτυξης & λειτουργίας εφαρμογών UTC και VIEW του
Κεντρικού Συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων
2019-03-19 06-12-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
15-05-2017 – Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών
2019-03-19

καθαρισμού για τις ανάγκες των κτιρίων: της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ. Π. και Δανείων, Ακαδημίας 40, του
Καταστήματος Πειραιά και του Αρχείου, Πατησίων 34 Αθήνα
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
11-05-2017 –Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
2019-03-19

υποστήριξης του υλικού και του λειτουργικού λογισμικού
του συστήματος του κεντρικού Η/Υ του Τ. Π. και Δανείων
03-05-2017 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές φαξ,
εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισμό πληροφορικής, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά οµάδα, με δέσμευση
δαπάνης 32.915,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 10-03-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
2019-03-19 08-03-2017 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών web internet banking
2019-03-19 06-03-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων, γενικών
2019-03-19

υλικών, φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4,
φακέλων-λοιπών εντύπων και επιταγών
2019-03-19 10-02-2017 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη τιμή, για την προμήθεια υπηρεσιών
φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων
Πειραιά και Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και Δανείων
2019-03-19 15-12-2016 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών web internet banking με
παροχή των υπηρεσιών υλοποίησης και το day-to-day run as
a service, για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 2-12-2016 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών απογραφής, με τρέχουσα
ημερομηνία, των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών σε
δέκα έξι (16) Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε
αντίστοιχες Δ.Ο.Υ.
2019-03-19 14-10-2016 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού «Oracle DataBase – 4 CPU
licenses std. Edition»
2019-03-19 05-10-2016 – Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π. και Δανείων
για ένα έτος
2019-03-19 04-10-2016 – Πρόσκληση την ανάδειξη Αναδόχου
υπηρεσιών καθαρισμού του Καταστήματος του Τ. Π. και
Δανείων στην Πάτρα, επί της οδού Αγίου Ανδρέου 6
2019-03-19 12-09-2016 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (call
center) για τις ανάγκες της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Δανείων
Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών του Τ. Π. & Δανείων
για διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, με δέσμευση δαπάνης €59.000,00 πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 23-06-2016 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, για την προμήθεια ενενήντα πέντε (95)
σταθμών εργασίας Η/Υ (PCs) και ισάριθμων οθονών
απεικόνισης (monitors) για την κάλυψη αναγκών του Τ. Π.
και Δανείων
2019-03-19 21-06-2016 Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft για
την κάλυψη αναγκών του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη του Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση-τεχνική
υποστήριξη με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό
επανέλεγχο των δέκα τριών (13) ανελκυστήρων των κτιρίων
επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος
26 στην Αθήνα και του κτιρίου επί των οδών Ερμού και
Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Τ.Π. &
Δανείων, για δύο (2) έτη με τη δυνατότητα άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης έως και ένα (1) επιπλέον έτος των
πρώτων δύο (2) ετών»
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την προμήθεια ενενήντα πέντε (95) σταθμών
εργασίας Η/Υ (PCs) και ισάριθμων οθονών απεικόνισης
(monitors) για την κάλυψη αναγκών του Τ. Π. και Δανείων
Υποβολή προσφορών για προμήθεια
καθαριότητας για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19

ειδών

Υποβολή προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης
για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων
2019-03-19 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αδειών
χρήσης λογισμικού Microsoft που αφορούν στις υποδομές
πληροφορικής του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη (premier support) του
λογισμικού «ORACLE DataBase – 4 CPU licenses std.
Edition» της βάσης δεδομένων του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διακήρυξη πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για
συσκευές fax, φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές και
ποικίλου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ.
Π. & Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα, με δέσμευση δαπάνης 51.000,00€ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση της παροχής υπηρεσιών
φύλαξης για την Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, του Τ.Π. και Δανείων.
2019-03-19 Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια εκτυπωτών
2019-03-19

Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών
ολοκλήρωσης διαδικασιών κτηματογράφησης, εν όψει της
2019-03-19

ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο Νέων Περιοχών
2019-03-19 Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την «συντήρηση-τεχνική υποστήριξη
ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας του Τ.Π.& Δανείων»
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση, της παροχής υπηρεσιών
2019-03-19

φύλαξης για την Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα
Πειραιά και Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και Δανείων.
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων (CPV
22820000-4), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4
(CPV 30197642-8), φακέλων (CPV 3019230-1) και γενικών
υλικών (ρολά αριθμών προτεραιότητας-απλά και θερμικά)
για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των
Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση δαπάνης
είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00€) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α
2019-03-19 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
τον καθαρισμό, την αποψίλωση και εργασίες συντήρησης
2019-03-19

στους υπαιθρίους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος
CALYPSO CLUB στην Αρκίτσα Φθιώτιδας
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη με τα απαραίτητα
ανταλλακτικά και περιοδικό επανέλεγχο των δέκα τριών
(13) ανελκυστήρων των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40,
Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος 26 στην Αθήνα και του
κτιρίου επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35 στη
Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Τ.Π. & Δανείων, για δύο (2)
έτη με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
έως και ένα (1) επιπλέον έτος
2019-03-19 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη του λογισμικού ανάπτυξης και
λειτουργίας εφαρμογών SDC/UTC & SDC/VIEW (CPV
72267100-0),
επείγοντος

με

σύντμηση

των

προθεσμιών

λόγω

του

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλωσίμων υλικών για συσκευές fax, φωτοτυπικά
2019-03-19

μηχανήματα και εκτυπωτές και ποικίλου εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση
δαπάνης 38.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
φύλαξης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40 στην
Αθήνα), των Καταστημάτων Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 2) και
Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρόλου Ντήλ 35), για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υλικού και του
λειτουργικού λογισμικού του συστήματος του κεντρικού Η/Υ
του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών
ολοκλήρωσης διαδικασιών κτηματογράφησης, εν όψει της

ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο Νέων Περιοχών
2019-03-19 Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για
την εκποίηση δύο ακινήτων, στο Δήμο Κορυδαλλού και στο
Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, ιδιοκτησίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
2019-03-19 Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για
την εκποίηση οικόπεδου έκτασης 349,00 τ.μ. με ισόγεια
παλαιά οικία, επιφάνειας 60 τ.μ. και προσθήκη οικίας
επιφάνειας 15 τ.μ.(συνολικό εμβαδό κατοικίας 75 τ.μ.)
ιδιοκτησίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
κείμενου εντός σχεδίου του οικισμού της Δαύλειας στη
θέση της συνοικίας «Προφήτης Ηλίας», οικοδομικό
τετράγωνο 71, στο Δήμο Λιβαδειάς, Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.
2019-03-19 Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης του λογισμικού υποδομών προϊόντων Microsoft
Υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών
χρηματαποστολών της Κ.Υ. στην Αθήνα και του καταστήματος
2019-03-19

Πειραιά του Τ.Π.κ’Δ., απο ιδιωτικές εταιρείες παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
2019-03-19

και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων
ασφαλείας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (net backup)
του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος αποθήκευσης
δεδομένων (storage) του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
του λογισμικού υποδομών προϊόντων Microsoft στο πλαίσιο
λειτουργίας του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού του Καταστήματος

του Τ. Π. και Δανείων στη Θεσσαλονίκη
2019-03-19 Υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών
χρηματαποστολών των καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πάτρας
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
2019-03-19 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη βέλτιστη χρήση,
σε συνδυασμό με βολιδοσκόπηση της αγοράς (market
sounding), κτιρίου επί της οδού Πατησίων 34 του Τ. Π.
και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη
Αναδόχου για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των
προσωρινών και οριστικών οικονομικών καταστάσεων των
χρήσεων 2014 και 2015 που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (CPV 79211000-6: Λογιστικές Υπηρεσίες)
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) σταθμών
εργασίας Η/Υ (PCs)
2019-03-19 Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια αναλωσίμων συσκευών fax, φωτοτυπικών
μηχανημάτων και εκτυπωτών και ποικίλου εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων
Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών
κατασχετηρίων και ηλεκτρονικού ελέγχου μητρώου πελατών
του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλωσίμων συσκευών fax, φωτοτυπικών
μηχανημάτων και εκτυπωτών και ποικίλου εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση
δαπάνης 37.598,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
2019-03-19

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση των
περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π. και Δανείων για ένα έτος
με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα προϋπολογιζόμενης
δαπάνης μέχρι του ποσού Ευρώ εβδομήντα χιλιάδων
(€70.000,00) συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων,
ήτοι ετησίως Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες (€35.000,00)
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια εντύπων, διαχειριστικών βιβλίων και φακέλων
για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια
λογισμικού
διαχείρισης
ηλεκτρονικών
κατασχετηρίων και ηλεκτρονικού ελέγχου μητρώου πελατών
του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 «Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
με τροποποίηση των όρων, για την προμήθεια
μηχανογραφικών
εντύπων
(CPV
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού

22820000-4)
και
χαρτιού Α4 (CPV

30197642-8) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση
δαπάνης 30.100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.».
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων (CPV 22820000-4) και
2019-03-19

φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 (CPV
30197642-8) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση
δαπάνης 27.400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2019-03-19
Διακήρυξη B’ Επαναληπτικού Πρόχειρου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και
εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης
φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του
πετρελαίου θέρμανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. και
Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα
2019-03-19 Διακήρυξη για την υποβολή προσφοράς για τη
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δώδεκα (12) servers του
Τ.Π. και Δανείων

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση
εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού
αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου
θέρμανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. και Δανείων
επί της οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα.
2019-03-19 Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για
την εκποίηση οικοπέδου με παλαιά λιθόκτιστη οικία, εντός
του οικισμού Πόρου Λευκάδος, του πρώην Δήμου Ελλομένου
Λευκάδος, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος, της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας του Ταμείου,
εμβαδού 1.840,01 τ.μ. και ελάχιστο όριο τιμήματος το
ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ.
2019-03-19 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής και διακόσμησης του περιπτέρου του
2019-03-19

Τ. Π. και Δανείων στην 9η διεθνή έκθεση φορέων της
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης «POLIS 2013
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση
και τεχνική υποστήριξη δώδεκα (12)servers του Τ. Π. και
2019-03-19

Δανείων
2019-03-19

Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής
διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων – διαδικτυακής πύλης
– συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης (CPV 72000000-5
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προσαρμογή των προσωρινών (εξαμηνιαίων) και οριστικών
(ετήσιων) οικονομικών καταστάσεων του Τ. Π. & Δανείων
και των διακριτών λογαριασμών του κλάδου εμπορικών
δραστηριοτήτων των χρήσεων 2013 και 2014 στα Διεθνή
πρότυπα χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής
διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων – διαδικτυακής πύλης
– συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης (CPV 72000000-5
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,

ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών κατασκευής
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την
υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης στο
κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. & Δανείων επί της οδού
Ακαδημίας 40 στην Αθήνα
2019-03-19 Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά κατηγορία
τιμή, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του
λογισμικού ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών και των
εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών και των αδειών χρήσης
MICROFOCUS COBOL του κεντρικού συστήματος Η/Υ του Τ. Π.
και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια συγγραφής λογισμικού ειδικών προδιαγραφών
(custom made)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια – εκτύπωση διαφόρων μηχανογραφικών εντύπων
2019-03-19

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
2019-03-19

ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού του Καταστήματος
του Τ. Π. και Δανείων στην Πάτρα
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά κατηγορία τιμή, για τη
2019-03-19

συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού
ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών και των εργαλείων
ανάπτυξης εφαρμογών και των αδειών χρήσης MICROFOCUS
COBOL του κεντρικού συστήματος Η/Υ του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και λοιπών
μικροϋλικών για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το έτος 2013
2019-03-19 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του
έργου του καθαρισμού των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Τ. Π. και Δανείων, του Καταστήματος Πειραιά και του

Αρχείου
Διακήρυξη προμήθειας υλικών και εκτέλεση
εργασιών χρωματισμών στο Ισόγειο, Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’
ορόφους καθώς και τμήμα του Α’ Υπογείου στο κτίριο της
Kεντρικής Yπηρεσίας του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών
συμβούλου για το έργο της μελέτης σκοπιμότητας για την
αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος του
υλικού και του λειτουργικού λογισμικού του συστήματος
του κεντρικού Η/Υ του Τ. Π. και Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο
2019-03-19

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον έλεγχο των
προσωρινών (εξαμηνιαίων) και των οριστικών Οικονομικών
καταστάσεων των οικονομικών χρήσεων 2012 και 2013 από
Ελεγκτική Εταιρία (μέλος Σ.Ο.Ε.Λ) που θα έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

διεθνή

Πρότυπα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού για τις
2019-03-19

ανάγκες του Καταστήματος του Τ.Π και Δανείων στη
Θεσσαλονίκη
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια εντύπων, διαχειριστικών βιβλίων και φακέλων
για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
για τη συντήρηση/τεχνική υποστήριξη του συστήματος
αποθήκευσης δεδομένων του Τ. Π. και Δανείων για δύο (2)
έτη
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη
συντήρηση/τεχνική υποστήριξη του συστήματος αποθήκευσης
δεδομένων του Τ. Π. και Δανείων για δύο (2) έτη
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη
συντήρηση / επέκταση λογισμικού και υπηρεσίες
2019-03-19

υποστήριξης για την εφαρμογή Διαχείρισης Παρουσιών
Προσωπικού – Time Master και Διαχείρισης Μητρώου
Προσωπικού της Δ1 Δ/νσης Διοικητικού του Τ. Π. & Δανείων
2019-03-19 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψηπροσφορά, για την προμήθεια δέκα (10)
μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων για τις
ανάγκες του Τ.Π. & Δανείων
2018-12-21 Προκηρύξεις Προμηθειών

Συνεργασίες [10] ↑
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC)
2021-03-18 ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ και Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ
2020-12-17 Τ.Π.&Δ. και ΚτΠ
2019-03-26 Τ.Π.& Δ και ΕΤΕπ
2019-03-26 Τ.Π.& Δ και ΚΑΠΕ
2019-03-26 Τ.Π.& Δ και ΟΠΑ
2019-03-26 Τ.Π.& Δ και ΕΕΤΑΑ
2019-03-26 Το Τ.Π.& Δ μέλος του ELTI
2016-11-23 Τ.Π.& Δ και ΕΡΓΟΣΕ
2012-06-07 Τ.Π. &Δ και ΠΕΤΑ
2022-05-13

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α. [3] ↑
Τηλέφωνα επικοινωνίας
2022-06-02 Τέλη διαφήμισης 2 %
Καταβολή Τελών Διαφήμισης (ΦΕΚ
2019-03-20 Τέλη διαφήμισης 2 %
αρ. 9
2022-06-15

με Δ/νση Δ9
Υπέρ Ο.Τ.Α - Ηλεκτρονική
2004-2022)
Υπέρ Ο.Τ.Α Ν. 2880/2001,

Υποδείγματα Αιτήσεων [13] ↑
2021-10-20

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΣΩ

Αιτήσεις Προθεσμιακών Καταθέσεων
2020-05-18 Αιτήσεις για Μεταφορά Παρακαταθήκης
2020-11-26

Αιτήσεις για τη μεταφορά αξιών από εξαγορά

2019-10-24

μετοχών
Αιτήσεις για θέματα Εξυπηρέτησης Δανείων
2019-03-21 Αιτήσεις Νομιμοποίησης
2019-03-21

Αιτήσεις

2019-03-21

Ανεύρεσης

Περιουσιακών

Στοιχείων

Κληρονόμων
Αιτήσεις Απόδοσης Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων
2019-03-21 Δελτία Σύστασης Αυτουσίων Παρακαταθηκών
2019-03-21

Δελτία Σύστασης Χρηματικών Παρακαταθηκών
2019-03-21 Λοιπές αιτήσεις
2019-03-21 Αιτήσεις εξυπηρέτησης Δανείων Φ.Π.
2019-03-21 Αιτήσεις παρακαταθηκών/ απαλλοτριώσεων
2019-03-21

Χρηματοδοτικά Προγράμματα [13] ↑
2022-07-20

Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων
2021-08-11

Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα

«ΗΛΕΚΤΡΑ»

ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
2021-08-11 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

για

την

ΤΡΙΤΣΗΣ»

(χρηματοδότηση αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. & Δ.)
2021-08-11 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
2020-07-02 Επιτόκια Τ.Π.& Δ
Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού
2019-12-02 Ανακοινώσεις – Δ.Τ.
2020-07-02

Επιχορηγήσεις ΟΤΑ
2019-08-25 Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
2019-10-21

Τ.Π.&Δ
Ενεργειακός Συμψηφισμός
2018-02-26 Δάνεια Π.Δ 169/2013
2018-02-26 Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.
2018-07-17

2018-02-17

Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ7

Χωρίς κατηγορία [41] ↑
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια
υπηρεσιών απολύμανσης έτους 2020
2020-06-09

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
2019-12-20 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
2019-12-20

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2019-12-20 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
2019-12-20

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΠ&Δ
2019-12-20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (Net Metering)
2019-12-20

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
2019-12-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
2019-12-20 ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕπ -ΤΠ&Δ
2019-08-25 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2019-07-25 Επαναπροσδιορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης
των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών
προσφορών του Ηλ. Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας των κτηρίων του Τ.Π. και Δανείων, ως
ακολούθως: από 05/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ., σε
02/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ. . Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών παραμένει η 31/07/2019 και ώρα
15:00 μ.μ.
2019-03-21 Δελτία Σύστασης Αυτουσίων Παρακαταθηκών
2019-03-20 Τέλη διαφήμισης 2% Υπέρ Ο.Τ.Α Εγκύκλιος 76/2007
2019-03-10 Καταθέσεις - Επιτόκια Καταθέσεων
2018-10-22 Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
2018-09-26 Υποδείγματα Αιτήσεων
2018-09-24 Παράμετροι Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-Money
2018-06-20 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.
2018-06-20 Καταθέσεις ΟΤΑ & Ν.Π.
2018-02-26 Ενεργειακός Συμψηφισμός
2018-01-17 Δάνεια σε ΟΤΑ
2017-12-15 Πληροφοριακό υλικό για την διαβούλευση του νέου
χρηματοδοτικού προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρικής
2019-12-20

ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ & Β΄
Βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών
με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού
2017-10-17 Επιχορήγηση Δήμων
2017-08-08 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης
έργων των Ο.Τ.Α.
2017-08-01 Συμμετοχή του Τ. Π.&Δ. στην Είσπραξη Δημοσίων
Εσόδων
2017-01-10 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Δικηγόρων
2016-11-26 Νέες πολιτικές ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού
τομέα
2016-05-27 Παρακαταθήκες
2015-03-18 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση
υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Λειτουργία Call Center
2014-02-28 Θυρίδες Θησαυροφυλακίου
2014-10-15

2013-04-29

Διαχείριση

κεφαλαίων

Νομικών

Προσώπων

&

Οργανισμών
Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων
2013-03-14 Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων
2013-03-29

Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2011-07-12

Επίκαιρα Θέματα
2010-12-29 Περίληψη διακήρυξης
2011-07-08

της

Καταστήματος στην Πάτρα
2010-07-29 Υπολογισμός IBAN
2010-07-07 Εκτέλεση Τραπεζικών Εργασιών
2010-07-07 Παρακαταθήκες

καθαριότητας

του

