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TEXNIKO ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ 

“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”» 

        Kωδικός Αναφοράς 5945 

 
 

422.862 ευρώ (προ Φ.Π.Α) 
 
 
 

        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, αναβάθμιση και υποστήριξη 
λογισμικού για τα κεντρικά συστήματα και τους προσωπικούς υπολογιστές της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 422.862 € 
 
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (για την περίοδο 

01/04/2021 έως 31/03/2024) 
 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. επιθυμεί να αναβαθμίσει τις άδειες χρήσης λογισμικού 
Microsoft που είχε προμηθευτεί μέσω «Εταιρικής Σύμβασης» Enterprise Agreement 
(EA) για Δημόσιους Οργανισμούς (Government licenses). Η σύμβαση παρείχε τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις μέχρι 31/03/2021. Μετά 
την 01/04/2021 είναι αναγκαία η προμήθεια αναβαθμίσεων του λογισμικού μέσω 
νέας «Εταιρικής Σύμβασης» για την 3ετή περίοδο 01/04/2021 έως 31/03/2024. 
 
Τα είδη και οι ποσότητες των προϊόντων του απαιτούμενου λογισμικού 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1 
 

 
A/A 

SKU (*) Περιγραφή Ποσότητα 

1 AAD-33204 M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 300 
2 9GS-00135 CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 32 
3 9GA-00313 CISSteStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 80 
4 H30-00238 PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 5 
5 7NQ-00292 SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 2 
6 9EN-00198 SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 16 
7 D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL 5 
8 MX3-00117 VSEntSubMSDN ALNG SA MVL 1 
9 77D-00111 VSProSubMSDN ALNG SA MVL 2 
10 6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 50 
11 R39-00396 WinSvrExtConn ALNG SA MVL 1 
12 ΤRΑ-00047 ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 100 
13 KF5-00002 Defender for O365 Plan 1 SubVL Per User 1 

 
(*) Σε περίπτωση αλλαγής Part Number από τη Microsoft, θα υποβληθεί το 
επικαιροποιημένο Part Number (SKU) 
 
Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης των αδειών λογισμικού για τα είδη με 
Α/Α από «2» έως και «11» θα είναι από 01/04/2021 έως 31/03/2024.  
 
Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης των αδειών λογισμικού για τα είδη με 
Α/Α «1, 12 και 13» θα είναι από 31/01/2022 έως 31/03/2024.  
 
Όλες οι άδειες λογισμικού θα παραδοθούν μέσω «Εταιρικής Σύμβασης» Enterprise 
Agreement (EA) για Δημόσιους Οργανισμούς (Government licenses) στην ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. 
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ σε M365 
 
Οι υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος για την 
Αναθέτουσα Αρχή. Το κόστος τους έχει συμπεριληφθεί ανηγμένα στην τιμή μονάδος 
των υπ’ αρ. Α/Α «1» προϊόντων M365 E3.  
 
Οι υπηρεσίες αναβάθμισης σε M365 περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
Μετεγκατάσταση 300 γραμματοκιβωτίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αυτή την 
στιγμή φιλοξενούνται σε εσωτερικό (on premise) εξυπηρετητή, με λειτουργικό 
σύστημα Windows Server 2003 R2 και πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων 
Exchange Server 2003 R2 σε Microsoft Exchange Online χρησιμοποιώντας ένα 
πρόγραμμα εξυπηρέτησης για Μ365 που απαιτείται για αυτόν τον τύπο μετάβασης. 
Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται  δραστηριότητες για την παραμετροποίηση και 
την μεταφορά περίπου 36.000 φακέλων από τον εσωτερικό εξυπηρετητή αρχείων 
της Εγνατίας Οδού Α.Ε στην πλατφόρμα του M365 SharePoint Online (SPO). 
 
Οι κύριες εργασίες περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του O365 Tenant για τη χρήση 
του Exchange Online και του SPO, ενοποίηση του Exchange Online με την 
πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Exchange 2003, επικύρωση της διαμόρφωσης, 
έλεγχο ταυτότητας, μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων και του διακομιστή 
αρχείων. 
 
3.1 Σχεδιασμός και διαμόρφωση χώρου M365 
• Η φιλοξενία του M365 και των δεδομένων να βρίσκεται σε περιοχή εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Διαμόρφωση του ενιαίου χώρου M365 βάσει των παρεχόμενων απαιτήσεων 

της εταιρίας. 
• Μεταφορά ή και δημιουργία λογαριασμών των χρηστών του domain 

egnatia.gr στο M365 από τα υπάρχοντα συστήματα active directory και 
exchange server. 

• Διαμόρφωση συστήματος για αυτόματη εκχώρηση αδειών χρήσης του M365 
με χρήση Azure active directory Policy ή PowerShell Script 

• Διαμόρφωση συμφωνίας απορρήτου 
• Διαμόρφωση επωνυμίας εταιρίας  
 
3.2 Μεταφορά του Exchange  Server 2003 στον Exchange Online με χρήση 

Εξωτερικής Εφαρμογής μεταφοράς γραμματοκιβωτίων 
• Διαμόρφωση του Exchange Server 2003 για την μεταφορά των 

γραμματοκιβωτίων 
• Διαμόρφωση του Exchange Online για την υποδοχή των γραμματοκιβωτίων 
• Εγκατάσταση και διαμόρφωση της εξωτερικής εφαρμογής μεταφοράς 

γραμματοκιβωτίων 
 
3.3 Απεγκατάσταση Exchange server 2003 
• Μεταφορά όλων των γραμματοκιβωτίων στον Exchange Online 
• Μεταφορά όλων των κοινόχρηστων φακέλων σε κοινόχρηστα 

γραμματοκιβώτια του Exchange Online  
• Διαγραφή βάσεων δεδομένων των Γραμματοκιβωτίων και των κοινόχρηστων 

φακέλων 
• Διαγραφή συνδέσμων ομάδων δρομολόγησης 
• Διαγραφή πολιτικών παραληπτών 
• Διαγραφή λιστών διευθύνσεων 
• Διαγραφή Υπηρεσιών ενημέρωσης παραλήπτη 
• Απεγκατάσταση Ε2Κ3 Servers 
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3.4 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Exchange Server 2019 On 

Premise 
• Ενεργοποίηση ρόλου γραμματοκιβωτίου 
• Αδεία χρήσης του διακομιστή Exchange Server 2019 On Premise μέσω του 

Hybrid Configuration Wizard. 
 
3.5 Ενοποίηση του Azure Active Directory 
• Εγκατάσταση και διαμόρφωση συγχρονισμού Azure AD Connect 
• Ανάπτυξη και διαμόρφωση Azure AD Connect Helth Agents 
• Διαμόρφωση της μεθόδου ελέγχου ταυτότητας Azure AD 
 
3.6 Ενεργοποίηση Exchange Online 
• Ενεργοποίηση του Microsoft exchange Online και διαμόρφωση ρυθμίσεων 
• Διαμόρφωση ροής αλληλογραφίας μέσω διαδικτύου 
• Ενεργοποίηση διαδικτυακού αρχείου (archive) και μεταφορά παλαιότερων 

email στην αρχειοθέτηση 
• Διαμόρφωση κανόνων μεταφοράς 
• Διαμόρφωση πολιτικών antispam 
 
3.7 Έλεγχος ταυτότητας χρήστη πολλών επιπέδων και όρους πρόσβασης  

στο Azure AD 
• Διαμόρφωση Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών πρόσβασης υπό όρους 
 
3.8 Ενεργοποίηση του Microsoft teams 
• Ενεργοποίηση του Microsoft teams και διαμόρφωση των ρυθμίσεων 
• Διαμόρφωση πολιτικών σε επίπεδο χρήστη 
• Δημιουργία και διαμόρφωση ομάδων στο Teams με κανάλια επικοινωνίας 
• Δημιουργία ιστότοπων στο teams 
 
3.9 Ενεργοποίηση του SharePoint Online 
• Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του SharePoint Online και του OneDrive για 

επιχειρήσεις 
• Δημιουργία και διαμόρφωση τοποθεσιών ανώτερου επιπέδου 
• Δημιουργία Ιστότοπων και βιβλιοθηκών 
• Εκχώρηση δικαιωμάτων 
• Μεταφορά δεδομένων από διακομιστή αρχείων 
 
3.10 Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα παρέχει 

εξ’ αποστάσεως (τηλεφωνικά, μέσω e-mail, με απομακρυσμένη σύνδεση, 
τηλεδιάσκεψη) εκπαίδευση και υποστήριξη της λειτουργίας των ανωτέρω, 
συνολικής διάρκειας 60 ωρών, μέχρι το τέλος της διάρκειας της σύμβασης. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός ευλόγου 
χρόνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον ανάδοχο.   

 
4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο τόπος παράδοσης των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι τα κεντρικά 
γραφεία της ΕΟΑΕ (6ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης, Τ.Κ.57001, Θεσσαλονίκη).  
 
Η παράδοση των αδειών λογισμικού του «Πίνακα 1» θα γίνει εντός 30 ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης.  
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Η ολοκλήρωση και παραλαβή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 3 (με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες της παραγράφου 3.10) του παρόντος θα γίνει εντός ενός (1) 
έτους από την παραλαβή των αδειών λογισμικού. Οι υπηρεσίες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3.10 θα ολοκληρωθούν και θα παραληφθούν με τη λήξη της 
σύμβασης. 
 
5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρία (3) έτη από την υπογραφή της. 
 
6. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις.  
 
- Η 1η πληρωμή ορίζεται ίση με το 60% του συμβατικού τιμήματος και θα γίνει με 

την παραλαβή των αδειών λογισμικού του Πίνακα 1.  
- Η 2η πληρωμή ορίζεται ίση με το 35% του συμβατικού τιμήματος και θα γίνει ένα 

(1) έτος μετά την 1η πληρωμή και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 3 (με εξαίρεση τις υπηρεσίες της 
παραγράφου 3.10) του παρόντος. 

- Η 3η πληρωμή ορίζεται ίση με το 5% του συμβατικού τιμήματος και θα γίνει με την 
ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 3.10, στην λήξη της 
σύμβασης. 

Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες 
που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της σύμβασης, άνευ ουδεμίας επιβάρυνσης 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Θεσσαλονίκη,    Οκτώβριος  2021 
 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Λάμπρος Σακελλαρίου 
Ειδικός Εφαρμογών 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Υποδιευθυντής Ψηφιακής Σύγκλισης 

και Πληροφοριακών συστημάτων 
 
 
 
 

Γεωργία Κύργιου  
Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης 

και Ανθρώπινων Πόρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με τις υπ’ αριθμ. 1019/22/27.04.2021 & 

1027/21/22-10-2021 αποφάσεις του 
Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 


