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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                  
Τ.Κ. 57013       
Κομνηνών 76 -  Ωραιόκαστρο                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε.  

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 756,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προβλέπονται οι υπηρεσίες ετήσιας διαχείρισης  

και υποστήριξης για το Ασύρματο Δίκτυο Τηλεπικοινωνίας στη Δημοτική Ενότητα 

Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2019. 

Κωδικός CPV: 72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες 

υποστήριξης.  

Κ.Α.Ε. 02.10.6265.1003 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την παρούσα, προβλέπεται η διαχείριση  και υποστήριξη του ασύρματου δικτύου για 

πρόσβαση στο διαδίκτυο στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας (Λητή, Δρυμός, Μελισσοχώρι). 

Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν ως πρόληψη για πιθανές μελλοντικές ζημίες 

καθώς επίσης και στο πλαίσιο της αναγκαίας υποστήριξης και καλής λειτουργίας τους. 

Υποστήριξη για λόγους βλαβών που αφορούν τη φυσιολογική φθορά, την αστοχία υλικού, 

τις καιρικές συνθήκες και λόγω του γεγονότος ότι ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός έχει 

πάντοτε την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης ή δυσλειτουργίας. 

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες αφορούν: 
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 Έλεγχο όλων των καλωδιώσεων και αντικατάσταση αυτών όπου χρειαστεί. 

 Έλεγχο καλής λειτουργίας ασύρματων σημείων πρόσβασης και αποκατάσταση 

των βλαβών εφόσον προκύψουν. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας σταθμών ασύρματης βάσης σημείων point to point 

κατευθυντικών 5 Ghz και αποκατάσταση των βλαβών εφόσον προκύψουν. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού διανομής δικτύου και σε περίπτωση 

βλάβης ή δυσλειτουργίας άμεση αντικατάσταση αυτού. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας τροφοδοσίας ασυρματικού εξοπλισμού (τροφοδοτικά) 

και αντικατάσταση αυτών (καμένων) ή/και καλωδίων τα οποία προκύπτουν από 

φυσικά φαινόμενα (κεραυνοί). 

 Αναβάθμιση (update) των ασύρματων συσκευών για την καλύτερη απόδοση 

αυτών μέσω του συστήματος διαχείρισης συσκευών (web based). 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του Server Διαχείρισης Δικτύου και Αναβάθμιση 

(update) του Λογισμικού Διαχείρισης δικτύου &  κεραιών που είναι εγκατεστημένο.  

 Διαχείριση του συνόλου του δικτύου (server-σημείων) για τη βέλτιστη λειτουργία 

του και επιτόπια υποστήριξη εφόσον κριθεί αναγκαία. 

  

Αναλυτικότερα, τα σημεία και ο εγκατεστημένος εξοπλισμός που χρήζουν διαχείρισης και 

υποστήριξης,  περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Ο ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι κατά την υλοποίηση των αναφερόμενων υπηρεσιών, θα 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, 
GDPR). Ενδεικτικά πρέπει να ληφθούν μέτρα σε θέματα -Διαβαθμισμένης πρόσβασης σε 
δεδομένα και χρήστες, -Audit trail -Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και ασφάλεια 
δεδομένων. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.  Κεντρικός κόμβος -

Δημαρχείο Λητής 
1 bullet 2.4 Ghz, 1 κεραία omni, 1 osbridge 5Ghz 

2.  Περιφερειακός κόμβος -
Προφήτης Ηλίας Δρυμού 

2 sector panel  2.5 Ghz 48 dpi, 3 bullet 2.4 Ghz, 2 
grid + 2 bullet 5Ghz 

3.  Περιφερειακός κόμβος- 
Κοινότητα 
Μελισσοχωρίου 

2 sector panel  2.5 Ghz 48 dpi, 3 bullet 2.4 Ghz 

4.  Server Διαχείρισης 
Δικτύου- Δημαρχείο 
Λητής     

Λογισμικό Διαχείρισης δικτύου&  κεραιών (router 
OS licence radius, atheros- 
Λογισμικό διαχείρισης χρηστών του δικτύου)     
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ΙΙΙ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσότ. Δαπάνη 
1.  Συνολικό Ετήσιο Κόστος για Διαχείριση και Υποστήριξη 

(συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών αναλώσιμων υλικών) του 
Ασύρματου Δικτύου Τηλεπικοινωνίας στη Δ. Ε. Μυγδονίας 

1 609,68 €

 Φ.Π.Α. 24% 146,32 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  756,00 €

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 
 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
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