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ΠΡΟΥΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 15.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α) 
 
 
Κ.Α. Εξόδων 15.7134.1003 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του Δήμου  
Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 4EU, 
όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA /CEF/WiFi4EU/3-
2019/002227-046997».  
CPV : «Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας» - 32344210-1 & 
«Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών» 51300000-5 
 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1.   Τεχνική Έκθεση 
2.   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3.   Τεχνικές Προδιαγραφές 
4.   Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης μέσω του προγράμματος WiFi4EU. 

Στόχος είναι η παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους 

δημόσιους χώρους δίνοντας στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των Gigabit 

και  βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει  

υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και 

Δικτύων (ΙΝΕΑ), δυνάμει των εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

στο πλαίσιο του μηχανισμού “ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ” (CEF) – WiFi4EU Αριθ. 

Συμφωνίας: ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002227-046997. 

Για την προμήθεια του και εγκατάσταση του εξοπλισμού ασύρματης 

διαδικτυακής πρόσβασης, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00 € στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου, και συγκεκριμένα 

στον κάτωθι Κ.Α.Ε.: 15.7134.1003 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο 

INEA /CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997». 

 
Ο Συντάξας  

 
 Η Προϊσταμένη 

 
Γουτούδης Αλέξανδρος  Τομπουλίδου Ευανθία 

ΤΕ Πληροφορικής 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ Μ. Μ. ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1.  
32344210-1 
Εξοπλισμός 
ασύρματης 
επικοινωνίας 

 
Προμήθεια εξοπλισμού 
δικτύου & ειδών χρήσης 
λογισμικού ελέγχου WiFi 

 
τμχ  

10 

 
780,00€ 

 
7.800,00€ 

2.  

51300000-5 
Υπηρεσίες 
εγκατάστασης 
εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών 

 
Υλοποίηση 
εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης  & 
υποστήριξης (3 έτη) 

 
υπηρεσία 

 
1 

 
4.296,77€ 

 
4.296,77€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.096,77€ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 2.903,23€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 15.000,00€ 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας  
 

 Η Προϊσταμένη 
 

Γουτούδης Αλέξανδρος  Τομπουλίδου Ευανθία 
ΤΕ Πληροφορικής 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 
υλοποίηση ασύρματου δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
ΠρογράμματοςWiFi4EU, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο 
ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002227-046997». Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η 
παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους 
επισκέπτες όλων των χωρών της  ΕΕ  μέσω  σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής 
πρόσβασης (Wi-Fi)  σε  εσωτερικούς  ή εξωτερικούς χώρους δημόσιους χώρους, όπως 
πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας, και μπορεί να 
διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου, προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. 
Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί καθεστώς στήριξης της Ε.Ε. για την παροχή υψηλής 
ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες στα κέντρα 
της τοπικής δημόσιας ζωής. Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή στήριξης 
για δράσεις οι οποίες: 
1. Υλοποιούνται  από  τους  δήμους,  οι  οποίοι  πρέπει  να  σχεδιάσουν  και  να  
εποπτεύσουν  την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς 
ή υπαίθριους δημόσιους χώρους και να αναλάβουν τη δέσμευση: 
α) να διατηρούν σε πλήρη λειτουργία το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU για χρονικό διάστημα 
τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβεβαίωσης από τον Οργανισμό 
που περιγράφεται στο άρθρο 4.2 της συμφωνίας επιχορήγησης 
β)  να  αναδιαμορφώσουν  το/τα  δίκτυο/-α  WiFi4EU  προκειμένου  να  το/τα  
συνδέσουν  με  το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης, 
σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται  
2. Βασίζονται  στην  ευρυζωνική  συνδεσιμότητα  υψηλών  ταχυτήτων  που  
προσφέρει  στους  χρήστες διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας η οποία: 
α) Είναι δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, εύκολη στην πρόσβαση, και 
χρησιμοποιεί τον πλέον πρόσφατο και βέλτιστο διαθέσιμο εξοπλισμό, κατάλληλο για 
την παροχή συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας στους χρήστες 
β) Υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως αυτές που 
προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών. 
γ)  Για  λόγους  προσβασιμότητας,  παρέχει  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  τουλάχιστον  
στις  οικείες γλώσσες του σχετικού κράτους μέλους και, στο μέτρο του δυνατού, σε 
άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
δ)  Παρέχεται  στα  κέντρα  της  τοπικής  δημόσιας  ζωής,  συμπεριλαμβανομένων  των  
υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό στο πλαίσιο της 
δημόσιας ζωής των τοπικών κοινοτήτων. 
3.  Χρησιμοποιούν την κοινή οπτική ταυτότητα που θα παρέχεται από την Επιτροπή. 
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4. Το κουπόνι WiFi4EU θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της ακόλουθης 
δράσης: α) την εγκατάσταση ενός εντελώς νέου δημόσιου δικτύου Wi –Fi. 
Στόχος του προγράμματος WiFi4EU είναι η στήριξη της εγκατάστασης σύγχρονου 
εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.  Τα κουπόνια WiFi4EU θα καλύπτουν τα 
έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων  ασύρματης  πρόσβασης  στο  
διαδίκτυο.  Οι  δήμοι  που  λαμβάνουν  κουπόνι  δεσμεύονται  να καλύπτουν τα έξοδα 
συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του 
εξοπλισμού, με στόχο την παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας Wi-Fi 
για τουλάχιστον 3 χρόνια. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου επιλέχθηκε για την χρήση του παραπάνω κουπονιού 
και συνυπογράφηκε με το πρόγραμμα WiFi4EU, Συμφωνία Επιχορήγησης Νο 
ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002227-046997. 
  
Το κουπόνι WiFi4EU θα καλύπτει τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων 
πρόσβασης Wi-Fi που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Συμφωνία 
Επιχορήγησης Νο ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002227-046997.  Ο  επιλεγμένος  δήμος  
είναι  υπεύθυνος  για  την  πληρωμή  της  συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), 
της συντήρησης και της λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη. Τα έξοδα   
που συνδέονται με τη διαδικασία υποβολής προσφορών 
(επίτευξη της αναγκαίας συνδεσιμότητας οπισθόζευξης (π.χ. επέκταση δικτύου) ή τον 
πρόσθετο εξοπλισμό που  δεν  αφορά  ειδικά τα  σημεία πρόσβασης Wi-Fi (σταθμοί 
φόρτισης,  οδικός εξοπλισμός,  κ.λπ.)  θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνονται από τον 
δήμο. 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση του δικτύου WiFi4EU, όπως οι συσκευές τροφοδοσίας (π.χ. μετατροπέας 
Power over Ethernet (PoE), μετασχηματιστής ισχύος, μεταγωγέας PoE) ή ο εξοπλισμός 
σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ. δρομολογητές, μικροκυματικές ζεύξεις, μεταγωγείς, 
τείχη προστασίας). Ωστόσο, ο κύριος στόχος του κουπονιού είναι η κάλυψη  των  
σημείων  πρόσβασης  και  η  τήρηση  του  απαιτούμενου  ελάχιστου  αριθμού  σημείων 
πρόσβασης προς εγκατάσταση. 
 
Ορισμένα   χαρακτηριστικά   ασφαλείας   θα   περιλαμβάνονται   στις   τεχνικές   
προδιαγραφές   του εξοπλισμού και θα αναφέρονται λεπτομερώς στη συμφωνία 
επιχορήγησης, ιδίως στο παράρτημα I. Οι δήμοι θα φέρουν την τελική ευθύνη για τη 
διαχείριση κάθε δικτύου WiFi4EU σε τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα καθορίζουν 
τις ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. 
Στο αρχικό στάδιο, δεν θα απαιτείται κρυπτογράφηση στα σημεία δημόσιας ασύρματης 
πρόσβασης WiFi4EU. Ωστόσο, προβλέπεται ότι κατά το δεύτερο στάδιο (ενδεικτικά: από 
το 2019) θα δημιουργηθεί κοινή πλατφόρμα ταυτοποίησης που θα παρέχει πρόσθετα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας για τη σύνδεση των τελικών χρηστών και θα διευκολύνει 
την αδιάπτωτη περιαγωγή μεταξύ σημείων WiFi4EU σε διαφορετικές 
περιοχές. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα 
6.2.2 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, καθώς και στο άρθρο I.2 του 
παραρτήματος Ι της συμφωνίας επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ των δήμων και 
της Επιτροπής. 
Ο δήμος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση της σύνδεσης όπως ορίζονται στη Συμφωνία Επιχορήγηση με αριθμό: 
ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997 και υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής 
ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz) και είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης 
Passpoint WiFi Alliance). 
 
 
 Απαιτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνδεση του/των δικτύου/-ων   WiFi4 EU   
στο σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής :  
 
Υπό την επιφύλαξη των κάτωθι, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι τα σημεία πρόσβασης που 
χρηματοδοτούνται   με   κουπόνι   WiFi4EU   εκπέμπουν   μόνο   το   αναγνωριστικό   
συνόλου   υπηρεσιών (SSID/service set identifier) WiFi4EU, καθώς και ότι τηρούνται 
πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται από τη Συμφωνία Επιχορήγησης. 
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Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 
WiFi4EU είναι ένα ανοικτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτεί κανενός είδους 
πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (όπως η χρήση κωδικού πρόσβασης) για τη 
σύνδεση με αυτό. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με αυτό, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το 
δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU εμφανίζει πύλη 
υποδοχής https (Hypertext Transfer Protocol Secure/ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς 
υπερκειμένου) πριν δοθεί έγκριση στον χρήστη να συνδεθεί με το διαδίκτυο. 
Εκτός εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η 
σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU δεν 
απαιτεί εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας στην πύλη υποδοχής και ολοκληρώνεται 
πατώντας το κουμπί «σύνδεσης με ένα κλικ» στην πύλη υποδοχής. 
Ο δικαιούχος μπορεί να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 
WiFi4EU για τις επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις που αναφέρονται στο σημείο Στάδιο ΙΙ, 
από την έναρξη της φάσης I και υπ’ευθύνη του.   Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να 
εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών, υπό   την   προϋπόθεση   ότι   
περιορίζεται   για   εσωτερική   χρήση   του   δικαιούχου   και   δεν   επηρεάζει 
αδικαιολόγητα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό. Σε αμφότερες 
τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος διαφοροποιεί καταλλήλως αυτά τα αναγνωριστικά 
συνόλου υπηρεσιών από το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και 
διασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται από τη Συμφωνία 
Επιχορήγησης. 
 
Η σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
πραγματοποιείται βάσει προσέγγισης δύο σταδίων. 
 
Στάδιο I 
Η εγγραφή, η επαλήθευση ταυτότητας, η αδειοδότηση και η λογιστική καταχώριση των 
χρηστών αποτελεί ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό 
δίκαιο. 
Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της πύλης υποδοχής του αναγνωριστικού 
συνόλου υπηρεσιών 
WiFi4EU με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
● Το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιεί 
πύλη υποδοχής 
HTTPS για τη διεπαφή με τους χρήστες. 
Η πύλη υποδοχής καθορίζει ένα χρονικό διάστημα αυτόματης αναγνώρισης των ήδη 
συνδεδεμένων χρηστών, ώστε η πύλη υποδοχής να μην εμφανίζεται εκ νέου κατά την 
επανασύνδεσή τους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα επαναπροσδιορίζεται αυτόματα κάθε 
μέρα στις 00:00 ή τουλάχιστον καθορίζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 ωρών. 
 
● Το όνομα τομέα που συνδέεται με την πύλη υποδοχής https είναι σύνηθες [όχι 
IDN (integrated digital network/ενοποιημένο ψηφιακό δίκτυο)] αποτελούμενο από 
χαρακτήρες a έως z, ψηφία 0 έως 9 και ενωτικό (-). 
 
● Οπτική ταυτότητα: στην πύλη υποδοχής εμφανίζεται η οπτική ταυτότητα 
WiFi4EU. 
 
● Η πύλη υποδοχής ενσωματώνει τμήμα κώδικα (snippet) παρακολούθησης ώστε 
ο Οργανισμός να είναι σε θέση να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το δίκτυο WiFi4EU. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση του τμήματος κώδικα παρακολούθησης 
διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση : https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/wifi4eu Το τμήμα κώδικα παρακολούθησης δεν 
συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμεύει για τον υπολογισμό  του  
αριθμού  των  χρηστών  που  συνδέονται  στο  δίκτυο  WiFi4EU,  τη  φόρτωση  της 
οπτικής ταυτότητας WiFi4EU και τον έλεγχο της σωστής εμφάνισής της. 
 
● Η πύλη υποδοχής περιλαμβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης με την οποία 
ενημερώνονται σαφώς οι χρήστες για το γεγονός ότι το WiFi4EU είναι ένα δημόσιο 
ανοικτό δίκτυο. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
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προληπτικές συστάσεις οι οποίες συνήθως παρέχονται κατά την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μέσω τέτοιων δικτύων. 
 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να δημιουργεί ξεχωριστά δίκτυα Wi-Fi χρηματοδοτούμενα 
με το ίδιο κουπόνι, καθένα με διαφορετικό όνομα τομέα και διαφορετική πύλη 
υποδοχής. Η υποχρέωση, βάσει του άρθρου 9 του προγράμματος, διατήρησης του 
δικτύου WiFi4EU σε λειτουργία για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την εξακρίβωση από 
τον Οργανισμό ισχύει για όλα τα δίκτυα WiFi4EU που χρηματοδοτήθηκαν με το ίδιο 
κουπόνι. 
Το στάδιο Ι εφαρμόζεται έως ότου ο δικαιούχος λάβει κοινοποίηση για την 
ενεργοποίηση του σταδίου II.  Μόλις  λάβει  την  κοινοποίηση,  ο  δικαιούχος  έχει  την  
υποχρέωση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9,  να προσαρμόσει τη διαμόρφωση του δικτύου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο I5 της Συμφωνίας, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην κοινοποίηση, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε 
αυτή. 
 
Στάδιο ΙΙ 
Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές σύστημα επαλήθευσης 
ταυτότητας και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να 
εξελιχθεί σε ενοποιημένη δομή. Σύμφωνα με το άρθρο 9, μόλις τεθεί σε λειτουργία το 
ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης,  ο  δικαιούχος  θα  
αναδιαμορφώσει  το/τα  δίκτυο/-α  WiFi4EU  προκειμένου  να  το/τα συνδέσει με το εν 
λόγω σύστημα. Η εν λόγω αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει τη διατήρηση του 
ανοικτού αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιμοποιώντας την πύλη 
υποδοχής, προσθέτοντας ένα επιπλέον   αναγνωριστικό   συνόλου   υπηρεσιών   
WiFi4EU   για   επαρκώς   ασφαλείς    συνδέσεις   (είτε αντικαθιστώντας το οικείο 
υφιστάμενο τοπικό ασφαλές σύστημα με το κοινό σύστημα ή προσθέτοντας απλώς το 
κοινό σύστημα ως τρίτο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) και διασφαλίζοντας ότι το 
σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τα δίκτυα WiFi4EU σε επίπεδο σημείου πρόσβασης. 
Η εγγραφή και η επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών για το ανοικτό αναγνωριστικό 
συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και για το τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών για 
ασφαλείς συνδέσεις, όπου υπάρχει, καθώς και η αδειοδότηση και η λογιστική 
καταχώρηση των χρηστών για το σύνολο των αναγνωριστικών συνόλου υπηρεσιών 
παραμένει ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. 
 
Ο ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1, άρθρο 
Ι.2 της συμφωνίας επιχορήγησης, έχει ως εξής: 
Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε 
υπαίθριους χώρους 

Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε 
κλειστούς χώρους 

10 0 
9 2 
8 3 
7 5 
6 6 
5 8 
4 9 
3 11 
2 12 
1 14 
0 15 
 
  
Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας επιχορήγησης, προκειμένου να μπορεί 
ένας προς εγκατάσταση εξοπλισμός WiFi4EU να καλυφθεί από κουπόνι, πρέπει να είναι 
συμβατός με το hotspot 2.0. Το πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint απαιτείται για να 
εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού όχι μόνο με άλλους κατασκευαστές, 
αλλά και με την ενιαία υπηρεσία ταυτοποίησης που θα παρέχει  η  Επιτροπή  σε  
μεταγενέστερη  φάση,  κατά  το  στάδιο  ΙΙ  της  υλοποίησης  της  πρωτοβουλίας 
WiFi4EU. 
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Για  τη  δημιουργία  του  δικτύου  θα  χρησιμοποιηθεί  η  τεχνολογία  mesh,  η  οποία  
συνδυάζει εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα φθηνό κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας και δυνατότητα επέκτασης του δικτύου με γρήγορο και 
άμεσο τρόπο, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Το δίκτυο είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής το 
οποίο σημαίνει ότι θα είναι εύκολα επεκτάσιμο από τον Δήμο και άλλους φορείς. 
  
Το   κόστος   για   την   λειτουργία,   συντήρηση   και   τεχνική   υποστήριξη   
του   εξοπλισμού   θα περιλαμβάνεται στην αρχική προμήθεια (κουπόνι) για 3 
έτη. 
Ο  ανάδοχος  θα  αναλάβει  τις  ανωτέρω  υποχρεώσεις  με  τους  όρους  που  
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α. 15.7134.1003 με τίτλο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ασύρματου δικτύου του 
Δήμου  Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi 4EU, όπως 
ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο INEA /CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-
046997».   και CPV : 32344210-1 «Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας» & 51300000-
5 «Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών» Σε  οποιαδήποτε  
περίπτωση,  για  την  Εγκατάσταση  και  την  υλοποίηση  ασύρματου  δικτύου  
του Δήμου Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
WiFi4EU, πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμφωνίας 
Επιχορήγησης με αριθμό: ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/3-2019/002227-046997 
  
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εγκατάσταση του  δικτύου  
Τα σημεία που αρχικά θα εγκατασταθεί το δίκτυο θα είναι τα παρακάτω: 
Α/Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1 ΛΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΗΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
2 ΔΡΥΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΥΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ 

3 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 

4 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΕΠ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

5 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 

6 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ή 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

7 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

8 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΩΝΙΑ ΚΕΠ 

9 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΕΛΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΕΛΑΣ 

10 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 
 
Για να εξαντληθεί η δυνατότητα σύνδεσης του προγράμματος σύμφωνα με τον 
ανωτέρω πίνακα του ελάχιστου αριθμού σημείων πρόσβασης, ενδέχεται να προστεθούν 
και άλλα εναλλακτικά σημεία για εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 
Ενδεικτικά εναλλακτικά σημεία: 

Α/Α 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΑΡΚΟ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΓΑΛΗΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 
Για την εγκατάσταση των κόμβων η αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον ανάδοχο 
για τα σημεία επιλογής, θα μεριμνήσει για τις συνδέσεις Internet στα σημεία 
ενδιαφέροντος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Η μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης.  Ο 
Δήμος Ωραιοκάστρου έχει υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης με τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ), δυνάμει των εξουσιών που του έχει 
αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού “ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ” (CEF) – WiFi4EU Αριθ. Συμφωνίας: 
ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002227-046997. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
 
1.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
2.  Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.  Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5.  Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
6.  Το  Ν.3861/2010 «Ενίσχυση  της διαφάνειας με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  
νόμων  και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 7.  Το  Ν.4013/2011 «περί  σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8.  Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9.  Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 «  Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την υλοποίηση 
ασύρματου δικτύου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
WiFi4EU, όπως ορίζεται στη 
Συμφωνία Επιχορήγησης Νο 
ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-
2019/002227-046997» 
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10. Το  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  
(ενσωμάτωση  της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 
13. Το 4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
α) η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  24%.  Κάθε  υποψήφιος  προμηθευτής  που  
συμμετέχει  στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά που αφορά στο σύνολο 
της προμήθειας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
  
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
καθώς και τους τυχόν  ειδικούς  όρους  που  θα  περιληφθούν  στην  σύμβαση,  από  
την  αρμόδια  επιτροπή παραλαβής. 
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  γίνεται  με  κουπόνι  τηρώντας  τη  διαδικασία  που  
περιγράφεται αναλυτικά στη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/ 3-
2019/002227-046997 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη,  κρατήσεις,  δασμούς  και  
εισφορές  υπέρ  του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλλει έγγραφο με αναλυτικά 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του καθώς και πλάνο υλοποίησης 
περιλαμβάνοντας μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, 
έναρξη λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υποχρεώσεις του περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης 
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χρηματοδότησης στον σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/el_symfonia_epihorigisi_0.pdf 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των 
υλικών και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί θα εφαρμοσθούν όσα 
προβλέπονται για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΆΡΘΡΟ 10  : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η εύρυθμη και καλή λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού θα 
περιλαμβάνεται στην αρχική προμήθεια (κουπόνι) για 3 έτη. 
Η  υλοποίηση  της  δράσης  και  οι  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης  μετά  την  
ολοκλήρωση  αυτής  θα είναι διαθέσιμες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.30 έως 
18.00.  Η απόκριση στην κλήση του πελάτη είναι, το μέγιστο, 4 ώρες για 
απομακρυσμένη πρόσβαση και 1 εργάσιμη ημέρα για επιτόπου επίσκεψη  
 
ΆΡΘΡΟ 11  : ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
1)   Τα  αντισυμβαλλόμενα  μέρη  αναλαμβάνουν  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  που  
απορρέουν  από  τον Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και 
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. 
2)   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή 
δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους με 
τους σκοπούς των εργασιών και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή 
δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και 
επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητας του. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν της 
λύσης ή της λήξης της παρούσας εργασίας. 
 

Ο Συντάξας  
 

11/05/2020 Η Προϊσταμένη 
 

Γουτούδης Αλέξανδρος  Τομπουλίδου Ευανθία 
ΤΕ Πληροφορικής 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ. Μ. ΤΕΜ 
Παραπομπή 

προσφερόμενου 
υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού 

3.  

 
Προμήθεια εξοπλισμού 
δικτύου & ειδών χρήσης 
λογισμικού ελέγχου WiFi 

 
τμχ 

 

 

4.  

 
Υλοποίηση 
εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης  & 
υποστήριξης (3 έτη) 

 
υπηρεσία 

  

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ. Μ. ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. 
 
Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου & ειδών 
χρήσης λογισμικού ελέγχου WiFi 

 
τμχ  

  

2. 
 
Υλοποίηση εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης  & υποστήριξης (3 έτη) 

 
υπηρεσία 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
 


