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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά το εγκεκριµένο προς ένταξη έργο «Ανάπτυξη Ασύρµατου 

Ευρυζωνικού ∆ικτύου τοπικής πρόσβασης στο ∆ΗΜΟ Νεάπολης - 

Αιτωλοακαρνανίας», όπως », όπως αυτό εντάχθηκε  στο Μέτρο 4.3.  του Ε.Π. 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 152.556/ΚτΠ 

12835-Β/15-06-2006 της ΕΥ∆ του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

Το έργο στοχεύει στην εκπόνηση σχεδιασµού και δηµιουργίας ενός ενιαίου 

Ασύρµατου Ευρυζωνικού ∆ικτύου (RLAΝ - Radio Local Area Networks) υψηλών 

ταχυτήτων. Έµεσο στόχο αποτελεί η σύνδεση Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆.∆.) 

στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µέσω των ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης που θα 

αναπτυχθούν ή θα χρησιµοποιηθούν ως υπηρεσία, καθώς και η σύνδεση Φορέων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής 

πρόσβασης  στο υπάρχον σχολικό δίκτυο EDUNET και στο δίκτυο κορµού Ε∆ΕΤ.  

 

Η παρούσα µελέτη υποδεικνύει την υλοποίηση του προτεινόµενου δικτύου καθώς και 

την προµήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισµού και τις απαραίτητες τεχνικές 

εργασίες που χρειάζονται ώστε το έργο να κριθεί επιτυχές.  Η µελέτη βασίζεται 

κυρίως σε ασύρµατες συνδέσεις και θα καλύπτει γεωγραφικά το ∆ήµο Νεάπολης . 

 

Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε φορείς 

του δηµοσίου (καταρχήν στους τοµείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης).  

 

Άµεσα ωφελούµενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της 

Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην περιοχή της ∆ήµο 

Νεάπολης, ενώ κατ’ ουσία ωφελούµενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης 

περιοχής της πόλης της ∆ήµο Νεάπολης. 

Εξαιτίας του κόστους των προτάσεων που µπορούν να υποβληθούν, τα δίκτυα αυτά 

θα αποτελούνται από υβριδικές τεχνολογίες που θα χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον 

ασύρµατες ζεύξεις (WAS - Wireless Access Systems) για τη διασύνδεση των σηµείων 

τοπικού ενδιαφέροντος.  
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1.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

 

1.1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠ ΚΤΠ  

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη διαµορφώσει 

Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα θέτοντας ως στόχους κυρίως τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια, τη διασύνδεση 

µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 

πολίτες µη ευνοηµένων αστικών ή αγροτικών περιοχών, την κάλυψη των 

µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της 

χώρας, την προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και όχι µόνο. 

 

Για να αντιληφθούµε τη σηµασία της Ευρυζωνικότητας αρκεί να δούµε τους στόχους 

που είχαν τεθεί και περιλάµβαναν: 

• Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, καθώς και µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία 

κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση  

• Ευρυζωνική πρόσβαση για  όλη την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση  

• Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης µε έµφαση στις λιγότερο προνοµιούχες 

περιοχές. 

• Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων µεταξύ σηµείων υγείας µε ευρυζωνική 

πρόσβαση. 

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Γρήγορη πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο, εκπαίδευση από απόσταση, ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση, παροχή 

υπηρεσιών υγείας και άλλα, λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχοµένως εφικτά 

µόνο µέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική 

πρόσβαση.  

Βασικός στόχος της ανάπτυξης της Ασύρµατης Ευρυζωνικότητας είναι η υλοποίηση 

στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιµου δικτύου ασυρµατικών 

ζεύξεων, ουδέτερου ως προς τις τεχνολογίες µετάδοσης, τη διαχείριση και τον 

ανταγωνισµό. Επίσης στόχος της είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιµότητας στο 
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επίπεδο 2 µέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισµένου αριθµού ενεργών 

συσκευών σε επιλεγµένους κόµβους και δηµόσιους χρήστες του δικτύου.  

Οι κυριότερες υπηρεσίες οι οποίες σήµερα προσφέρονται στους χρήστες του 

ελληνικού τηλεπικοινωνιακού χώρου είναι: η σταθερή τηλεφωνία, η κινητή 

τηλεφωνία, η πρόσβαση σε Internet, οι µισθωµένες γραµµές, η υπηρεσία ISDN, η 

τηλε-ειδοποίηση και οι υπηρεσίες ιδιωτικών συστηµάτων κινητών επικοινωνιών 

(Private Mobile Radio - PMR).  

Η ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών αναµένεται να συνεχιστεί µε υψηλούς 

ρυθµούς, καθώς νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες έρχονται να καλύψουν ανάγκες των 

χρηστών οι οποίες ως τώρα έχουν παραµείνει ανεκπλήρωτες (υπηρεσίες ευρείας 

ζώνης, διακίνηση δεδοµένων από ασύρµατα δίκτυα, τηλεδιάσκεψη). 

Η δράση αυτή θα αποτελέσει πιλότο για την αξιοποίηση των παρεµβάσεων που θα 

χρηµατοδοτούνται από Ε.Π. σε ευρεία κλίµακα.  

Η υλοποίηση του παρόντος έργου περιλαµβάνει τις απαραίτητες παρεµβάσεις για την 

κάλυψη των αναγκών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, µε 

ποιότητα στις προσφερόµενες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση που 

έχει διαµορφωθεί κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα υλοποίησης. Η υλοποίηση 

εστιάζεται σε φορείς και λειτουργίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  που έχουν 

προσδιοριστεί από τις µελέτες προετοιµασίας και καλύπτουν µη ευνοηµένες 

γεωγραφικές περιοχές µε παρεµβάσεις που δηµιουργούν πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης αξιοποιείται στο µέγιστο η διαθέσιµη τεχνολογία 

σύµφωνα µε το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προσδιοριστεί από τη µελέτη 

αξιοποίησης και βέλτιστης εκµετάλλευσης της τεχνολογίας για την κάλυψη αναγκών 

ευρυζωνικών υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Παράλληλα υλοποιούνται έργα που 

εξυπηρετούν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και µε χρήση όλων των υπόλοιπων διαθέσιµων 

τεχνολογιών. 
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1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης µε χρήση 

αµιγώς ασυρµάτων ζεύξεων στο ∆ήµο Νεάπολης  µε βασικό στόχο: τα ασύρµατα 

ευρυζωνικά δίκτυα να συνδέουν τα κτήρια δηµοσίου συµφέροντος του ∆ήµου 

Νεάπολης µε το κεντρικό κτήριο του ∆ήµου (∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ Νεάπολης), καθώς και το 

ΚΕΠ, δηλαδή τα σηµεία στα οποία θα καταλήγει το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Η χρήση ασύρµατων ζεύξεων, επιτρέπει την υλοποίηση του δικτύου χωρίς την 

όχληση που συνήθως συνδέεται µε τη δηµιουργία άλλων καλωδιακών υποδοµών 

(αποφεύγονται εκσκαφές, διατάραξη οικιστικού ιστού και δρόµων, επιτυγχάνεται 

ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου στην πόλη). Λόγω της υποστήριξης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των φορέων διασύνδεσης στο δίκτυο, εξασφαλίζεται µε σιγουριά 

ο τερµατισµός των ασύρµατων ζεύξεων µέσα στην πόλη. 

Η ανάπτυξη του εν λόγω ασύρµατου δικτύου τοπικής πρόσβασης συµβάλει στην 

ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή του 

∆ήµου Νεάπολης και ικανοποιεί τις αναγνωρισµένες ανάγκες για τη λειτουργία και 

διασύνδεση των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µελλοντικά τη δυνατότητα 

εκµετάλλευσης µε ιδιώτες φορείς. 

Επίσης το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας 

σε φορείς δηµοτικού και δηµοσίου ενδιαφέροντος, µε προτεραιότητα στους τοµείς 

της Εκπαίδευσης, ∆ηµόσιας Τάξης, Υγείας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα υπό σχεδιασµό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο 

προβλέπεται να διασυνδέσει τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα ∆ηµόσια 

σχολεία και ∆ηµόσια Κέντρα Εκπαίδευσης και τα Παραρτήµατα Υπουργείων µε την 

κεντρική δηµόσια διοίκηση. Αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και 

τηλεµατικών υπηρεσιών µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Καλύπτει το σύνολο της 

Ελληνικής Επικράτειας µε παρουσία σε περίπου 1800 σηµεία. Αναφέρεται σε Φορείς 

του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές 
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τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαµβάνοντας προηγµένες υπηρεσίες 

φωνής, δεδοµένων και εικόνας (Πηγή: «Παράρτηµα Σύντοµης Παρουσίασης Εθνικού 

∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’». Πράγµατι το έργο θα οδηγήσει στη 

δηµιουργία συµπληρωµατικής υποδοµής που θα διασυνδέσει ΟΛΕΣ τις δηµόσιες και 

δηµοτικές υπηρεσίες εντός του ∆ήµου Νεάπολης µε το ∆ηµαρχείο και το ΚΕΠ, τα 

σηµεία δηλαδή στα οποία καταλήγει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αντίστοιχα προβλέπεται η χρήση 

της ευρυζωνικής υποδοµής από τα σχολεία ως εναλλακτική ευρυζωνική υποδοµή 

στην υποδοµή του Σχολικού ∆ικτύου (EDUNET). Η χρήση της υποδοµής αυτής θα 

επιτρέψει την αποµακρυσµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ∆ήµου, οδηγώντας στην 

επαναδραστηριοποίηση των σήµερα αδρανών (πρώην) κοινοτικών γραφείων που 

υπάρχουν σε κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα επιτρέποντας στην πράξη την 

αποκέντρωση των προσφερόµενων υπηρεσιών ακόµα και εντός του ∆ήµου (µε 

αντίστοιχο κέρδος σε χρόνο για τον πολίτη και καταπολέµηση της γραφειοκρατίας). 

Αυτή η περίπτωση αφορά ιδιαίτερα τις κοινωνικά ευπαθείς κατηγορίες που διαµένουν 

εκτός αστικού κέντρου και δεν µπορούν να µετακινηθούν προς το ∆ηµαρχείο ή το 

ΚΕΠ, αλλά και τις τηλεπικοινωνιακά µειονεκτούσες περιοχές. 
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2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενοποίηση των αποµακρυσµένων υπηρεσιών του 

∆ήµου Νεάπολης, και η λειτουργία τους κάτω από ένα κοινό δίκτυο ή υποδίκτυα 

(VLANs)  

Η ασύρµατη υποδοµή για την ανάπτυξη του προτεινόµενου ∆ικτύου αποτελείται από 

ιστούς και οικίσκους εξοπλισµού, ζεύξεις Σηµείου προς Πολυσηµεία (Point-to-

MultiPoint) απαρτιζόµενες από ασύρµατες γέφυρες (wireless bridges) µε δυνατότητα 

δροµολόγησης (routing) σε συνδυασµό µε µονο-κατευθυντικές κεραίες οι οποίες θα 

χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση των τερµατικών κόµβων του δικτύου, όπως επίσης 

και από ασύρµατες γέφυρες (wireless bridges) µε δυνατότητα δροµολόγησης 

(routing) σε συνδυασµό µε πολυσυγκεντρωτικές/πολυκατευθυντικές κεραιές για τους 

κόµβους διανοµής/αναµετάδοσης του δικτύου. Για την ορθή λειτουργία του δικτύου, 

πρέπει να εξασφαλιστεί η καλή οπτική επαφή των Σηµείων προς τα Πολυσηµεία, 

ώστε να  διασφαλιστεί ο ικανοποιητικός βαθµός ρυθµού απόδοσης του δικτύου που 

απαιτείται.  

 

Ο µερισµός της κοινής ασύρµατης υποδοµής θα επιτελείται µε τεχνικές στο επίπεδο 2 

(Layer 2) δεδοµένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στο φυσικό επίπεδο (Layer 1). 

Η απαίτηση για παροχή ∆ιαφανών Υπηρεσιών LAN µέσω ασύρµατων συστηµάτων, 

καθώς και για την ανεξαρτησία µεταξύ α) του παρόχου της δικτυακής υποδοµής, β) 

των προαναφερθέντων οµάδων χρηστών και γ) των «µητρικών τους» παρόχων 

υπηρεσιών, εισάγει συγκεκριµένες απαιτήσεις τόσο για τα ασύρµατα στοιχεία, όσο και 

για τα ενεργά στοιχεία (µεταγωγείς – Layer 2 switches) οι οποίοι θα τοποθετηθούν 

στα εξωτερικά όρια του δικτύου (χρήστες) ή στο εσωτερικό του δικτύου (σηµεία 

συγκέντρωσης). Οι απαιτήσεις αυτές θα προσδιοριστούν µε µεγάλη σαφήνεια στα 

πλαίσια της µελέτης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του πρώτου Υποέργου. 
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• Πλάνο Υλοποίησης  

Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης θα παραδώσει πλάνο υλοποίησης και 

προγραµµατισµό των διαθέσιµων πόρων που πρέπει να διατεθούν για την οµαλή 

υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Βάση του δικού του σχεδιασµού θα αποτελέσει το σχέδιο 

υλοποίησης του έργου που θα έχει αναπτυχθεί ως παραδοτέο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. 

 

• Εγκατάσταση εξοπλισµού. 

Με την ολοκλήρωση της προηγούµενης ενέργειας ο Ανάδοχος οφείλει να 

εγκαταστήσει τον Εξοπλισµό στα σηµεία εγκατάστασης όπως αυτά ορίζονται στην 

αναλυτική Μελέτη του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 και στο τεύχος του διαγωνισµού. 

 

• ∆ιασύνδεση εξοπλισµού 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στη διασύνδεση του εξοπλισµού, να εκτελέσει στους 

απαραίτητους ελέγχους καλής λειτουργίας και να προβεί σε τυχόν διορθωτικές 

κινήσεις.  

 

• Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισµού 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τον εξοπλισµό 

του δικτύου, διάρκειας τριάντα έξι (36) µηνών. 

 

Παραδοτέα: 

Π1 Πλάνο Υλοποίησης 

Π2 Αναφορές Προόδου 

Π3 Το Ασύρµατο Ευρυζωνικό ∆ίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (RLAN) εγκατεστηµένο 

και πλήρως λειτουργικό 
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2.2  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το ευρυζωνικό δίκτυο θα υλοποιηθεί αµιγώς µε ασυρµατικές 

συνδέσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κόµβοι και τα σηµεία που 

διασυνδέονται στο ∆ίκτυο. 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Απόσταση από 
τον Κόµβο 
∆ιανοµής 

1 D1 Αναµεταδότης Τηλεόρασης Σπολάιτα ---- 

2 C1 ∆ηµαρχειο Νεάπολη 5150 

3 U1 1ο ∆ηµοτικό Σχολειο Νεάπολη 5600 

4 U2 Γυµνάσιο Νεάπολη 4830 

5 U3 Περιφερειακό Ιατρείο Νεάπολη 4780 

6 U4 ∆ηµοτικό Κατάστηµα και ΚΕΠ 
(συστεγάζονται) 

Ελαιόφυτο 5150 

7 U5 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελαιόφυτο 3450 

8 U6 Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιόφυτο 6560 

9 U7 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάλη Χώρα 6350 

10 U8 ∆ηµοτικό Σχολείο Σπολάιτα 300 

11 U9 Περιφερειακό Ιατρείο Σπολάιτα 150 

12 U10 Βοήθεια στο Σπιτι Σπολάιτα 100 

Πίνακας 1 - Σηµεία που διασυνδέονται στο δίκτυο 

 

Προβλεπόµενη ∆ικτυακή Υποδοµή 

Λόγω της διασποράς των σηµείων και της µορφολογίας του εδάφους στην περιοχή 

του ∆ήµου Νεάπολης, κρίνεται αναγκαίο η επιλογή ενός ψηλού σηµείο που να 

υπάρχει οπτική επαφή απ’ όλα τα τερµατικά σηµεία καθώς και του ∆ηµαρχείο 

(κεντρικός κόµβος), ως κόµβος ∆ιανοµής επιλέχθηκε το σηµείο όπου βρίσκεται 

τοποθετηµένος ο Αναµεταδότης της Τηλεόρασης.  

Βάση των µετρήσεων, υπήρξε πολύ καλή επικοινωνία των σηµείων µε σηµείο όπου 

θα βρίσκεται ο κόµβος διανοµής και αυτού µε το ∆ηµαρχείο, όπου εκεί θα υπάρχει η 

κεντρική διαχείριση του ασύρµατου δικτύου και η σύνδεση µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΗΣ. 

Αυτά είναι τα: 

• Κόµβος ∆ιανοµής (D1) – Αναµεταδότης Τηλεόρασης. 
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(C1) 

(D1) Κόµβος ∆ιανοµής

(U8)

(U9)

(U3)
(U2)

(U1)

(U10)

(U7)

(U4)

(U6)

(U5)

ΣΠΟΛΑΙΤΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

Μ. ΧΩΡΑ

ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ

Για την έδραση του εξοπλισµού στο κοµβικό σηµείο και τις υποδοχές για την 

τοποθέτηση των κεραιών όπου και θα περιγραφούν  παρακάτω λεπτοµερέστερα. 

Όλα τα σηµεία ενώνονται µε το κόµβο µε Κατευθυντικές Ζεύξεις. 

Στο σκαρίφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεινόµενη τοπολογία του 

Ασύρµατου ∆ικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 1 –Κάλυψη Ασύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης 
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3.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του πληροφοριακού 

συστήµατος του ∆ΗΜΟΥ Νεάπολης σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο 

περιλαµβάνουν: 

1. Η εκποµπή των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην 

παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθµών και αντίστοιχα  το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών 

δεν επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. Οι ασύρµατες 

συσκευές (Wireless Bridges) θα πρέπει να εναρµονίζονται πλήρως µε τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδιαίτερα µε το πρότυπο EN 301 893, όπως αυτό 

περιγράφεται στην οδηγία 2005/513/ΕΚ. 

2. Η ισχύς εκποµπής τους (EIRP - Effective Isotropic Radiated Power) πρέπει να είναι 

ίση ή µικρότερη από το όριο που έχει θεσπίσει ο οργανισµός ETSI για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλεται η ορθότερη δυνατή χρησιµοποίηση του 

διαθέσιµου φάσµατος (ISM- όπως αυτό ορίζεται από την ευρωπαϊκή και εθνική 

νοµοθεσία και εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων) µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των παρεµβολών µεταξύ των 

µονάδων που απαρτίζουν το ασύρµατο δίκτυο και την επίτευξη του throughput, 

και χωρητικότητας του. 

3. Κάθε ζεύξη  που είναι µόνιµα   εγκατεστηµένη σε σταθερή θέση πρέπει να 

δηλωθεί και να εγκριθεί  αποστέλλοντας στην ΕΕΤΤ την σχετική δήλωση.  Για 

κάθε ζεύξη «σηµείο» προς «πολυσηµείο» των σταθµών , απαιτείται η 

συµπλήρωση ξεχωριστής δήλωσης. (Τα στοιχεία της δήλωσης θα προµηθεύονται 

από τον ∆ήµο Νεάπολης. Π.χ. Latitude/Longitude and Height. Πίνακας 3.1, 3.2) 

4. Λόγω της φύσης των διακινούµενων δεδοµένων το όλο σύστηµα πρέπει να 

διαθέτει ενσωµατωµένες δυνατότητες υψηλής ασφαλείας και προστασίας των 

δεδοµένων. Το ασύρµατο δίκτυο θα πρέπει να έχει δυνατότητα κρυπτογράφησης 

µε 64/128bit WEP Data Encryption, MAC Address Filtering, AES.  
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Έχοντας υπόψη τη µορφολογία του εδάφους, τις αποστάσεις µεταξύ των σηµείων 

καθώς και τα καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή, ο εξοπλισµός θα πρέπει 

να έχει αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες, να παρέχεται προστασία από τα καιρικά 

φαινόµενα και να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των 

απωλειών σήµατος. Στα σηµεία όπου απαιτείται οικίσκος θα πρέπει η εσωτερική 

θερµοκρασία σε καµία περίπτωση να µην πέφτει κάτω από 0ºC. 

 

3.1.2  ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Γενικά 

Το ευρυζωνικό  ∆ίκτυο  Υψηλών Ταχυτήτων θα υλοποιηθεί κύρια µε ασυρµατικές 

συνδέσεις  point to multipoint χωρίς να αποκλείεται εάν προκύψει χρήση 

εναλλακτικών τεχνολογιών. 

 

Σκοπός είναι η υλοποίηση πολλαπλών, εκτεταµένων σε γεωγραφική έκταση, ζεύξεων 

σηµείου προς πολυσηµείο µε σκοπό την διασύνδεση των σηµείων αυτών σε ένα κοινό 

και ενιαίο δίκτυο, µε καταληκτικό σηµείο, την σύνδεση µε το δίκτυο ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’. 

Το ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο, θα πρέπει να είναι δυναµικό και άµεσα επεκτάσιµο 

ικανοποιώντας, όχι µόνο τις παρούσες, αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες του ∆ήµου 

Νεάπολης. 

Ο εξοπλισµός του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ∆ικτύου θα πρέπει να υποστηρίζει τη 

δυνατότητα των πολλαπλών εικονικών δικτύων (VLANs) για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση οµοειδών οµάδων χρηστών. 

 

Βασικές Προδιαγραφές Ασύρµατου Εξοπλισµού. 

Λόγω των ζεύξεων µεγάλης απόστασης που υπάρχουν στο έργο, όπως προκύπτει από 

την τοπολογία του δικτύου, η χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz (2.400 

MHz – 2.483 MHz) κρίνεται ‘µη ικανοποιητική’ λόγω της χαµηλής επιτρεπόµενης 

µέγιστης ισχύος εκποµπής σήµατος (eirp=100mW). Η ισχύς αυτή δεν µπορεί να 

δώσει ικανοποιητικής ποιότητας ζεύξεις στην περίπτωση του ∆ήµου Νεάπολης. 

Για τον λόγω αυτό, ο προτεινόµενος ασύρµατος εξοπλισµός (WAS) θα πρέπει να 

λειτουργεί στην ζώνη των 5GHz, και συγκεκριµένα στην ζώνη 5470-5725 MHz, όπου 

τα επιτρεπτά όρια για την µέση πυκνότητα εκποµπής είναι 50mW/MHz σε κάθε ζώνη 

του 1MHz, µε µέγιστη µέση πυκνότητα e.i.r.p. το 1Watt. 
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Κατόπιν τούτου, ο προτεινόµενος ραδιοεξοπλισµός θα πρέπει να είναι πλήρως 

συµβατός µε το πρότυπο EN 301 893, όπως περιγράφεται στην οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ και την υπουργική απόφαση 17225/655 (ΦΕΚ 

Β/399/06). 

Στο Σχήµα 1 φαίνεται η τοπολογία του προτεινόµενου δικτύου καθώς και τις εφικτές 

ζεύξεις που έχουν προκύψει από µετρήσεις που έχουν γίνει στα διασυνδεόµενα 

σηµεία. 

Πιο συγκεκριµένα από το ∆ηµαρχείο (C1) που αποτελεί τον Κεντρικό Κόµβο του 

δικτύου (βλέπε παρακάτω) θα εγκατασταθεί µία µονάδα point to point για την 

υλοποίηση της ζεύξης µε τον κόµβο διανοµής (D1). Οι κόµβος διανοµής αυτός, θα 

εξυπηρετήσει και τα υπόλοιπα σηµεία του δικτύου.  

Στον κόµβο διανοµής D1 (Αναµεταδότης Τηλεόρασης) θα τοποθετηθεί µία κύρια 

ασύρµατη µονάδα (Point-to-Multipoint) µέσω της οποίας θα υλοποιηθούν όλες οι 

ζεύξεις του ∆ήµου Νεάπολης που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Η ζεύξη (Point-

to-Multipoint) θα διασυνδέσει τον Κεντρικό Κόµβο C1 (∆ηµαρχείο) µε τον Κόµβο 

∆ιανοµής D1 (Αναµεταδότης Τηλεόρασης) και µε τα ακόλουθα κτίρια και υπηρεσίες: 

(U1) 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης, (U2) Γυµνάσιο Νεάπολης, (U3) Περιφερειακό 

Ιατρείο Νεάπολης,  (U4)∆ηµοτικό Κατάστηµα και ΚΕΠ Ελαιόφυτο, (U5) 2ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Ελαιόφυτο, (U6) Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιόφυτο, (U7) 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Μεγάλη Χώρα, (U8) ∆ηµοτικό Σχολείο Σπολάιτα, (U9) Περιφερειακό Ιατρείο Σπολάιτα, 

(U10)Βοήθεια στο Σπιτι Σπολάιτα. 

 

Έτσι καλύπτονται ασυρµατικά στο ίδιο δίκτυο και τα 12 σηµεία του ∆ήµου. 
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3.1.3  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα υποσυστήµατα που 

οριοθετούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήµατος. 

 

Κοµβικά Σηµεία  

• Κεντρικός Κόµβος (C1) ∆ηµαρχείο   
Εγκατάσταση κεραιαοσυστήµατος σε ιστό τοποθετηµένο στον τοίχο ή την σκεπή των 

κτιρίων όπου η παροχή ρεύµατος είναι διαθέσιµη  από τον ∆ήµο Νεάπολης. 

Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην 

παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθµών και αντίστοιχα  το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν 

επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. 

• Κόµβος διανοµής (D1) Αναµεταδότης Τηλεόρασης 
Εγκατάσταση κεραιοσυστήµατος σε διαµορφωµένο χώρο. Επίσης η παροχής 

ρεύµατος του κεραιοσυστήµατος θα είναι διαθέσιµη από το ∆ήµο Νεάπολης. 

Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην 

παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθµών και αντίστοιχα  το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν 

επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. 

 

Περιφερειακά Σηµεία Ασύρµατου ∆ικτύου 

Εγκατάσταση κεραίας σε ιστό τοποθετηµένο στον τοίχο ή την σκεπή των κτιρίων 

όπου η παροχή ρεύµατος είναι διαθέσιµη  από τον ∆ήµο Νεάπολης. 

Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην 

παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθµών και αντίστοιχα  το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν 

επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. 
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3.1.4.1 Προτεινόµενος εξοπλισµός Κοµβικού Σηµείου 

 

Ιστός: Προτείνεται η χρήση ≥3µ, τοποθετηµένου στο κτίριο µε επιδαπέδια ή 

επιτοίχια στήριξη. 

Κεραία: Τύπου Directional Antennas, gain ≥ 27dBi για τις Point-to-Multipoint ζεύξεις 

Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) – Bridge ή/και 

Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5470-

5725 MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN 301 893 όπως 

περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 

2002/95/ΕΚ(RoHS).  

Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ∆ικτύου:  Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, 

Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών ≤ 5µ. 

Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ∆ικτύου: 5-port Switch, 50µ καλώδιο UTP και 30µ 

Ηλεκτρολογικό καλώδιο. 

 

3.1.4.2 Προτεινόµενος εξοπλισµός Κοµβου ∆ιανοµής 

 

Ιστός: Προτείνεται η χρήση ≥ 6µ σε διαµορφωµένο χώρο.  

Κεραία: Τύπου Τοµεακής Κάλυψης, gain ≥ 17dBi 

Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) – Bridge ή/και 

Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5470-

5725 MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN 301 893 όπως 

περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 

2002/95/ΕΚ(RoHS).  

Λειτουργία εξοπλισµού σε θερµοκρασίες από -33οC έως +60oC  εκπλήρωση 

προδιαγραφών υδατοστεγανότητας IP56.  

Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ∆ικτύου:  Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, 

Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών ≤ 5µ. 

Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ∆ικτύου: 5-port Switch, 30µ καλώδιο UTP και 20µ 

Ηλεκτρολογικό καλώδιο. 
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3.1.4.3  Προτεινόµενος εξοπλισµός Β΄ Υποσυστήµατος - Περιφερειακών 

σηµείων: 

 

Ιστός: Προτείνεται η χρήση ιστού ≤ 6µ, τοποθετηµένου στο κτίριο µε επιδαπέδια ή 

επιτοίχια στήριξη. 

Κεραίες: Τύπου Directional Antennas, gain ≥ 23dBi για τις Point-to-Multipoint ζεύξεις.  

Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) – Bridge ή/και 

Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 5470-

5725 MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN 301 893 όπως 

περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 

2002/95/ΕΚ(RoHS). 

Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ∆ικτύου: Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, 

Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών ≤ 5µ., κυτίο υδατοστεγανού τύπου για την 

στέγαση του εξοπλισµού προδιαγραφών ΙΡ56. 

Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ∆ικτύου: 5-port Switch, RF καλώδιο (50 Ohm) ≤ 5m 

για τη διασύνδεση της Κεραίας µε την Ασύρµατη Γέφυρα (µπορεί να 

συµπεριλαµβάνεται µαζί µε τη κεραία), καλώδιο UTP ≤ 50µ και  Ηλεκτρολογικό 

καλώδιο ≤ 30µ. 

 

���� Όλα τα σηµεία ενώνονται µε τα κοµβικά σηµεία µε Κατευθυντικές Ζεύξεις. 
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3.1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

 

Στον κεντρικό κόµβο του ασύρµατου δικτύου θα τοποθετηθεί ένας δροµολογητής 

(router) αρθρωτής αρχιτεκτονικής, που θα είναι υπεύθυνος για την δροµολόγηση 

εντός του δικτύου του ∆ήµου και θα παρέχει θύρες διασύνδεσης µε άλλα δίκτυα. Ο 

δροµολογητής αυτός θα διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες FastEthernet για 

διασύνδεση µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα άλλα δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει 

δυνατότητα εγκατάστασης εναλλακτικών αρθρωµάτων (modules) µε θύρες όπως E1, 

ISDN PRI κ.λ.π. Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργικότητά του, θα πρέπει να 

υποστηρίζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα/µηχανισµούς NAT, IPv4, QoS, VoIP 

gatekeeper & gateway (H323, SIP), DHCP, BGPv4, OSPF. 

 

3.1.4.1 Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρµατης Βάσης ή Τερµατικού σηµείου 

α/α Περιγραφή / 

Προδιαγραφές 

Απαίτηση Παρατηρήσεις 

1 Απλός ιστός τοποθέτησης 

ασύρµατων κεραιών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

(Να αναφερθεί το 

υλικό και το πάχος 

του) 

 

2 Ύψος ≤ 6m  

3 Εξαρτήµατα στήριξης του 

ιστού 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

(Να περιγραφεί ο 

τρόπος στήριξης) 

 

4 Αντοχή σε ανέµους  ≥ 120 Km/h  
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3.1.4.2 UPS κόµβων  

α/α Περιγραφή / 

Προδιαγραφές 

Απαίτηση Παρατηρήσεις 

1 Ισχύς ≥ 1500VA  

2 Μορφή πλαισίου για 

προσαρµογή σε Ικρίωµα (Rack 

Mountable) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

3 Ονοµαστική εισερχοµένη τάση 

λειτουργίας 

220 -240 VAC  

4 Συχνότητα λειτουργίας 50/60Hz Auto 

sensing  

 

5 Το UPS να είναι Line 

Interactive 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

6 Αυτονοµία µπαταριών µε 

πλήρες φορτίο 

≥ 20 min  

7 Έξοδοι (outlets) τύπου IEC 

320D13 για σύνδεση του 

ενεργού εξοπλισµού του 

κόµβου (Ονοµαστική τάση 

εξόδου 230VAC) 

≥3  

8 Εύρος τάσης εξόδου (output 

voltage range) 

±5% της 

ονοµαστικής 

 

9 Προστασία από υπερφόρτωση 

και βραχυκύκλωµα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

10 Παροχή προστασίας από 

διακυµάνσεις της τάσης, 

υπερτάσεις & βυθίσεις της 

τάσης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
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3.4.1.4 Εξοπλισµός ασύρµατης Βάσης PMP(5,4GHz) τοµεακής κάλυψης 

60ο και Rate 54Mbps 

α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 

1 RF Band 5,4 GHz  

2 Channel Size 20 MHz  

3 Μεταβλητό Tx Power ≤18 dBm  

4 Προσαρµοζόµενη διαµόρφωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

BPSK, QPSK, 

QAM16, QAM64 

 

5 Εργαλείο ευθυγράµµισης 

κεραιών ζεύξεων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

6 Υποστήριξη NLOS1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

7 Υποστήριξη OFDM ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

8 Rx sensitivity  ≤ -86 dBm  

9 Κεραία κάλυψης τοµέα  OUTDOOR 60ο 

µοιρών 

 

10 Κέρδος κεραίας ≥ 17 dBi  

11 Αντικεραυνική προστασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

12 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN 

support) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

13 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

14 Υποστήριξη Automatic Repeat 

Request (ARQ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

15 Υποστήριξη DHCP Relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

16 Υποστήριξη Point to Point (PTP), 

Point to Multipoint (PMP) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

17 L2 Data Rate σε LOS ≥ 54 Mbps  

18 Υποστήριξη απαιτούµενου L2 

Data Rate σε LOS για απότσταση 

≥ 8Km  

19 Υποστήριξη Χρηστών  ≥100  

20 ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής 

L2 Data Rate (Dynamic Data 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
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α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 

Rate Selection) 

21 Encryption WEP, AES ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

22 Υποστήριξη πιστοποίησης 

χρηστών µέσω Radius 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

23 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης 

βοήθειας µέσω Telnet 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

24 Υποστήριξη SNMP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

25 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης 

διαχείρισης/ρύθµισης µέσω 

HTTP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

26 Υποστήριξη IEEE 802.3af (POE)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

27 Μήκος RF καλωδίου ≤ 5m   

28 Θυρα RJ-45 100Mbps Ethernet 

µε υποστήριξη 802.3af (POE) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

29 Εναρµόνιση του εξοπλισµού µε 

την ευρωπαϊκή οδηγία 

2002/95/ΕΚ(RoHS) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

30 Συµβατό µε την Ευρωπαϊκή 

οδηγία ΕΝ 301 893 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

31 ∆υνατότητα λειτουργίας σε 

θερµοκρασίες -33οC έως +60οC 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

 

3.4.1.5 Εξοπλισµός Τερµατικού σηµείου PΤP (5,4GHz)  

α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 

1 RF Band 5,4 GHz  

2 Channel Size 20 MHz  

3 Μεταβλητό Tx Power ≥ 16 dBm  

4 Προσαρµοζόµενη διαµόρφωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

BPSK, QPSK, 

QAM16, QAM64 

 

5 Εργαλείο ευθυγράµµισης 

κεραιών ζεύξεων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
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α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 

6 Υποστήριξη NLOS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

7 Υποστήριξη OFDM ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

8 Rx sensitivity  ≤ -86 dBm  

9 Τύπος Κεραίας  OUTDOOR 

κατεθυντική 

 

10 Κεραία κάλυψης τοµέα  ≤ 10 µοιρών  

11 Κέρδος κεραίας ≥ 23 dBi  

12 Αντικεραυνική προστασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

13 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN 

support) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

14 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

15 Υποστήριξη Automatic Repeat 

Request (ARQ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

16 Υποστήριξη DHCP Relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

17 Υποστήριξη Point to Point (PTP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

18 L2 Data Rate σε LOS ≥ 6 Mbps  

19 Υποστήριξη απαιτούµενου L2 

Data Rate σε LOS για απότσταση 

≥ 15Km  

20 Υποστήριξη Χρηστών  ≥10  

21 ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής 

L2 Data Rate (Dynamic Data 

Rate Selection) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

22 Encryption WEP, AES ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

23 Υποστήριξη πιστοποίησης 

χρηστών µέσω Radius 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

24 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης 

βοήθειας µέσω Telnet 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

25 Υποστήριξη SNMP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

26 ∆υνατότητα αποµακρυσµένης 

διαχείρισης/ρύθµισης µέσω 

HTTP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

27 Υποστήριξη IEEE 802.3af (POE)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
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α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 

28 Μήκος RF καλωδίου ≤ 5m   

29 Θυρα RJ-45 100Mbps Ethernet 

µε υποστήριξη 802.3af (POE) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

30 Εναρµόνιση του εξοπλισµού µε 

την ευρωπαϊκή οδηγία 

2002/95/ΕΚ(RoHS) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

31 Συµβατό µε την Ευρωπαϊκή 

οδηγία ΕΝ 301 893 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

32 ∆υνατότητα λειτουργίας σε 

θερµοκρασίες -33οC έως +60οC 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  
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3.4.1.6 Μεταγωγείς (Switches)  Κεντρικού Κόµβου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπή 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.
Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρµογή σε ικρίωµα 19” (να 
προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για τοποθέτηση σε 
standard 19” EIA rack) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

(Να αναφερθεί το 
ύψος σε RU) 

  

Θύρες 

3.Θύρες τεχνολογίας 10Base-T (IEEE 802.3u) / 100Base-TX (IEEE 
802.3u) 

≥ 12   

4.
Υποστήριξη 1000Base-T (IEEE 802.3ab) σε µια τουλάχιστον θύρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

5.Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet 
θύρες 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

6.
Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

7.
Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπή 

8.Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3af (PoE) για τουλάχιστον 4 θύρες χαλκού από 
τον ίδιο το µεταγωγέα ή µε χρήση εξωτερικών συσκευών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

9.
Θύρα τοπικής διαχείρισης µε χρήση τερµατικού (console) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

(Να προσφερθεί 
και το αντίστοιχο 
καλώδιο) 

  

Χαρακτηριστικά Layer 2 

10.
Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

11.
Υποστηριζόµενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs ≥256   

12.
Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

13.
Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS prioritization ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

14.
Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπή 

15.
Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

16.
Υποστηριζόµενο µέγεθος MTU ≥ 1500 bytes   

Χαρακτηριστικά απόδοσης 

18.
Ρυθµός προώθησης (forwarding rate) ≥ 2 Mpps   

19.
Πλήθος υποστηριζόµενων MAC addresses ≥ 8000   

Χαρακτηριστικά ασφάλειας 

20.Υποστήριξη authentication και authorization µέσω RADIUS για 
προστασία αποµακρυσµένης ή τοπικής πρόσβασης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

21.Υποστήριξη περιορισµού των πακέτων µε βάση την MAC address 
(MAC filtering) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

Χαρακτηριστικά διαχείρισης 

22.
∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης/ρύθµισης µέσω Telnet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπή 

23.
∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης/ρύθµισης µέσω SSHv2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

24.
Υποστήριξη SNMPv2 και υλοποίηση SNMP MIB II ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

25.
Υποστήριξη Remote Monitoring (RMON) agent για ανάλυση και 
παρακολούθηση δεδοµένων για τα group history, statistics, alarm και 
event (σύµφωνα µε το RFC 1757) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

26.
Υποστήριξη NTP client (συµµόρφωση µε RFC 1305) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

27.
Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή αποµακρυσµένα του 
λειτουργικού συστήµατος και του αρχείου ρυθµίσεων µε χρήση FTP 
και TFTP 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

28.

LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση του µεταγωγέα. 
Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: 

• System LEDs: status, power, bandwidth use 
• Per-port LEDs: status, activity, duplex mode, speed 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

Ειδικά χαρακτηριστικά 

29.
Μνήµη RAM 

(Να αναφερθεί η 
προσφερόµενη 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παραποµπή 

και η µέγιστη 
υποστηριζόµενη) 

30.Μνήµη αποθήκευσης λειτουργικού συστήµατος και αρχείων 
ρυθµίσεων (configuration) flash 

(Να αναφερθεί η 
προσφερόµενη 
και η µέγιστη 
υποστηριζόµενη) 

  

Άλλα χαρακτηριστικά 

31.Να συνοδεύεται από καλώδια UTP RJ-45, τουλάχιστον Cat 5e, 
µήκους τουλάχιστον 2 m 

≥ 12   

32.

Λειτουργία µε ηλεκτρική τροφοδοσία: 

• τάση 200-240 VAC 
• συχνότητα 50-60 Hz 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

(Να αναφερθεί η 
κατανάλωση 
ρεύµατος) 

  

33.
∆ιαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν)   
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3.4.1.7 Μεταγωγείς (Switches)  Τερµατικών σηµείων 

A/A Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 
Παραποµπή  

1 Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρµογή σε ικρίωµα 19”  ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

2 Θύρες τεχνολογίας 10Base-T(IEEE 802.3u)/100Base-Tx(IEEE 802.3u) ≥ 5   

3 Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet 

θύρες 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

4 Υποστήριξh IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

5 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3af (POE) για τουλάχιστον 4 θύρες χαλκού από 

τον ίδιο µεταγωγέα ή µε χρήση εξωτερικών συσκευών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

6 LEDs ενδείξεων για οπτική παρακολούθηση του µεταγωγέα  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Α/Α – 
Κωδ. 

Κτιρίων 
Τίτλος Κτηρίου 

Τύπος Κόµβου (που 
εγκαθίσταται στο 

κτήριο) 
Οδός Ιδιοκτησιακό  

Καθεστώς 
Αριθµός θέσεων 

εργασίας 

Καποδιστριακό
ς ∆ήµος / 
Κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα 

Πόλη 

1 Αναµεταδότης 
Τηλεόρασης ∆ΙΑΝΟΜΗΣ_(D1) ΣΠΟΛΑΪΤΑ     ΣΠΟΛΑΪΤΑ   

2 

∆ηµαρχείο Κύριος_(C1) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 

16 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(για το ∆ΗΜΟ) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 

3 

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U1) ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 

9 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/140 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 

4 

Γυµνάσιο Τερµατικός_(U2) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 

23 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ/210 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 

5 
Περιφερειακό Ιατρείο 
(Ελαιοφύτου) Τερµατικός_(U3) ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 

6 Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (∆ηµαρχείο και 
ΚΕΠ συστεγάζονται) Τερµατικός_(U4) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 

4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(για το ΚΕΠ) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 

7 

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U5) ΝΕΑΠΟΛΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 
8 ΘΕΣΕΙΣ/120 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

8 

3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U6) ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 
7 ΘΕΣΕΙΣ/80 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 

9 
Περιφερειακό Ιατρείο 
(Νεάπολης) Τερµατικός_(U7) ΝΕΑΠΟΛΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
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Α/Α – 
Κωδ. 

Κτιρίων 
Τίτλος Κτηρίου 

Τύπος Κόµβου (που 
εγκαθίσταται στο 

κτήριο) 
Οδός Ιδιοκτησιακό  

Καθεστώς 
Αριθµός θέσεων 

εργασίας 

Καποδιστριακό
ς ∆ήµος / 
Κοινοτικό 
∆ιαµέρισµα 

Πόλη 

10 
∆ηµοτικό Σχολείο 
Σπολάϊτας Τερµατικός_(U8) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 

2 ΘΕΣΕΙΣ/25 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ 

11 
Περιφερειακό Ιατρείο 
(Σπολάϊτας) Τερµατικός_(U9) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ 

12 
Βοήθεια στο Σπίτι Τερµατικός_(U10) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Α/Α – 
Κωδ. 

Κτιρίων 
Τίτλος Κτηρίου Νοµαρχία Περιφέρεια 

Πληθυσµός 
(Συνολικός 

∆ήµου, ΕΣΥΕ) 

Συνολική έκταση 
∆ήµου (ΕΣΥΕ) 

1 Αναµεταδότης Τηλεόρασης     5.032 60.476 στρέµµατα 

2 ∆ηµαρχειο Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

3 2ο ∆ηµοτικό Σχολειο Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

4 Γυµνάσιο Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

5 Περιφερειακό Ιατρείο (Ελαιοφύτου) Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

6 Περιφερειακό Ιατρείο (Μεγάλης 

Χώρας) Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 

5.032 

60.476 στρέµµατα 

7 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

8 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

9 Περιφερειακό Ιατρείο (Νεάπολης) Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

10 ∆ηµοτικό Σχολείο Σπολάϊτας Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

11 Περιφερειακό Ιατρείο (Σπολάϊτας) Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

12 Βοήθεια στο Σπίτι Αιτωλοακαρνανίας ∆υτικής Ελλάδας 5.032 60.476 στρέµµατα 

 


