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Θέµα: «Ανανέωση σύµβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 

εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού 
δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου για ένα έτος.» 

 
 
Αναφορικά µε το ανωτέρω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι στο ∆ήµο µας λειτουργεί 
ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο. Ο σχετικός εξοπλισµός, το λογισµικό και οι εφαρµογές 
εγκαταστάθηκαν το έτος 2010 στον ∆ήµο Αγ. Στεφάνου στα πλαίσια του έργου «Προώθηση 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρµογών στον ∆ήµο Αγ. Στεφάνου µέσω της 
Υλοποίησης έργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών ∆ικτύων και Εφαρµογών». Το έργο 
χρηµατοδοτήθηκε κατά 80% από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κοινωνία της 
Πληροφορίας” στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. 
 
Το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται για τη δωρεάν ασύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση των 
κατοίκων ορισµένων περιοχών του Αγ. Στεφάνου στο Internet. Παράλληλα, µέρος του 
εξοπλισµού του δικτύου αυτού χρησιµοποιείται και για την διασύνδεση του δικτύου 
υπολογιστών του ∆ήµου µεταξύ των κτιρίων της οδού Μαραθώνος 29, της οδού 
Πεντζερίδη 3 και του Αµαξοστασίου µέσω ειδικού ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας. 
 
Για τη συντήρηση του δικτύου αυτού και την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ειδικός 
εξοπλισµός και ανταλλακτικά. Οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών 
πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει την σχετική τεχνογνωσία. 
Το προσωπικό του Τµήµατός µας δεν διαθέτει την εξειδικευµένη τεχνογνωσία που 
απαιτείται από τους κατασκευαστές του εξοπλισµού για επέµβαση σε αυτόν. Για το λόγο 
αυτό, µέχρι σήµερα, ο ∆ήµος µας συνάπτει συµβάσεις συντήρησης µε την ανάδοχο εταιρία 
η οποία προµηθεύει και τον σχετικό εξοπλισµό.  
 
Συγκεκριµένα, η ανάδοχος εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες 
συντήρησης του κάθε είδους εξοπλισµού και κάθε είδους λογισµικού που περιλαµβάνονται 
στο αντικείµενο του έργου, συµπεριλαµβανοµένης και της, χωρίς επιπλέον χρέωση, 
προµήθειας και αντικατάστασης οποιουδήποτε υλικού χρειαστεί για το συµφωνηθέν 
χρονικό διάστηµα. Η υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών αυτών περιλαµβάνει την από 
οποιοδήποτε λόγο βλάβη του εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων θεοµηνιών, πτώσεων 
τάσης του ηλεκτρικού δικτύου κλπ. 
 



Κατόπιν τούτων, σας ενηµερώνουµε ότι η τρέχουσα σύµβαση συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού 
δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου λήγει στις 23/12/2016 και παρακαλούµε για τις οδηγίες σας 
για τις περαιτέρω ενέργειές µας.  
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