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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 30-06-2022
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προς: Διεύθυνση Οικονομικών σε μας- 
Ταχ. Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Ταχ. Κώδικας   : 66133 Δράμα (έγκριση αιτήματος) 
Πληροφορίες    : Σιδηροπούλου Μακρίνα Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο         : 2521350613

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών μεταγωγέων λόγω έκτακτης βλάβης»
Σχετ:  2883/7-6-2022 έγγραφο μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού μας και κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση 
Οικονομικών & Τμήμα Προμηθειών για την όλη διαδικασία σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η παρούσα τεχνική περιγραφή –μελέτη 2/2022 του Τμήματος ΤΠΕ- κρίνεται απαραίτητη και 
άμεσα αναγκαία, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών μεταγωγέων για  χρήση στον 
κεντρικό κόμβο COMPUTER ROOM του Δήμου, για την αντικατάσταση switches που παρουσιάζουν 
πλέον  μη σωστή λειτουργία και απορυθμίζεται η παραμετροποίηση τους και ο συντονισμός τους με 
τον κεντρικό router του Σύζευξις, οι οποίες εμφανίστηκαν εκτάκτως κατόπιν και διακοπών 
λειτουργίας των ρελέ στο computer room μετά από έκτακτη κακοκαιρία στις 2-6-2022. Παρακαλούμε 
για  την άμεση προμήθεια για την διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των 
κεντρικών συστημάτων του Computer room που αποτελεί και τον κεντρικό κόμβο του ΜΑΝ και της 
λειτουργίας όλων των χρηστών εντός και εκτός Δήμου. 

H ανάγκη προμήθειας συνάδει και με οδηγίες dpo για την συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 σχετικά με ανανεωμένα συστήματα καθώς και 
επανειλημμένων οδηγιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Εσωτερικών 
(Τμήμα Κυβερνοασφάλειας) για την επιτακτική ανάγκη της συνεχής ενημέρωσης και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και συνεχιζόμενων πρακτικών ασφαλείας. 

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση-παραμετροποίηση-ενσωμάτωση τους, δύο 
μεταγωγέων managed 48  πορτών stackable L3 όμοιων με τους υπάρχοντες με τριετές συμβόλαιο 
υποστήριξης με την κατασκευάστρια εταιρεία και υποστήριξης από τον ανάδοχο, η ένταξη τους στο 
κεντρικό rack η συνεργασία τους με τα όλα τα κεντρικά συστήματα Σύζευξις–ΜΑΝ-Server  κλπ 
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ)  κατ’ εκτίμηση με τις τρέχουσες τιμές 24.800,00€

Tα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να υποστηρίζεται η 
λειτουργία τους για 3 χρόνια

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι register partner της συγκεκριμένης κατασκευάστριας  εταιρείας.
Σχετικά με τις υπηρεσίες θα ισχύουν και τα εξής:

• Έλεγχος και καταγραφή των προβλημάτων των υπαρχόντων switch WS-C3750X-48T-S (x2) και 
WS-C3750X-24T-S (x1)

• Προσωρινή αντικατάσταση των switch που παρουσιάζουν προβλήματα με switch του αναδόχου 
της σειράς WS-C3750X ή WS-C3850X ή C9300. Τα προσωρινά switch θα πρέπει να 
παραμετροποιηθούν κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου και να 
συλλειτουργούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στο computer room του 
Δήμου (Router Syzefxis, UTM, άλλα cisco stacks κλπ)
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• Τοποθέτηση των νέων switch στα rack του Δήμου με αντικατάσταση των προηγούμενων και 
των προσωρινών switch

• Παραμετροποίηση των νέων switch ώστε να λειτουργούν σε stack .
• Διασύνδεση και παραμετροποίηση των νέων switch ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

Δήμου και να συλλειτουργούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στο 
computer room του Δήμου (Router Syzefxis, UTM, άλλα cisco stacks κλπ)

• Άνοιγμα ticket στην cisco σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του 
συμβολαίου υποστήριξης

• Αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχών θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 
υποστήριξης

• Τακτικός έλεγχος και εγκατάσταση νέου firmware των μηχανημάτων όταν αυτό είναι διαθέσιμο 
από τον κατασκευαστικό οίκο

Η διενέργεια προμήθειας θα διεξαχθεί με τις κατάλληλες  διατάξεις από το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Δράμας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για τις απαραίτητες διαδικασίες 
για την σχετική έγκρισης δαπάνης -  προμήθειας  και εγκατάστασης του εν λόγω  εξοπλισμού που  
αφορά  τον Κ.Α 10.7134.01  με τίτλο «Προμήθεια Hardware» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2022:
 CPV:  32420000-3   Εξοπλισμός δικτύου
           51611100-9  Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

TEM. ΣΥΝΟΛΟ
 ( € ) 

Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network 
Advantage (C9300-48T-A) Switch 48port Gigabit
C9300 DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term 
License (C9300-DNA-A-48-3Y)

8.000,00 2 16.000,00

Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare
(C9300-NM-4G=)
Κάρτα επέκτασης σε 4 οπτικά Gigabit SFP

 500,00 2 1.000,00

Cisco Catalyst 9300L Stacking Kit
(STACK-T1-50CM=)
Καλώδιο διασύνδεσης (Stack) για δεδομένα & 
τροφοδοσία

 100,00 2 200,00

Εργασίες παραμετροποίησης, εγκατάστασης & 
υποστήριξης τους για 3 χρόνια 

2.800,00 1 2.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

 
 Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                 Αθανασίου Αιμίλιος
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