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Γίθηπν Οπηηθψλ Ιλψλ Σξίπνιεο
1 ΔΗΑΓΩΓΖ
Η
παξνχζα
πξφηαζε
αθνξά
ηε κειέηε,
ζρεδίαζε
θαη
δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηθηχνπ πςειψλ ηαρπηήησλ ην νπνίν
ζα βαζίδεηαη νπηηθέο ίλεο θαη ζα θαιχπηεη ηε γεσγξαθηθή
πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν
αθνξά ζηελ εμ’ αξρήο εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ θαη φρη ζηε
κίζζσζε θάπνησλ ήδε ππαξρφλησλ. Σν δίθηπν ζα παξέρεη
δηθηπαθέο ππεξεζίεο πςειήο ηαρχηεηαο ζηνπο επξχηεξνπο
ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο, Τγείαο, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο πεξηνρήο.
Σν πξνηεηλφκελν απηφ έξγν αθνινπζεί δηεζλείο πξαθηηθέο
θαη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ,ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο εληαία δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ παξέρνπλ ππεξεζίεο
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη θιαζηθήο ηειεθσλίαο ηα νπνία
εμππεξεηνχλ
ηηο αλάγθεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηνκέσλ.Έηζη
απφ
ηε
κία
καθξνπξφζεζκα
κεηψλνληαη
δξαζηηθά
ηα
ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε θαη απφ ηελ άιιε εληζρχεηαη ε
απνδνηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο
θαιππηφκελεο πεξηνρήο.
Άκεζα σθεινχκελνη απφ ην έξγν απηφ ζα είλαη φιεο νη
ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο,πγείαο,δεκφζηαο
δηνίθεζεο θαη ελφπισλ δπλάκεσλ. Η ππνδνκή πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί κέζα απφ απηφ ην έξγν,αθ’ελφο ζα κπνξέζεη
κειινληηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ζθνπνχο θαη
αθ’εηέξνπ
ζα
εμαζθαιίζεη
ηελ
παξνρή
επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ.Απηφ γηαηί είλαη γεληθά αζχκθνξν γηα θάπνηνλ
ηδηψηε ή ηδησηηθφ νξγαληζκφ λα δψζεη ν ίδηνο εμ’αξρήο ηελ
θαηάιιειε ππνδνκή ζε κία πεξηνρή πνπ δελ πξνβιέπεηαη λα
έρεη άκεζε δήηεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Θα κπνξνχζε έλα
ηέηνην έξγν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ.
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2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
2.1 καηαγπαθή ηων θοπέων και ηων ηηλεπικοινωνιακών ηελών
ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ
Έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα
ζπλδέζνπκε ζην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη ηηο απαηηήζεηο
απηψλ ζε παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ηηο θαηεγνξηνπνηνχκε
πξψηα κε βάζε ην θνξέα πνπ αλήθνπλ.
Έηζη έρνπκε ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο:
1.Γεκφζηνπ,
2.Γεκνηηθνχ θαη
3.Ιδησηηθνχ θνξέα.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2 καο ελδηαθέξεη άκεζα ε ζχλδεζε
ηνπο ζην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. Η θαηεγνξία 3 ζα έρεη ηε
κνξθή πειάηε ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ θαζψο κειεηάηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
ππάξμεη κίζζσζε γξακκψλ απφ ηνλ παξνρέα. Η κίζζσζε απηή
κπνξεί λα είλαη άκεζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ζπλνιηθνχ δηθηχνπ, ή έκκεζε κε ηελ πάξνδν θάπνηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Έηζη ζηε κειέηε πνπ αθνινπζεί
ππάξρεη ε πξφβιεςε εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ θαηεγνξία 3.
Σψξα κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο θαηεγνξίεο 1&2 αλάινγα κε
ην κέγεζφο ηνπο θαη άξα ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε δηθηπαθέο
ππεξεζίεο. Έηζη δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο:
Μεγάιεο (Α)
Μεζαίεο (Β)
Μηθξέο
(Γ)
Α Μεγάλερ
ηελ θαηεγνξία Α ζα έρνπκε ηηο εμήο ππεξεζίεο(ηα θεληξηθά
ηνπο θηήξηα):
Γεκαξρείν
Αζηπλνκία
Γ.Δ.Η.
Ι.Κ.Α.
Γηθαζηηθφ Μέγαξν
.Γ.Ο.Δ.
Γ.Ο.Τ.
Γ.Δ.Τ.Α.Σ.
Ννκαξρία
Ννζνθνκείν(ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο-ηειεταηξηθήο)
Δζληθή ηξάπεδα
Δκπνξηθή ηξάπεδα
Αγξνηηθή ηξάπεδα
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Απηή ε θαηεγνξία έρεη θαη ην γλψξηζκα φηη ην κεληαίν
θφζηνο ζε αλάγθεο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ θπκαίλεηαη ζηα
3.000EURO.Άξα
ην
ζπλνιηθφ
θφζηνο(πξνζεγγηζηηθά)
θπκαίλεηαη ζηα (3000*13=)39.000 EURO ην κήλα. Γειαδή ην
εηήζην
θφζηνο
αλέξρεηαη
ζην
πνζφ
ησλ
(12*39.000=)468.000EURO.
Λφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζε δηθηπαθέο ππεξεζίεο ε
θαηεγνξία Α ζα ρξεζηκνπνηεί γξακκή ηεο ηάμεο ησλ 2Μbps
(700 επξψ / κήλα). Έηζη ην θφζηνο αλά έηνο είλαη
πεξίπνπ 110.000 επξψ.
Β Μεζαίερ
ηελ θαηεγνξία Β ζα έρνπκε ηηο εμήο ππεξεζίεο:
Γ/Η ΑΤΣΟΓΙΟΚΗΗ&ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΧΝ&ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ
Γ/Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ&ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ
ΓΔΝΙΚΟ ΥΗΜΔΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΠΔΛ/ΟΤ
Γ/Η ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ/ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΔΘΝΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΧΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ
Γ/ΝΗ ΠΔΥΧ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ
Γ/Η ΓΔΧΡΓΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ&ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΛΗΞΙΑΡΥΔΙΟ
ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ
ΜΗΣΡΧΟ
Γ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ OΡΓΑΝΧΗ&ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΤΠΔΥΧΓΔ,
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΤΓΔΙΑ&ΠΡΟΝΟΙΑ,ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ
ΤΣΗΜΑ
ΤΓΔΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΔΤΑΣ(ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΡΓΔΤΗ ΣΡΙΠΟΛΗ)
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Σακεηαθή Τπεξεζία
ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ(ΠΥ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ)
ΤΠΔΥΧΓΔ,ΓΔΠΟ
ΙΚΑ,ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΠΔΛ/ΟΤ
ΟΓΑ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ
ΟΔ
ΣΔΒΔ

ε απηή ηελ θαηεγνξία(εθηφο ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη
ζηνλ ΟΣΔ)νη ππεξεζίεο έρνπλ ην γλψξηζκα φηη ην κεληαίν
θφζηνο ζε αλάγθεο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ θπκαίλεηαη ζηα
2000EURO.Άξα
ην
ζπλνιηθφ
θφζηνο(πξνζεγγηζηηθά)
θπκαίλεηαη ζηα 72.000EURO ην κήλα.Αξα 864.000 EURO
εηεζίσο.
Οη ππεξεζίεο απηέο δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε
παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη έηζη ε θαηεγνξία Β ζα
ρξεζηκνπνηεί γξακκή ηεο ηάμεο ησλ 512Kbps. Σν θφζηνο
αλά κήλα αλέξρεηαη ζηα 3.600 επξψ θαη άξα 43.200
επξψ/έηνο.

Γ Μικπέρ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
Γ/Η ΓΑΧΝ
Γ/Η ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΟΙΚΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΔΛ/ΟΤ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ
Γ/Η ΔΓΓΔΙΧΝ ΒΔΛΣΙΧΔΧΝ&ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
Γ/Η ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Γ/Η ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΚΑΠΗ
ΚΟΠΔΤΣΗΡΙΟ(Αιζνο Αγ. Γεσξγίνπ)
ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΙΝΗΗ&ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΙΚΑ
Γεκνηηθή Ραδηνθσλία
Οξγαληζκνο
πιεξσκσλ
ειεγρνπ
θνηλσηηθσλ
εληζρπζεσλ&πξνζαλαηνιηζκνπ εγγπεζεσλ
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ΥΟΛΔΗΑ
Παιδικοί ζηαθμοί
Κξαηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο
Πξστλφο
Βξεθνλεπηαθφο
Κπλνπξίαο
Κξαηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο
Κξαηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο
Κξαηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο
Κξαηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο

Α - Λαγνπάηε 41
ηαζκφο
Βεξβαίλσλ
Β
Γ
Γ
Δ

-

Βεξβαίλσλ & Κπλνπξίαο
Αγ. Κσλ/ηίλνπ
Πειάγνπο Σέξκα
Απνζηνινπνχινπ 13

Νηπιαγωγεία
1ν, Πξνθ. Γαληήι 1
2ν, Αίζξαο 2
3ν, Λεσθ. ΟΗΔ 1
4ν, Ρ. Φεξαίνπ & Μνπληδνπξνπνχινπ
5ν, Αραηνχ 2
6ν
7ν, Κπλνπξίαο 11
8ν, Καξατζθάθε 69
10ν, Αιθηβηάδνπ 2
11ν, πλ. Κνινθνηξψλε
13ν, . Ρνινγά
14ν, Κξίησλνο 4
Γημοηικά
1ν ηέξκα Λπθαίνπ
2ν Παλνο&25εο Μαξηηνπ
3ν Αγ Σξπθσλα
4ν Γεκεηξαο 23
5ν Φξεηδεξηθεην
6ν πλνηθηζκνο Κνινθνηξσλε
7ν Αηαιαληεο
8ν . Κνπλα 8
9ν Αθαδεκηαο 12
10ν Αγ Σξπθσλνο 18
11ν Αθαδεκηαο 12
12ν Αθαδεκηαο 12
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&

Γςμνάζια
1ν Καιακάηαο 70
2ν Πειαγνπο ηεξκα
3ν Πειαγνπο 1
4ν Αθαδεκηαο 12
Μνπζηθν Γξεγνξηνπ Δ 3
Πξνηππν Αθαδεκηαο 8
ΔΠΔΡΙΝΟ, Πειάγνπο Σέξκα 1
Λύκεια
1ν
2ν
3ν
4ν
5ν

Καιακάηαο 70
Μπαζηαθνπ
Αθαδεκηαο 12
Σεξκα ηεγεαο

Σ.Δ.Δ.
1ν ηέξκα Σεγέαο
2ν ηέξκα Σεγέαο
3ν ηέξκα Σεγέαο εζπεξηλφ
Γημόζιερ σολέρ
ΙΔΚ ΣΡΙΠΟΛΗ – Σεξκα Σεγεαο
Σερληθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή – Σεξκα Σεγεαο
Μ.Σ.Δ.Ν. ΥΟΛΗ (Ννζνθφκσλ) – Παλαξθαδηθν Ννζνθνκεην
Ν.Δ.Λ.Δ. Σξίπνιεο – Κελεληπ 34
ΟΑΔΓ ηεξκα θαξαηζθαθε
ΚΔΣΔΚ 25εο Μαξηηνπ&Πεινπηδα
ΥΟΛΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ &
ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΔΔΔΔΚ), Κάςαο
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ), Αθαδεκίαο 12
ΥΟΛΗ
ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ
ΜΔΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(ΔΛΜΔ), Αθαδεκίαο 12
ΥΟΛΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(ΔΛΓΔ), Αθαδεκίαο 12
ΥΟΛΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΔΚ), Σεγέαο Σέξκα
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ε απηή ηελ θαηεγνξία νη ππεξεζίεο έρνπλ ην γλψξηζκα
φηη ην κεληαίν θφζηνο ζε αλάγθεο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ
θπκαίλεηαη
ζηα
1000EURO.
Άξα
ην
ζπλνιηθφ
θφζηνο(πξνζεγγηζηηθά) θπκαίλεηαη ζηα 74.000 EURO ην
κήλα. Αξα εηεζίσο 888.000 EURO.
Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ ρακειέο απαηηήζεηο ζε παξνρή
δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη έηζη ε θαηεγνξία Γ ζα
ρξεζηκνπνηεί γξακκή κηθξφηεξεο ηαρχηεηαο απφ ηελ Β ε
νπνία ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 128Kbps. Σν θφζηνο κίαο
ηέηνηαο γξακκήο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 60 επξψ / κήλα,
θαη άξα ζπλνιηθφ θφζηνο 53.300 επξψ ην ρξφλν.
Σν ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο γηα ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ησλ
παξαπάλσ θνξέσλ αλέξρεηαη ζηα 2.222.000EURO ελψ γηα ηηο
ππεξεζίεο δεδνκέλσλ αλέξρεηαη ζηα 206.000 EURO.
*ζηηο θαηεγνξίεο Α,Β,Γ
ππεξεζίεο/επηρεηξήζεηο.

δελ

πεξηέρνληαη

νη

ηδησηηθέο

ηηο
ηδησηηθέο
ππεξεζίεο/επηρεηξήζεηο
πνπ
απνηεινχλ
κειινληηθνχο
πειάηεο-ρξήζηεο ηνπ δηθηπνπ νπηηθψλ ηλψλ
αλήθνπλ:
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ
Γαιαμίαο
Αλαθηνξηθφλ
Αξηεκηο
Μαίλαινλ
Αξθαδία
Άιεμ
ΣΡΑΠΔΕΔ(ιδιωηικέρ)
Άιθα Πίζηεσο
Πεηξαηψο
Κχπξνπ
Διιάδνο
Ινληθή
Eurobank
Παλειιήληα
Αηηηθήο
ΚΣΔΛ λνκνχ Αξθαδίαο
ΚΣΔΛ λνκσλ Αραταο,Λαθσλίαο
Βηνκεραληθή Πεξηνρή Σξίπνιεο(ΒΙΠΔ)
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2.2 Σοπολογία δικηύος ζηην πεπιοσή ηηρ Σπίποληρ
Σν κήθνο ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Σξίπνιεο αλέξρεηαη ζηα 13 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα κε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο.
Σν θχξην κέξνο ηνπ δηθηχνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο
πφιεο (πιαηεία Αγ. Βαζηιείνπ), εθηείλεηαη απφ ηελ πιαηεία
Αλεμαξηεζίαο έσο ηελ πιαηεία Κνινθνηξψλε θαη απφ ηελ
πιαηεία Βαιηεηζίνπ έσο ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν (έλαληη
πιαηείαο
Άξεσο).
ε
απηφ
ην θνκκάηη
ηνπ
δηθηχνπ
πινπνηνχληαη αξθεηνί επηκέξνπο κηθξνί δαθηχιηνη, κε 4 απφ
απηνχο λα έρνπλ ηνλ θχξην ξφιν. Η ηνπνινγία απηή
ρξεζηκεχεη
θπξίσο
γηα
δχν
ιφγνπο:
α)
γηα
ιφγνπο
ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη β) ιφγσ ηεο
δηαζπνξάο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρξεζηψλ ζην θνκκάηη απηφ ηεο
πφιεο. ην θνκκάηη απηφ ππάξρεη έλνο θχξηνο θφκβνο (Κ.Κ.
ζηνλ ράξηε) ζην Γεκαξρείν ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνπο
θφκβνπο 1, 2, 3 θαη 4 κε ηνπνινγία δαθηπιίσλ (ν 1,2 θαη ν
Κ.Κ. έλαο δαθηχιηνο, ν Κ.Κ. κε ηνλ θφκβν 3 άιινο
δαθηχιηνο θαη ηέινο νη θφκβνη 3 θαη 4 κε ηνλ Κ.Κ.).
Παξάιιεια είλαη θαη θφκβνο πξφζβαζεο φπνπ θαη ζπλδέεηαη
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ, ιφγν ηεο ζέζεο πνπ
βξίζθεηαη (ην κεγαιχηεξν πνζνζηψλ ησλ ρξεζηψλ βξίζθεηαη
θνληά ζε απηφλ).
Δπηπιένλ ην δίθηπν εθηείλεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο
ηεο πφιεο.
Βφξεηα ηεο πιαηείαο Αγ. Βαζηιείνπ ππάξρεη ε πξφβιεςε
γηα έλαλ θφκβν πξφζβαζεο (θφκβνο λν. 1 ζηνλ ράξηε)
κε θχξηνπο ρξήζηεο α)ηελ Ππξνζβεζηηθή, β) ην
ηξαηφπεδν,
γ)ην
Παλαξθαδηθφ
Ννζνθνκείν
«ε
Δπαγγειίζηξηα» θαη δ) 94ν .Γ.Ι. Ο θφκβνο απηφο
ζπλδέεηαη κε ηνλ θχξην θφκβν ζην Γεκαξρείν θαζψο θαη
κε ηνλ θφκβν λν.2
Βνξεην-Αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο Αγ. Βαζηιείνπ ππάξρεη
έλαο επηπιένλ θφκβνο πξφζβαζεο (θφκβνο λν. 2) ν
νπνίνο έρεη θχξηνπο ρξήζηεο α) ην Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ, β) ηνλ Ο.Α.Δ.Γ θαη γ) κε ην ζρνιείν
πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αιεμ. Γηάθνπ. Ο θφκβνο απηφ
ζπλδέεηαη κε ηνλ θφκβν 1 (φπσο πξναλαθέξζεθε) θαζψο
θαη
κε
ηνλ
θχξην
θφκβν
ζην Γεκαξρείν.
Έηζη
δεκηνπξγείηαη έλαο δαθηχιηνο κεηαμχ ηνπ θπξίνπ
θφκβνπ θαη ησλ θφκβσλ 1 θαη 2.
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Νφηηα
ηεο
πιαηείαο
θαη
θνληά
ζηελ
πιαηεία
Κνινθνηξψλε βξίζθεηαη ν θφκβνο 3 πνπ ζπλδέεηαη κε
ηελ ζεηξα ηνπ κε ηνλ 4 θαζψο θαη κε ην Κ.Κ. κέζσ 2
δηαθνξεηηθψλ
ζπλδέζεσλ,
δεκηνπξγψληαο
έηζη
2
αλεμάξηεηνπο δαθηπιίνπο. Ο θχξηνο ξφινο απηνχ ηνπ
θφκβνπ πξφζβαζεο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηα πην
απνκαθξπζκέλα ηκήκαηα ηεο πφιεο ζε απηήλ ηελ πιεπξά,
φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αζηπλνκία, ν ΟΔ, ε Β.Π. θαη
ίζσο θαη θαπνηνη ηδησηηθνί θνξείο-πειάηεο φπσο ηα
Κ.Σ.Δ.Λ.
Σέινο αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο Αγ. Βαζηιείνπ ππάξρεη ν
θφκβνο 4 κε ζπλδέζεηο κε άιινπο θφκβνπο φπσο
πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο θαη κε θχξηνπο ρξήζηεο ην
1ν Γπκλάζην θαη 1ν Λχθεην, ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν
Λχθεην,
ην
Τπνξγείν
Μεηαθνξψλ
θαζψο
θαη
ηνπ
ππφινηπνπο ρξήζηεο πνπ είλαη θνληά ηνπ.
* Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηνπνινγία ησλ θφκβσλ είλαη
ελδεηθηηθή θαζψο ιφγσ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ
πνιιψλ δαθηπιίσλ πνπ έρνπλε δεκηνπξγεζεί, αλεμάξηεηα απφ
ηελ χπαξμε απηψλ ησλ θφκβσλ ή φρη, είλαη εχθνιε ε
ηνπνζέηεζή ηνπο νπνπδήπνηε βνιεχεη πεξηζζφηεξν γηα ηεο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ (θαηά ηελ θάζε Γ’ – βι. Παξαγ. 4.2) .
** Δπηπιεφλ ιφγσ ηεο δνκήο θαη ηεο ηνπνινγίαο απηήο είλαη
εχθνιε ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ, πξνο
ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο πφιεο κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο.
*** Έρεη πξνβιεθζεί λα ππάξρεη πξνέθηαζε ηνπ δηθηχνπ
πιεζίνλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ ψζηε λα είλαη
εχθνιε ε ζχλδεζε κε απηνχο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην
δίθηπν απηφ.
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3 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ
Σν πξνηεηλφκελν έξγν ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρεη
γηα ηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ’φςε ηνπ φινπο ηνπο
θνξείο ζηνπο νπνίνπο
απεπζχλεηαη.Έηζη,ζπκκεηνρή ζηε
ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα ππάξρεη απφ Αθαδεκατθνχο θαη
εθπαηδεπηηθνχο θνξείο,απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ., ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην
Τπνπξγεην Δζληθήο άκπλαο.
Αθφκα κεγάιν ελδηαθέξνλ αλακέλεηαη λα δείμεη θαη ν
ΟΣΔ
θαη
άιινη
ελαιιαθηηθνί
θνξείο
παξνρήο
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Βέβαηα δε ζα πξέπεη λα
απνθιεηζηεί θαη ε πεξίπησζε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο,ε
παξνρή
θάπνηνπ
νηθνλνκηθνχ
παθέηνπ
απφ
δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη νη δσξεέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα
πξέπεη λα εμεηαζηεί ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα έρνπλ απηνί νη θνξείο.
Γεληθά φκσο ε ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά ζηελ πεξηνρή
είλαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε
ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο θνξείο
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ.Έπνκέλσο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ζα παξνπζίαδε έλα ζρήκα ζπγρξεκαηνδφηεζεο κε ηε ζπκκεηνρή
δεκφζησλ&ηδησηηθψλ θνξέσλ.
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4 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ
4.1 Πποϋπολογιζμόρ έπγος
Σν θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ ζε θαηνηθεκέλε
πεξηνρή αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50.000 επξψ αλά ρηιηφκεηξν.
ην θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία εμθαθήο θαζψο
θαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελψλ θαη θαισδίνπ 48 νπηηθψλ ηλψλ.
Δπίζεο ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα εγθαηάζηαζε κηθξνζσιελψζεσλ
έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πξνζζήθε επηπιεφλ νπηηθψλ
ηλψλ γηα αχμεζε ηνπ δηαζέζεκνπ εχξνπο. Έηζη γηα ηα 13 ρικ
πνπ απαηηνχληαη ην θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 650.000 επξψ ,
ελψ ην θφζηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ
αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 30.000 – 35.000 επξψ ηνλ ρξφλν.
Δπηπιένλ ηνπ θφζηνπο απηνχ ππάξρεη θαη θάπνην
ην εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πιήξε
ηνπ δηθηχνπ. Σν θφζηνο απηφ ππνινγίδεηαη φηη
ζηα 300.000 επξσ. Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ
θπκαλζεί ζηα 950.000 επξψ.

θφζηνο γηα
ιεηηνπξγία
ζα αλέιζεη
δηθηχνπ ζα

Υλμ. Κόζηορ
ανά
σλμ.
13
50.000

Δηήζιο
Κόζηορ
ςνηήπηζηρ
30-35.000

Κόζηορ
Οπηικών
Ηνών
650.000

Κόζηορ
ςνολικό
Δξοπλιζμού Κόζηορ
Δγκαηάζηαζηρ
300.000
950.000

4.2 Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο
θάζεηο:
Α) Μειέηε δηθηχνπ
Β) Δγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ
Γ) Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο
Γ) χλδεζε ησλ θνξέσλ
Δ) Πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία
Σ) Καλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ
Ο ρξφλνο πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα ρξεηαζηεί
πινπνίζεζε ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζην 1 έηνο.
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γηα

ηελ

5 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ & ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα λα ππνινγίζνπκε θαηά πφζν είλαη βηψζηκν ην έξγν ζα
πξέπεη λα δνχκε ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιεπζεο
ηεο ππνδνκήο πνπ ζα θηηαρηεί.
5.1 Σπόποι αξιοποίηζηρ και εκμεηάλλεςζηρ:
5.1.1 Δξοικονόμηζη πόπων μέζα από ηο δίκηςο
Καηαξρήλ κε ηελ δεκηνπξγεία ηνπ δηθηχνπ
10% κεησκέλα έμνδα.
Έθπησζε ιφγσ κεγέζνπο ηνπ εληαίνπ πειάηε πνπ ζα ππάξρεη.
5.1.2 ςνεπγαζία με κάποιον ηηλεπικοινωνιακό πάποσο
Παξαρσξεζε ηνπ δηθηπνπ θαη αξα εθπησζε ηεο ηαμεο ηνπ 50%
ζηα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε
5.1.3 Δκμίζθωζη μέπορ ηος δικηύος ζε ηηλεπικοινωνιακούρ
παπόσοςρ
Με ηηκή πνπ ζα αλέξρεηαη ζηα 1/48 ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
αλά ίλα ζπλ ηα έμνδα ζπληήξεζεο ην ρξφλν γηα 5 ρξφληα.
(κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ ηλψλ είλαη εχθνιν λα απμεζεί ιφγσ
ησλ κηθξνζσιελψζεσλ κε ηελ κέζνδν ηεο εθθχζηζεο ν θάζε
πάξνρνο κπνξεί λα πάξεη έλα κεγαιφ αξηζκφ γηα λα θαιχςεη
ηηο αλάγθεο).
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5.2 Βιωζιμόηηηα
Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη κε κία
επέλδπζε ηεο ηάμεο ηνπ 1.000.000 επξψ πεξίπνπ ην δεκφζην
εμνηθνλνκεί ηνπιάρηζηνλ 240.000 επξψ ην ρξφλν (κε ηελ
θαιχηεξε δπλαηή πεξίπησζε λα είλαη ζην 1.500.000 επξψ ην
ρξφλν).
Απηφ γηαηί φπσο αλαθέξζεθε δελ ππάξρεη θφζηνο πιένλ
γηα ηηο ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ (θάηη πνπ ηζνδπλακεί
κε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά
5-10% πεξίπνπ) θαη επηπιένλ
δεκηνπξγείηαη έλαο «κεγάινο» πειάηεο πνπ ζα κπνξέζεη λα
έρεη κεγάιε έθπησζε ζηα ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε. Σέινο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ εθκεηάιεπζε ηνπ δηθηχνπ
(φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 5.1), κε απνηέιεζκα ηελ
δπλαηφηεηα γηα κείσζε ησλ εμφδσλ έσο θαη 60% (θαιχηεξε
πεξίπησζε).
Έηζη βιέπνπκε φηη ε απφζβεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη εληφο
πέληε εηψλ (ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε) θαη δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ. Αθφκα
βιέπνπκε φηη είλαη πνιχ εχθνιε ε θάιπςε ησλ κειινληηθψλ
αιιαγψλ (γηα παξάδεηγκα αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο γηα
ηελ πξφζβαζε ζην internet)
Σέινο, πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ κπνξεί λα
ππάξμεη γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ε ππνδνκή απηή
αλαπηχζεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο θαη ζηνλ
ηερλνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ ηνκέα κε ηελ εμάπισζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ (επξπδσληθά δίθηπα).
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