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ΠΑΡΟΧΗ INTERNET 
 

 
Βασική Υπηρεσία Παροχής Internet: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Υπηρεσία παροχής ασύρματου INTERNET απεριόριστης χρήσης,  για όλο το διάστημα της 
έκθεσης, μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WI-FI HotZone 802.11ac).  
Ο εκθέτης θα συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο και θα οδηγείται σε Portal όπου θα εισάγει τα 
στοιχεία ταυτοποίησης που θα έχει λάβει από τη γραμματεία.  
Η μέγιστη ταχύτητα ανά χρήστη θα είναι 4Mbps και δεν θα έχει εγγυημένη απόδοση  
Κάθε εκθέτης δικαιούται πέντε (5) κωδικούς σύνδεσης για χρήση έως και 5 συσκευών.  
 
 
Υπηρεσία Παροχής Internet Eγγυημένης Απόδοσης: 150,00 €  
(Φόρμα ΠΑΡΟΧΗΣ INTERNET) 
 
Ο εκθέτης έναντι τ ιμήματος μπορεί να ζητήσει ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο η οποία θα 
περιλαμβάνει:  
 
 • Εγκατάσταση ενός καλωδίου από σημείο δικτύωσης του κτιρίου, μέχρι το σημείο 
υπόδειξης από τον εκθέτη μέσα στο περίπτερο του.  
 • Αυτόματος προγραμματισμός της διεύθυνσης IP  των υπολογιστών που θα συνδεθούν 
(DHCP) .  
 • Συνεχής και αδιάλειπτη παροχή internet  με εγγυημένη  (dedicated) ταχύτητα upload  
/download  από 5Mbps  (μπορούν να δοθούν κυκλώματα εγγυημένης απόδοσης 5  έως 10Mbps)  
 • Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Internet  πχ. VPN, voip calls,  video κτλ.  
 • Τηλεφωνική και onsite  υποστήριξη σε περιπτώσεις προβλημάτων σύνδεσης.  
 
Δυνατότητα ενοικίασης switch (30,00€) και WiFi Access Point (30,00€) 
 
 
Internet από τον ΟΤΕ 
 
Στην περίπτωση που κάποιος εκθέτης θελήσει γραμμή INTERNET από το ΟΤΕ  μπορεί να 
απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα και να κάνει αίτηση για προσωρινή σύνδεση.  
Η χρέωση για την σύνδεση από τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου έως το περίπτερο του 
θα είναι 110,00 €.  
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ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ INTERNET 
Αρμόδιος Επικοινωνίας: Δεμοίρος Νίκος - Τηλ 215 5204524, Κινητό 6984.370.149

TEΛIKH ΠΡOΘEΣMIA : 02/05/2019

Επωνυμία / Company: Δραστηριότητα / Company Activity: 

Αρμόδιος / Contact: Νο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ/STD No:: 

Οδός /Street: Πόλη / City: 
ΤΚ / Postal code: 

Α.Φ.Μ / TIN: Δ.Ο.Υ. / Tax Office: 

Τηλ. / Tel.: 
Fax: E-mail:

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ / QUANT. ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 
Παροχή Internet Eγγυημένης Απόδοσης 
5Mbps 150,00 

Eνοικίαση Switch 30,00 
Eνοικίαση WiFi Access Point 30,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ SUM TOTAL  

ΦΠΑ 24%/ VAT 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL AMOUNT  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
NATIONAL BANK OF GREECE:  GR3901101820000018200142067, BIC: ETHNGRAA 
Δικαιούχος λογαριασμού: ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............................... Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ 
(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕ EMAIL : ndemiros@stepit.gr 

mailto:ndemiros@stepit.gr
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