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➢ Γήρανση υποδομών

o Κόστος

o Ποιότητα υπηρεσιών

o Ασφάλεια

➢ Διαθεσιμότητα & Κόστος Πόρων

➢ Μικροκλίμα & περιβάλλον

➢ «Νέες» Τεχνολογίες

➢ «Βιώσιμη ανάπτυξη»
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Προκλήσεις



➢ Ποιότητας ζωής

➢ Φιλικότητα - Εμπειρία 

➢ Τοπική Επιχειρηματικότητα

➢ Μείωση λειτουργικού και διαχειριστικού 
Κόστους

➢ Προστασία του Περιβάλλοντος

Στόχοι



Λογισμικό ενιαίας διαχείρισης 

Λύσεις έξυπνων πόλεων

Φωτισμός

Φωτισμός LED με 
τηλε-διαχείριση

Διαχείριση 
απορριμμάτων

Αισθητήρες 
πληρότητας κάδων

Στάθμευση

Αισθητήρες 
κατάληψης θέσης 

στάθμευσης

Κυκλοφορία

Καταγραφή 
κίνησης οχημάτων 

& ατόμων

Μετρητές 

Καταγραφή 
κατανάλωσης 

ενέργειας & νερού

Δημόσιο 
Wi-Fi

Πολλαπλά 
ελεύθερα σημεία 

πρόσβασης

Περιβάλλον

Αισθητήρες 
ποιότητας αέρα, 

θορύβου, μετεωρ.

Δίκτυα ΙοΤ



Έξυπνος φωτισμός

Εκπομπές ρύπων 
CO2 (πριν) 

(τόνοι/έτος) 

Εκπομπές ρύπων 
CO2 (μετά) 

(τόνοι/έτος) 

Μείωση 
εκπομπών CO2

σε 10 χρόνια

(τόνοι)

Μείωση 
εκπομπών CO2

4.000 700 33.000 83%

Παράδειγμα - Δήμος Παπάγου-Χολαργού

➢Χαμηλή κατανάλωση - LED 

➢Dimming - Hμερολόγιο

➢Αντίδραση σε γεγονότα

➢Απομακρυσμένη διαχείριση

➢Προληπτική συντήρηση

Κατανάλωση 
ενέργειας (πριν)

(MWh)

Κατανάλωση 
ενέργειας (μετά)

(KWh)

Εξοικονόμηση 
ενέργειας 

6.200 1.000 83%



Οφέλη έξυπνου φωτισμού

✓ Κατανάλωση

✓ Συντήρηση

✓ Ποιότητα

✓ Ασφάλεια
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Έξυπνη Στάθμευση

Σύστημα 
στάθμευσης

Εξωτ. χώρου

Εσωτ. χώρου

Πάνω στο δρόμο
(ανίχνευση ανά θέση)

Μέτρηση
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Έλεγχος συστήματος 

στάθμευσης

Λογισμικό 

διαχείρισης

02
Ασύρματα ή/και ενσύρματα 

δίκτυα
Eπικοινωνία

01 Ανίχνευση κατάληψης θέσηςΑισθητήρες
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Εφαρμογή εύρεσης θέσης,

πλοήγηση, πινακίδες, σύστημα 

πληρωμής (touchless), κ.α.

Επιπρόσθετα



Οφέλη έξυπνης στάθμευσης

➢ Πλοήγηση σε ελεύθερη θέση

➢ Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου

➢ Μείωση εκπομπών ρύπων

➢ Πηγή εσόδων



Διαχείριση Απορριμμάτων

Αισθητήρες πλήρωσης

➢ Εγκατάσταση σε κάδους

➢ Ασύρματη μετάδοση δεδομένων

➢ Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας

➢ Δέκτης GPS

➢ Αισθητήρας θερμοκρασίας

Ενέργειες βασισμένες σε ανάλυση στοιχείων

o Βέλτιστη δρομολόγηση απορριμματοφόρου

o Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες

o Στατιστική ανάλυση – μακροχρόνιος σχεδιασμός



Οφέλη διαχείρισης απορριμμάτων

➢Αποδοτική διαχείριση απορριμμάτων

➢Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

➢Ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον

➢Μείωση κίνησης / εκπομπών

➢Μείωση λειτουργικού κόστους



➢ Περιβαλλοντικοί αισθητήρες 

➢ Μέτρηση επιπέδων θορύβου

➢ Παρακολούθηση κίνησης - ανώνυμα

➢ Αυτόματη ειδοποίηση υπέρβασης ορίων

➢ Αυτόματη συσχέτιση γεγονότων

Περιβάλλον & κίνηση



Οφέλη αισθητήρων 
περιβάλλοντος και κίνησης

➢Αυτόματες ειδοποιήσεις

➢Πληροφόρηση & αντίδραση σε 

ακραίες καταστάσεις

➢Αυτόματες αναφορές γεγονότων

➢Βελτίωση ποιότητας ζωής



Έξυπνοι μετρητές

➢ Ενέργειας & Νερού

➢ Παρακολούθηση κατανάλωσης 

➢ Στατιστικά στοιχεία

➢ Ειδοποιήσεις υπέρβασης ορίων

Οφέλη:

✓ Εξοικονόμηση πόρων

✓ Μείωση εκπομπών

✓ Ανίχνευση διαρροών & κλοπών

✓ Ανάλυση καταναλώσεων



Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης
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Κεντρικός έλεγχος 

λειτουργιών & 

υπηρεσιών

Διαλειτουργικότητα

Ευελιξία

Ενοποιημένη εποπτεία 

Κορυφαίες δυνατότητες 

επεξεργασίας 

δεδομένων

Ασφάλεια

uiTOP: Unified Smart City View



Γιατί

Καταγραφή

Σχεδιασμός

Προβολή – εμπλοκή

Αξιολόγηση – βελτίωση - επέκταση

Πότε

Πώς

Έξυπνη Πόλη



τον πολίτη

την επιχείρηση

το περιβάλλον

Δεν είναι πολυτέλεια

Είναι εργαλεία προόδου & ευημερίας

τους επισκέπτες

τη δημοτική αρχή

Οι τεχνολογίες έξυπνων πόλεων υπηρετούν:



For more information, visit

www.intracom-telecom.com
SmarterCity@intracom-telecom.com


