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Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος ενός ψηφιακού Δήμου 

Να παρακολουθεί συνεχώς τι συμβαίνει στην πόλη και στα κρίσιμα 
σημεία της 

Να διαχειρίζεται τα κρίσιμα συμβάντα από ένα επιχειρησιακό σημείο 

Να λειτουργεί ένα κέντρο ενιαίο ελέγχου 

Να ενημερώνει συνεχώς τους δημότες και τους επισκέπτες για τις 
συνθήκες στην πόλη 

Να βοηθάει τις ειδικές ομάδες πληθυσμού στην καθημερινότητά τους 

Να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγει για τον μελλοντικό 
σχεδιασμό της πόλης 





      

Η προσπάθεια για τον 
μετασχηματισμό της 
πόλης μας στις δύσκολες 
συνθήκες δεν είναι 
εύκολη 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 

 Υπάρχει μεθοδολογία    
 βασισμένη σε παραγωγικά   
 έργα και σε δοκιμασμένες    
 τεχνολογίες 



Χάρτης εφαρμογών - η πρότασή μας 



Λειτουργίες και εφαρμογές έξυπνης πόλης 
με επίκεντρο τον δημότη και κινητήριο μοχλό 
το Δήμο και τα στελέχη του 

Δημόσιες Υπηρεσίες – 
Κεντρική Πλατφόρμα 

Ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα στις 
ανάγκες του Δήμου 

Τεχνολογίες και 
δεδομένα 



Ενιαίο Επιχειρησιακό Κέντρο Ελέγχου 





Κέντρο εποπτείας της λειτουργίας του Δήμου 



Ο ρόλος του 
Τεχνολογικού 
Παρόχου και η 
εμπειρία μας 



Δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία 
ανάμεσα στους Τεχνολογικούς 
Παρόχους και στις δημοτικές αρχές 

Καταγράφουμε, 
αξιολογούμε, 
σχεδιάζουμε και 
προσαρμόζουμε την λύση 
στην κάθε περίπτωση 



Διαφορετικές τεχνολογίες 
με κρυφά κόστη σύνδεσης 
νέων αισθητήρων & 
εφαρμογών 

Κόστος επέκτασης και 
αναβάθμισης 
ανεξάρτητο από τους 
κατασκευαστές – 
ανοικτή πλατφόρμα 
χωρίς περιορισμούς   



Διαφορετική 
τιμολογιακή πολιτική 
ανά προμηθευτή 
αισθητήρα 

Εγκατάσταση 
πλατφόρμας με 
έτοιμες διασυνδέσεις 
με προμηθευτές 
αισθητήρων 



Υψηλές απαιτήσεις σε 
υποδομές και δυσκολία 
εγκατάστασης της 
πλατφόρμας στο G-Cloud 

Εποπτεία της πόλης από 
ένα σημείο – Ευελιξία στην  
εγκατάσταση καθώς είναι 
επιλογή του Δήμου 



Λειτουργίες, εφαρμογές και σενάρια 
που δεν ανταποκρίνονται στον 
καθημερινό τρόπο λειτουργίας του 
Δήμου στην ελληνική επικράτεια – Out 
of the box λύσεις 

Διασύνδεση με 
υφιστάμενες εφαρμογές 
– υλοποίηση με βάση 
τις πραγματικές 
ανάγκες του Δήμου 



Δεν είναι άμεσα κατανοητή η 
αξία της επένδυσης από 
τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

Δημιουργία περιοδικών 
αναφορών για κάθε τομέα 
και αντιδημαρχία – 
παραγωγή μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων 



Οι δημότες δεν 
αντιλαμβάνονται βελτίωση και 
αλλαγή στην καθημερινότητά 
τους  

Επιλογή κατάλληλων 
εφαρμογών με βάση τα 
χαρακτηριστικά του Δήμου – 
Πλήρης χρήση των εφαρμογών 
μέσω κινητών συσκευών από 
ένα μοναδικό mobile application 



Τα έργα των έξυπνων πόλεων για 
να λειτουργήσουν σωστά απαιτούν 
καθημερινή υποστήριξη των 
στελεχών των δημοτικών αρχών 

Τηλεφωνική και On site 
υποστήριξη από την Ελλάδα -  
Συνεχής εκπαίδευση των 
στελεχών και χειριστών των 
συστημάτων 



Οι συνεργάτες που μας εμπιστεύτηκαν 



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας 

 
https://smartcities.dotsoft.gr 


