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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιµων τοµέων παροχής υπηρεσιών από τον Δήµο 

όπως: η διαχείριση απορριµµάτων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δηµότες, η διαχείριση του 

δικτύου πόσιµου ύδατος και η λειτουργία του µηχανισµού διαχείρισης εργοταξίων. Περιλαμβάνει τα 

παρακάτω υποσυστήματα: 

 

 Εγκατάσταση αισθητήρων µέτρησης πληρότητας κάδων σε πραγµατικό χρόνο. Ο εξοπλισµός 

θα εγκατασταθεί σε 25 κάδους (οποιουδήποτε τύπου) και θα µπορεί να αναγνωρίσει 

οποιοδήποτε αντικείµενο σε εύρος βάθους από 3εκ. Ταυτόχρονα ο Δήµος θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µία διαδικτυακή εφαρµογή που θα αποτελεί το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων 

και την ανάλυσή των αποτελεσµάτων (reporting). Θα είναι το κεντρικό σύστηµα 

παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγµατικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορίες 

για τον προγραµµατισµό της αποκοµιδής και ένα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του Δήµου 

περιβάλλον ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγµατικό χρόνο µε κανόνες ενηµέρωσης (π.χ. 

ενηµέρωση/alarm στο διαχειριστή, όταν το επίπεδο πληρότητας ανέλθει σε 70% σε µία 

αποµακρυσµένη περιοχή προς αποφυγή άσκοπου δροµολογίου ή µπροστά από κτίρια µε 

µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού ή υγειονοµικού ενδιαφέροντος κτλ). 

 Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του Δήµου που θα 

περιλαµβάνει απορριµµατοφόρα, οχήµατα πολιτικής προστασίας αλλά και οχήµατα 

εργοταξιακών εργασιών. Θα εγκατασταθεί εξοπλισµός στο σύνολο του στόλου του ∆ήµου, για 

πλήρης κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του, έτσι ώστε να καλύπτονται περιπτώσεις 

έκτακτων συµβάντων. Με την χρήση του προτεινόµενου συστήµατος θα υπάρξει ορθολογική 

χρήση των οχηµάτων και ταυτόχρονα επιχειρησιακή οργάνωση του ∆ήµου. 

 Προµήθεια εφαρµογής για χρήση από κινητά τηλέφωνα µε την οποία ο Δηµότης θα είναι σε θέση 

αναφέρει καθηµερινά προβλήµατα (βλάβες φωτισµού, θέµατα καθαριότητας, κινητοποιηµένα 

οχήµατα, σπασµένους κάδους κ.α.), νέα και ανακοινώσεις του Δήµου, χρήσιµα τηλέφωνα, 

εφηµερεύοντα νοσοκοµεία και φαρµακεία, νέα της περιοχής και του Νοµού, αλλά και διακηρύξεις 

για θέσεις εργασίας. Η καταγραφή των προβληµάτων θα µπορεί να γίνει και µέσω τηλεφώνου µε 

ηχογράφηση του µηνύµατος από τον Δηµότη. Ταυτόχρονα, κάθε αίτηµα θα "κατευθύνεται" στην 

αντίστοιχη Αντιδηµαρχία, θα χρεώνεται σε αντίστοιχη διεύθυνση και ο Δηµότης θα παρακολουθεί 

την εξέλιξη του αιτήµατος του. Σε περίπτωση που ο Δήµος χρειάζεται την παρακολούθηση των 

διαδικασιών επιδιόρθωσης βλαβών από τα στελέχη του, προσφέρεται και εφαρµογή για κινητά 

τηλέφωνα που αφορά το προσωπικό του Δήµου και µε το οποίο καταγράφεται κάθε διόρθωση 

βλάβης ή συντήρηση σε υποδοµή του. 

 Προµήθεια εφαρµογής για τη διαχείριση του µητρώου Υδροµέτρων του ∆ήµου. Η εφαρµογή θα 

είναι διαδικτυακή και θα παρέχει πρόσβαση µε χρήση ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης 

στο µητρώο παροχών ύδρευσης του Δήµου. Θα υποστηρίζει την εµφάνιση διαφόρων 

κατηγοριών δεδοµένων όπως: Στοιχεία παροχής, Στοιχεία ενδείξεων, Στοιχεία 

διακοπών/επανασυνδέσεων, Στοιχεία Χρηµατικών Καταλόγων, Γεωγραφική θέση. Ταυτόχρονα 
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θα υπάρχει εφαρµογή για τις εργασίες πεδίου (µετρήσεις) που θα πραγµατοποιούνται από τον 

Δήµο µε χρήση ειδικής εφαρµογής για φορητές συσκευές. Για τα στοιχεία που συλλέγονται µε τις 

φορητές συσκευές θα πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες εργασίες ελέγχου, 

µετάπτωσης/εισαγωγής και αναδιοργάνωσης στη βάση δεδοµένων, προκειµένου να 

εξυπηρετούνται οι λειτουργίες της εφαρµογής 

 Τοποθέτηση πενήντα (50) έξυπνων υδροµετρητών σε επιλεγµένη περιοχή µέσω των οποίων θα 

δίνεται η δυνατότητα αυτόµατης µέτρησης της κατανάλωσης πόσιµου ύδατος, της συνεχούς 

παρακολούθησης ώστε να βγαίνουν συµπεράσµατα σχετικά µε την κατανάλωση αλλά και του 

εντοπισµού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης. 

 Προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού για την ελεύθερη πρόσβαση στο Internet σε δέκα (10) 

σηµεία (πλατείες) του Δήµου µε χρήση ασύρµατου δικτύου. Με τον τρόπο  αυτό σε πολυπληθή 

σηµεία ενδιαφέροντος θα µπορεί ο Δηµότης ή ο επισκέπτης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(Internet). 

 Προµήθεια Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (City Dashboard), η οποία θα συλλέγει όλα τα δεδοµένα 

από τους κάδους, τα υδρόµετρα, τα στοιχεία κίνησης των οχηµάτων, τα αιτήµατα των πολιτών 

και από το δίκτυο WiFi. Το συνολικό σύστηµα θα είναι µια ανοικτή, cloud based πλατφόρµα η 

οποία θα επιτρέπει τη συλλογή δεδοµένων από τα υποσυστήµατα του Δήµου καθώς και από 

διάφορες «διασυνδεδεµένες» συσκευές/αισθητήρες που θα είναι τοποθετηµένες σε υποδοµές του 

Δήµου, κάνοντας χρήση της διαδικτυακής διασύνδεσης (ενσύρµατής ή ασύρµατης) και 

µεταφέροντας την πληροφορία στο cloud.  

 Στο έργο θα αναπτυχθεί και η κεντρική διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης των Δηµοτών για όλες 

τις εφαρµογές Έξυπνης Πόλης και θα γίνει διασύνδεση µε τον υφιστάµενο διαδικτυακό τόπο του 

Δήµου. 

 

Η αρχιτεκτονική του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Ενδεικτική οθόνη από την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης 
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επίπεδο χρηστών
τελικοί χρήστες (ζήτηση υπηρεσιών: 

λ.χ. κάτοικοι)

τελικοί χρήστες (προσφορά: 
λ.χ, εμπλεκόμενα μέρη στην 

έξυπνη πόλη)

επίπεδο οπτικοποίησης  
δεδομένων

επίπεδο εφαρμογών έξυπνης 
πόλης

Βιώσημη Κινητικότητα, E‐government, E‐business, 
Ασφάλεια, Τουρισμός, Εκπαίδευση,Έξυπνη Διαχέιριση 

Απορρημάτων, Smart Energy, Περιβάλλον

επιχειρησιακό επίπεδο 
(διαδικασίες)

επίπεδο δικτύου επικοινωνιών

δίκτυο ΙοΤ (LoRa‐WAN, NB‐IoT κλπ.)

δίκτυο πρόσβασης (xDSL, FTTx, Wi‐
Fi, 2G/3G/4G, κλπ.)

επίπεδο δεδομένων

αποθετήριο δεδομένων

αποθετήριο αρχείων

επίπεδο αισθητήρων

Capillary Network: sensor network, HART, WPAN, 
video surveillance, RFID, Barcode, GPS, κλπ

Terminal node: αισθητήρες, transducer, 
actuator, camera, RFID tag, barcode symbols κλπ.
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Ενδεικτική συνολική εικόνα όλων των αισθητήρων (κάθε είδους σε χάρτη) 

 

 

Ενδεικτική εικόνα διαχείρισης πληρότητας κάδων 
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Ενδεικτική Εικόνα - Λογισμικό Διαχείρισης Μητρώου Υδρομέτρων 

 

 

Ενδεικτική Εικόνα – Τηλεματική Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 

 


