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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες Εορδαίας. Εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» το έργο «Υπηρεσίες και 

Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας», συνολικού 

προϋπολογισμού 375.100,00 € . 

 

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020, η πρόταση του Δήμου 

Εορδαίας για την Πράξη «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο 

Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5055249 και συνολικό προϋπολογισμό 375.100,00 €. 

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας, 

που συμπεριλαμβάνονται στο έργο είναι οι εξής:  

 Μελέτη εφαρμογής. 

 Τηλεματικές Μονάδες παρακολούθησης στόλου οχημάτων του Δήμου. 

 Ζυγιστικές διατάξεις. 

 Εξοπλισμός πληρότητας κάδων. 

 Αισθητήρας στάθμευσης. 

 Λογισμικό διαχείρισης στοιχείων πληρότητας κάδων. 

 Λογισμικό παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται 

με τον οδικό φωτισμό, την ηλεκτροδότηση κτιρίων και τους κοινόχρηστους 

χώρους. 

 Λογισμικό Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού. 

 Λογισμικό για χρήση από κινητά τηλέφωνα με την οποία ο δημότης θα είναι σε 

θέση αναφέρει καθημερινά προβλήματα (Android & iOS). 
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 Κεντρική πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τις εφαρμογές 

μέτρησης κατανάλωσης, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, αιτημάτων πολιτών, 

οικονομικών στοιχείων προϋπολογισμού και διαχείρισης στοιχείων αποτρεπτικών 

θέσεων στάθμευσης 

 Λογισμικό πύλης προβολής δεδομένων «έξυπνης πόλης» προς τους πολίτες  

 Λογισμικό Διαχείρισης Δημόσιων Διαβουλεύσεων 

 Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων 

(Συμπεριλαμβάνεται και η κάρτα SIM -Τηλεπικοινωνιακά κόστη για 12 μήνες) 

 Λογισμικό παρακολούθησης κατάληψης αποτρεπτικών θέσεων στάθμευσης και 

ΑΜεΑ. 

 Λογισμικό Δημοτικής Αστυνομίας για την Διαχείριση Κλήσεων. 

 Λογισμικό Διαχείρισης Αιτημάτων και Ηλεκτρονικών Πληρωμών. 

 Λογισμικό Διαχείρισης Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. 

 Νέα διαδικτυακή σελίδα του Δήμου και ενσωμάτωση της νέας διαδικτυακής πύλης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 Σχήμα βάσης δεδομένων. 

 Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης ενεργείας σε δημόσια κτίρια και 

τηλεματικών & ζυγιστικών μονάδων. 

 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης των υποσυστημάτων και των εφαρμογών. 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό κατάρτισης/ εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και 

την ετοιμότητα. 

 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας. 

 Υπηρεσίες Προβολής. 

 

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου καθώς και με την προμήθεια υποστήριξης 

εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (συνολικού 

προϋπολογισμού 458.108,00 €), την μελέτη και τους όρους διακήρυξης διαγωνισμού της οποίας 

ενέκρινε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος Εορδαίας δημιουργεί ένα σύστημα 

Έξυπνων Εφαρμογών που δεν περιορίζεται στην ψηφιακή επικοινωνία με τους δημότες, αλλά 

επεκτείνει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην οργάνωση του, εξασφαλίζοντας με αυτό τον 
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τρόπο το πέρασμα στην εποχή της e-Διοίκησης και επιτυγχάνοντας παράλληλα ποιοτικό 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

  

Η δημοτική αρχή στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας, με 

εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης του Δήμου Εορδαίας, ώστε να μπορεί να 

υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των δημοτών, προσφέροντας εύκολη 

ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες. 

 

Να τονίσουμε ότι η πράξη «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 

Δήμο Εορδαίας», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), ενώ η προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ενταγμένη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016. 


