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για τους Δήμους της χώρας

ΕΚΔΟΣΗ 19.1.5D

H πρώτη Διαδημοτική Ψηφιακή Πύλη (City Portal)
Για την συνεχή και έγκυρη ενημέρωση του δημότη
αποκλειστικά από τις υπηρεσίες των Δήμων και των συνδεδεμένων με αυτούς φορέων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το city.gr → o δήμος σου online είναι η πρώτη και μοναδική ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ στην Ελλάδα, που έχει ως στόχο την διασύνδεση των δήμων μέσω μιας
ενιαίας για όλη την Ελλάδα πλατφόρμας.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η πρόσβαση στην πληροφορία, είναι καθοριστική για την πρόοδο και ευημερία των
μελών μιας κοινωνίας. Μέσω της άμεσης ροής έγκυρων πληροφοριών, οι πολίτες αλλά και
οι επισκέπτες ενός τόπου ενημερώνονται για τα θέματα που τους αφορούν, και με αυτό
τον τρόπο δύναται να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και το επίπεδο της ζωής τους.
Ο κατακερματισμός της πληροφορίας που χαρακτηρίζει την μετά διαδικτύου εποχή,
εμποδίζει την άμεση και σωστή πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτό, και μετά από πολυετή
μελέτη των συγκεκριμένων τάσεων και αναγκών των δήμων της χώρας, η ερευνητική
ομάδα

Scanlab του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ROI Business
Consultants, διαθέτουν στους ΟΤΑ την πλατφόρμα city.gr → ο δήμος σου online.
Η πλατφόρμα, είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, και αξιοποιεί, έργα που έχουν
ολοκληρωθεί στα πλαίσια προγραμμάτων όπως «Κοινωνία της πληροφορίας», «ICT
for Growth» κ. άλ., καθώς και θεσμών όπως αυτοί των Έξυπνων πόλεων – Smart
Cities. Έτσι, αναδεικνύουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας τις οποίες και
διαθέτουν στους φορείς της χώρας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣ CITYMAPS 19.1.5D

Ένα βασικό εργαλείο της εφαρμογής city.gr → ο δήμος online, είναι ο ενιαίος
ψηφιακός χάρτης με τον οποίο, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα μέσω εφαρμογής στο κινητό,
ή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, να μεταφέρει ΑΜΕΣΑ και σε Πραγματικό Χρόνο, στους
Δημότες, αλλά και τους διερχόμενους ή τους επισκέπτες, κάθε χρήσιμη πληροφορία για
την συνεχή ενημέρωσή τους.

Η πλατφόρμα, υιοθετεί την αρχή της ανοιχτής αρχιτεκτονικής στον σχεδιασμό της, έτσι,
είναι εφικτή η προσθήκη κάθε νέου καναλιού πληροφόρησης για θέματα που ενισχύουν
την εύρυθμη καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι δυνατόν να μεταδώσει κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως για παράδειγμα θέματα
που αφορούν την πολιτική προστασία (Κ.Υ.Π σε περίπτωση Πυρκαγιάς, Σεισμού,
Πλημμύρας,

Ανακύκλωση,

Δημοτικά

Πάρκινγκ,

Αξιοθέατα,

αλλά

και

πιο

εξειδικευμένα, όπως λ.χ. χρήσεις γης, ανάδειξη θέσεων και διαδρομών ΑΜΕΑ,
Διαδρομές ΜΜΜ, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου κλπ.

Το περιεχόμενο του είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή, δύναται όμως να λειτουργεί ως
portal και να οδηγεί σε χάρτες που διαθέτουν ήδη οι φορείς. Η Εφαρμογή, είναι απόλυτα
φιλική στο χρήστη, και δύναται να παρέχεται εκτός από την Ελληνική και σε άλλες
γλώσσες, όπως λ.χ. στην αγγλική κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενότητες και υποενότητες:

● ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
● ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
● ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
● ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΗΣ
● ΠΑΡΑΛΙΕΣ

● ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
● ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
● ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
● ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
● ΔΗΜ. PARKING

Υπάρχει η δυνατότητα προβολής των καταχωρήσεων ως εφαρμογή για Κινητά τηλέφωνα
(Αποκριτική web Υλοποίηση για κινητά) και δυνατότητα επέκτασης σε εφαρμογή APP για
Κινητά τηλέφωνα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης πλατφόρμας ΙΟΤ για
συγκέντρωση και προβολή δεδομένων από αισθητήρες (π.χ., μετρήσεων, μηχανικής
όρασης), ενσωμάτωση πλατφόρμων για ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές (π.χ.,
δορυφορικές εικόνες, τοπικές μετεωρολογικές μετρήσεις), υποστήριξη λήψης αποφάσεων,
υποστήριξη αξιολόγησης κινδύνων, πρόληψη φαινομένων, διαχείριση κρίσεων και πόρων,
υποβοήθηση οργανωμένων εκκενώσεων με χρήση αλγορίθμων και μηχανισμών μηχανικής
μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.
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