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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 
 

Με το πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων», δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να 

ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση σε ό,τι αφορά στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών 

κοινωνιών, με την επιλογή εκείνων των ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες 

κάθε Δήμου, μέσα από έναν κατάλογο έργων που διαρθρώνονται σε επτά κατηγορίες: 

• Βιώσιμη Μετακίνηση 

• Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μείωση των Δημοτικών Τελών και τη Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος 

Δημοτικών Κτιρίων 

• Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης 

• Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

• Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας 

• Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις  

• Ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού, με 

πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων – στο σύνολό τους 315 Δήμοι –  καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα 

των 315 αυτών Δήμων. 

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα 

βελτιώσουν τη διαχείριση και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η 

υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο 

αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και 

των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) στοχεύει στην 

ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 

Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή 

απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες που παρέχονται και μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση 

της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις 

ψηφιακές πλατφόρμες διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.  

 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες σύμφωνα με τη φιλοσοφία του 

marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/eu-

regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-

cities_en#smart-cities-marketplace), και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το 

“Integrated Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.  

Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορούν: 

• Στη βιώσιμη μετακίνηση 

• Στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των δημοτικών τελών και τη μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων 

• Στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων 

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

• Στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας 

• Στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας 

mailto:info@neuropublic.gr
https://www.neuropublic.gr/
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• Στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών. 

 

Αναλυτικά, στο πλαίσιο των 7 παραπάνω αξόνων του marketplace, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 38 

συνολικά δράσεις: 

Άξονας Βιώσιμη Μετακίνηση 

1. Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

2. Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ 

3. Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα 

4. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ 

5. Συστήματα ενημέρωσης για κυκλοφορία κ.λπ. 

 

Άξονας Εξοικονόμηση Ενέργειας - Μείωση Δημοτικών Τελών - Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος 

Δημοτικών Κτιρίων 

6. Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων 

7. Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης 

8. Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων. 

9. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων  

10. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων 

 

Άξονας Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης 

11. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών.  

12. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων. 

13. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κ.λπ. 

14. Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων. 

15. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός 

μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κ.λπ. 

16. Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης λαϊκών αγορών.  

17. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών. 

18. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών. 

19. Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση. 

20. Πολιτιστικές - Αθλητικές εκδηλώσεις - Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

 

Άξονας Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

21. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου. 

22. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, ποταμών, λιμνών και 

θαλασσών σε βιομηχανικές εφαρμογές κ.λπ.).  

23. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ. 

24. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, 

πυρκαγιάς, σεισμού κ.λπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. 

25. Σύστημα έξυπνης άρδευσης. 

26. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων. 

27. Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών - Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης 

28. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)  

29. Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης 

 

mailto:info@neuropublic.gr
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Άξονας Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας 

30. Ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος. 

31. Ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης κανονιστικών αποφάσεων. 

32. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας 

των ΟΤΑ. 

33. Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης, σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις 

ελληνικές συνθήκες 

 

Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, Business continuity 

34. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, 

κ.λπ.) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας. 

 

Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών 

35. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού των ΟΤΑ. 

36. Ψηφιακή πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών.. 

37. Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών 

38. Ηλεκτρονική τιμολόγηση. 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση της 

εταιρείας Πληροφορικής & Τεχνολογίας NEUROPUBLIC, η οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα που «αγκαλιάζει» τόσο την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων όσο και 

τις υποδομές των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του κάθε Δήμου.  

 

Στόχος, η διαμόρφωση σύγχρονων και φιλικών προς τους δημότες διαδικασιών και δομών, αλλά και η 

ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δημοτικού μηχανισμού.  

 

Οι υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες και προϊόντα της NEUROPUBLIC προσαρμόζονται στις εκάστοτε 

ανάγκες του κάθε Οργανισμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τις δράσεις που εμπίπτουν στο 

πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις». Πρόκειται για πρωτοποριακά συστήματα που συνεργάζονται μεταξύ τους, 

προσφέροντας λύσεις με κοινό αντικείμενο αναφοράς: την καλύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο διαδραστική 

λειτουργία του Δήμου, καθώς και την προσωποποιημένη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του Πολίτη.  

 

Οι Λύσεις της NEUROPUBLIC για τις Έξυπνες Πόλεις  

1. Άξονας Εξοικονόμηση Ενέργειας - Μείωση Δημοτικών Τελών - Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος 

Δημοτικών Κτιρίων 

Α. Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων. 

Η εφαρμογή της διαχείρισης του στόλου οχημάτων, της NEURΟPUBLIC, επιτρέπει την παρακολούθηση καθώς 

και τη συντήρηση και καταγραφή κάθε γεγονότος που έχει σχέση με το στόλο οχημάτων των Δήμων. 

Οι πληροφοριακές λειτουργίες του συστήματος κίνησης οχημάτων, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Χαρακτηριστικά Στοιχεία Οχημάτων, όπως έτος πρώτης κυκλοφορίας, αριθμό πινακίδας, αριθμό 

άδειας του οχήματος, ασφαλιστήριο αριθμό συμβολαίου κ.ά. 

• Αναλυτική Καρτέλα Οχήματος με αναλυτικά στοιχεία συμβολαίων και τιμολογίων, καθώς και 

αναλυτικά στοιχεία περιοδικών ελέγχων συντήρησης και ΚΤΕΟ κ.ά.  

mailto:info@neuropublic.gr
https://www.neuropublic.gr/
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• Καταγραφή στοιχείων καυσίμων & χιλιομέτρων οχήματος 

• Καταχώρηση και διαχείριση βλαβών οχήματος (είδος βλάβης, ημερομηνία καταχώρηση κ.ά.) 

• Αναλυτική καταγραφή των εργασιών επισκευής και των συμμετεχόντων μηχανικών, των χρόνων 

αποκατάστασης, και καταγραφή σχολίων από τους μηχανικούς και τους οδηγούς 

• Καταχώρηση και διαχείριση ανταλλακτικών & αναλώσιμων οχήματος (διάρκεια χρήσης, αυτόματες 

ειδοποιήσεις για προμήθεια κ.ά.) 

• Φόρμα καταχώρησης κάθε είδους γεγονότος που αφορά τα οχήματα, π.χ. ατυχήματα, παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. κ.ά. με δυνατότητα καταγραφής του κόστους καθώς και ημερολόγιο στο οποίο θα γίνεται η 

ημερήσια καταγραφή των γεγονότων (ανά όχημα και οδηγό) 

• Αναλυτική κατάσταση οδηγών οχημάτων με τήρηση αναλυτικών στοιχείων για κάθε οδηγό (δίπλωμα, 

κατηγορίες αδειών οδήγησης, κατάσταση Π.Ε.Ι. (Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας) κ.ά.) 

• Μηνιαίος προγραμματισμός κινήσεων και ημερήσιο πλάνο με δυνατότητα έκδοσης δελτίου κινήσεως 

δρομολογίου οχήματος 

• Καρτέλα αναζήτησης πολλαπλών πεδίων/κριτηρίων. 

 

Πλήρης διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τα υφιστάμενα σχετικά πληροφοριακά συστήματα των Δήμων 

(π.χ. γενική και αναλυτική λογιστική). 

Το σύστημα υποστηρίζει διαχείριση μέσω υπολογιστή και μέσω ειδικής mobile εφαρμογής.   

mailto:info@neuropublic.gr
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2. Άξονας Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης 

Α. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων. 

Η εφαρμογή διαχείρισης κοιμητηρίων, της NEUROPUBLIC, αποτελεί για τους Δήμους ένα πλήρες σύστημα 

διαχείρισης διαδικασιών και οικονομικών που διέπουν ένα σύγχρονο γραφείο κοιμητηρίων, αναβαθμίζοντας 

ταυτόχρονα την επίπεδο εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Στην εφαρμογή διαχείρισης κοιμητηρίων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω λειτουργικότητες: 

• Αρχείο κοιμητηρίων Δήμου 

• Αρχείο τάφων Δήμου ανα κοιμητήριο 

• Αρχείο ειδους τάφων (απλός/ατομικός, οικογενειακός) 

• Αρχείο καταστάσεως τάφων 

• Αρχείο οστεοφυλακίων 

• Οστεφυλάκια οικογενειακών τάφων, φιλοξενία οστών σε οικογενειακούς τάφους 

• Τοποθεσία τάφου και γεωχωρική απεικόνησή του 

• Καρτέλα ενταφιαζόμενου με αναλυτικά στοιχεία (όνομα, τόπος γέννησης και θανάτου, αιτία θανάτου 

κ.ά.) 

mailto:info@neuropublic.gr
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• Τυχαιοποιημένη και αδιάβλητη ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή τάφου, σύμφωνα με το νέο 

κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων 

• Παρακολούθηση όλων των κατηγοριών των τάφων (ατομικός, οικογενειακός) 

• Ακολουθίες ταφής, μνημόσυνα, ιερατικές λειτουργίες κ.ά. 

• Παρακολούθηση και διαχείριση όλων των ειδών των πράξεων των κοιμητηρίων και κίνησης των 

αποβιωσάντων (ταφές, εκταφές, μεταταφές, ταφή νηπίου, οστεοφυλάκια, λειτουργία χωνευτηρίου, 

οικογενειακών τάφων και τάφους  απόρων κ.ά.) 

• Αναλυτικός τιμοκατάλογος ανά πράξη 

• Παρακολούθηση όλων των ειδών των τελών και δικαιωμάτων (κατηγορία οικογενειακού τάφου, 

δικαιώματα ταφής, καθαριότητας και φωτισμού, είσοδος ιδιωτών για τα κανδήλια, είσοδος 

μαρμαράδων και δικαιώματα συντήρησης οικογενειακών τάφων) 

• Αυτόματες περιοδικές χρεώσεις (χρέωση οστεοφυλακίου, χρέωση τριετίας κ.ά.)  

• Καρτέλα αναζήτησης πολλαπλών πεδίων/κριτηρίων. 

 

Πλήρης διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τα υφιστάμενα σχετικά πληροφοριακά συστήματα των Δήμων. 

Το σύστημα υποστηρίζει διαχείριση μέσω υπολογιστή και μέσω ειδικής mobile εφαρμογής.   
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Β. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κ.λπ. 

Η εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης παιδικών σταθμών της NEUROPUBLIC αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα καταχώρησης και αξιολόγησης των Αιτήσεων των Δημοτών για τους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Δήμων. 

Η εφαρμογή της διαχείρισης και παρακολούθησης παιδικών σταθμών της NEUROPUBLIC λειτουργεί πλήρως 

διαδικτυακά και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω λειτουργικότητες: 

• Σύστημα αιτήσεων με εισαγωγή αναλυτικών στοιχείων (στοιχεία αιτούντος, στοιχεία παιδιού, στοιχεία 

πρόσκλησης προγράμματος, κριτήρια επιλεξιμότητας, μοριοδοτήσεις, υπολογισμός τροφείων, 

δικαιολογητικά, στοιχεία κηδεμόνων, προτιμήσεις παιδικών σταθμών, κατάσταση αίτησης κ.ά.) 

• Σύστημα προσκλήσεων με αναλυτικά πεδία που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τους πίνακες μορίων, αναλυτικές πληροφορίες κ.ά. 

• Σύστημα παρακολούθησης αξιολόγησης αιτήσεων (κατάσταση αξιολόγησης, αποτελεσμα 

αξιολόγησης κ.ά.) 

• Πίνακες κατάταξης 

• Πληρωμές και παρακολούθηση τροφείων παιδικών σταθμών 

• Ενημέρωση γονέων/υπόχρεων για τις αιτήσεις και τις οφειλές 

• Καρτέλα αναζήτησης πολλαπλών πεδίων/κριτηρίων. 

 

Το σύστημα προσφέρει πλήρη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τα υφιστάμενα σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα των Δήμων (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, σύστημα διαχείρισης εγγράφων κ.ά.) 

Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μέσω υπολογιστή και μέσω ειδικής mobile εφαρμογής. 
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Γ. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός 

μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κ.λπ. 

Με την εφαρμογή αυτή, η NEUROPUBLIC προσφέρει στους Δήμους μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που διαθέτουν 

στους Δημότες τους αλλά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Δήμους. 

Πρόκειται για μια web εφαρμογή με την οποία οι Δήμοι επιτυγχάνουν ευέλικτη, αυτοματοποιημένη και 

ενοποιημένη διαχείριση και επίβλεψη των χώρων και των δρώμενων/εκδηλώσεων, καθώς και των σχετικών 

διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση των εσόδων και 

εξόδων. Η αλληλεπίδραση με τους Δήμους και οι σχετικές υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δημότες και οι χρήστες 

αναβαθμίζονται σημαντικά μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης εφαρμογής, η οποία λειτουργεί σε όλες τις 

πλατφόρμες λογισμικού (Windows, Mac, iOS, Android). Ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει 

mobile εφαρμογή. 

Ενδεικτικά, οι λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

• Αρχείο χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (γυμναστήρια, γήπεδα, αίθουσες εκδηλώσεων, 

κ.ά.) 

• Μητρώα χρηστών με κατηγοριοποιήσεις (δημότες, αθλητές, ΑΜΕΑ κ.ά.) 

• Τιμοκατάλογοι ανά χώρο άθλησης, άθλημα, χώρο εκδήλωσης, εκδήλωση, κατηγορία χρήστη κ.ά. 

• Διαχείριση, παρακολούθηση και πληρωμή συνδρομών, μισθώσεων χώρων κ.ά. 

• Διαχείριση και παρακολούθηση υποδομών άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (ωράρια 

λειτουργίας, συντήρηση χώρων, κάλυψη ειδικών αναγκών ανά δρώμενο, πληρωμές παγίων εξόδων 

κ.ά.) 

• Διαχείριση και παρακολούθηση αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων/εκδηλώσεων (διαθεσιμότητα, 

δυνατότητα δέσμευσης, πρόγραμμα, πληρωμές συμμετοχής κ.ά.) 

• Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια. 

Το σύστημα προσφέρει πλήρη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τα υφιστάμενα σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα των Δήμων (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, σύστημα διαχείρισης εγγράφων  κ.ά.) 

 

Δ. Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης λαϊκών αγορών 

Η εφαρμογή διαχείρισης λαϊκών αγορών, της NEUROPUBLIC, προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης του 

συνόλου των λαϊκών αγορών ενός Δήμου. Η πλατφόρμα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της διαχείρισης και 

παρακολούθησης του συνόλου των λαϊκών αγορών και των πωλητών ανά λαϊκή αγορά, καθώς και των 

τελών και προστίμων. 

Πρόκειται για web εφαρμογή, η οποία λειτουργεί σε όλες πλατφόρμες λογισμικού (Windows, Mac, iOS, 

Android). Ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει mobile εφαρμογή η οποία διαλειτουργεί και 

συνδέεται με τα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα και συστήματα του Δήμου. Θα δύναται να καθορισθεί η ημέρα 

της εβδομάδος καθώς και η τοποθεσία που λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά στο Δήμο και η εφαρμογή θα πρέπει 

να υποστηρίζει τον ορισμό διαφορετικών τύπων δημοτικών τελών.  

Ενδεικτικά, οι λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

• Μητρώο λαϊκών αγορών (ονομασία, ημερομηνίες διεξαγωγής, είδη πώλησης κ.ά.) 

• Μητρώο πωλητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. κ.ά.) 

• Κατηγορίες πωλητών (είδος, κόστος λαϊκής ανά είδος πωλητή, οφειλές κ.ά.) 

• Είδη πώλησης 

• Αρχείο αδειών λαϊκών αγορών 

• Αρχείο θέσεων πάγκων στις λαϊκές 

• Προκηρύξεις και μεταβιβάσεις 
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• Αυτόματος υπολογισμός οφειλόμενων τελών και προστίμων, και αποστολή των ποσών σε Βεβαιωτικό 

σημείωμα 

• Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια. 

Η εφαρμογή προσφέρει  πλήρη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τα υφιστάμενα σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα των Δήμων (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών κ.ά.) 

 

Ε. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Plethora περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών για την 

υποστήριξη της ψηφιακής διακίνησης των εγγράφων ενός φορέα και την υποστήριξη των εκτελούμενων 

εργασιών στο πλαίσιο της διακίνησής της. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση της αλληλογραφίας 

(Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) και παράλληλα παρέχει επιπλέον υποσυστήματα για την υποστήριξη των 

εργασιών εντός του φορέα, όπως υποσυστήματα που αφορούν σε σχέδια εγγράφων, εσωτερικά 

σημειώματα, υποστήριξη εργασιών έγκρισης και ψηφιακής υπογραφής, αναθέσεις επιπλέον εργασιών σε 

χειριστές του συστήματος κ.ά.  

Tο υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου υποστηρίζει τη διαχείριση της αλληλογραφίας, με την 

καταχώριση εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων, τη χρέωσή τους σε χειριστές, την παρακολούθηση 

εκκρεμοτήτων και την παραγωγή αναφορών. 

Το υποσύστημα Διαχείρισης Σχεδίων Εγγράφων υποστηρίζει τη δημιουργία σχεδίων νέων εγγράφων, την 

παραγωγή της αρχικής έκδοσης του εγγράφου βάσει υποδειγμάτων (templates), τη χρέωση σε χειριστές για 

λόγους έγκρισης και ψηφιακής υπογραφής, τη μετατροπή σε εξερχόμενο στο τέλος της διαδικασίας κ.ά. 

Το υποσύστημα Διαχείρισης Εσωτερικών Σημειωμάτων υποστηρίζει την καταγραφή και παρακολούθηση των 

εσωτερικών σημειωμάτων που αποστέλλονται εντός των μονάδων/τμημάτων ενός Οργανισμού, 

περιλαμβάνοντας την παραγωγή της αρχικής έκδοσης του εγγράφου βάσει υποδειγμάτων (templates), 

καθώς και τη διαδικασία έγκρισης πριν την αποστολή του εσωτερικού σημειώματος στους τελικούς 

αποδέκτες. 

Το υποσύστημα για την Ανάθεση Εργασιών υποστηρίζει τη διαχείριση εργασιών, επιτρέποντας την 

καταγραφή των βασικών τους στοιχείων, την ανάθεσή τους σε χειριστές και την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησής τους. Σε μια δραστηριότητα μπορούν να οριστούν σχετικές ημερομηνίες  προθεσμίας, έναρξης, 

κ.λπ. 
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ΣΤ. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 

Για τις ανάγκες των ηλεκτρονικών πληρωμών των υπόχρεων των Δήμων, η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει 

σύγχρονο σύστημα για ηλεκτρονικές πληρωμές του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δήμο 

χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας του δημότη στις υπηρεσίες του Δήμου. 

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί: 

• Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πληρωμές για το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων προς το 

Δήμο μέσω χρεωστικών και/ή πιστωτικών καρτών και e-banking 

• Να παρακολουθεί τις πληρωμές του εύκολα και γρήγορα 

• Να αναζητά παλιότερες πληρωμές 

• Να επανεκτυπώνει αποδείξεις ή να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των πληρωμών. 

Η πρόσβαση των χρηστών γίνεται με τη διαδικασία Αυθεντικοποίησης Χρηστών μέσω taxisnet. 

Ο χρήστης, με την εισαγωγή στο σύστημα μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου, θα έχει πρόσβαση στην 

ατομική του καρτέλα. 

Το σύστημα εμφανίζει την ταυτότητα της οφειλής καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμής της. Με την 

επιλογή της εκτέλεσης πληρωμής, το σύστημα, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος, επιτρέπει την ολοκλήρωση 

της πληρωμής με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας. Με την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, στέλνεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσής της. 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εφαρμογή ενημερώνει την καρτέλα του χρήστη στο πληροφοριακό 

σύστημα των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου (ΟΠΣΟΥ) και γίνεται έκδοση «Διπλότυπου είσπραξης», το 

οποίο θα μπορεί να δει ο χρήστης μέσα από την εφαρμογή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εκτύπωσής του ή 

μεταφόρτωσης του αρχείου εικόνας, κειμένου στον προσωπικό υπολογιστή του. 

Για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πολίτη, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης ιστορικού 

πληρωμών όπου εμφανίζει τις πληρωμένες οφειλές ανά κατηγορία οφειλής, την ημερομηνία και το ποσό 

πληρωμής καθώς και το «Διπλότυπο Είσπραξης». 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η εφαρμογή διαλειτουργεί και διασυνδέεται πλήρως μέσω 

αρθρωμάτων σύνδεσης (web services) με τις σχετικές πληροφοριακές εφαρμογές των πληροφοριακών 

συστημάτων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου (ΟΠΣΟΥ). 

 

3. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

Α. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, 

σεισμού κ.λπ.)  εντός των ορίων του Δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους 

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης αυξητικής τάσης του αριθμού, της έντασης και της έκτασης των φυσικών, 

τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, τις οποίες έχουν βιώσει και βιώνουν οι πολίτες της χώρας 

μας, η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα Πρόληψης, Διαχείρισης και 

Αντιμετώπισης Κρίσεων–Κινδύνων και ενημέρωσης Πολιτών των Δήμων. Το σύστημα Πρόληψης, Διαχείρισης 

και Αντιμετώπισης Κρίσεων-Κινδύνων και Ενημέρωσης Πολιτών, αποτελείται από δύο βασικά μέρη: 1. τους 

σταθμούς συλλογής δεδομένων, και 2. το Σύστημα Πρόληψης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κρίσεων-

Κινδύνων και Ενημέρωσης Πολιτών. Και τα δύο αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση αφενός για την έγκαιρη 

προειδοποίηση των πολιτών και των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων αναφορικά με την εμφάνιση έκτακτων 

ακραίων καιρικών φαινομένων και αφετέρου για την αποτελεσματικότερη πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 

και βραχεία αποκατάσταση εκτάκτων καταστάσεων στο σύνολό τους.  

Τα κύρια χαρακτηριστκά του συστήματος είναι:   
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• Οι τηλεμετρικοί σταθμοί, εξοπλισμένοι με κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης (θερμοκρασίας, 

σχετικής υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, κατεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, βροχόπτωσης, 

ηλιακής ακτινοβολίας κ.ά.) 

• Το Υποσύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων (από το δίκτυο των τηλεμετρικών σταθμών και 

από άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές υποδομές αισθητήρων ΙoΤ άλλης λειτουργίας) 

• Το Υποσύστημα Διαχείρισης Υποδομών Πολιτικής Προστασίας 

• Υποσύστημα Ενεργοποίησης Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κρίσεων-Κινδύνων 

Ενημέρωσης Πολιτών και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 

• Η Διαδικτυακή Πύλη που θα αποτελεί το σημείο κεντρικής πληροφόρησης αναφορικά με τις δράσεις 

του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και φαινομένων 

• Mobile εφαρμογή για έξυπνες συσκευές Android και iOS, μέσω της οποίας ο πολίτης θα έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες και χρήσιμες οδηγείες για τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών 

(προγνώσεις καιρού και προειδοποιήσεις για έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα, διαδραστικούς 

χάρτες με σημεία συγκέντρωσης, καταφυγής, καταυλισμού, ιατρικής βοήθειας, δράσεις-ενέργειες του 

Δήμου ανά τύπο έκτακτης ανάγκης με έμφαση στα μέτρα και τις δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες, 

οδηγίες αυτοπροστασίας, χρήσιμα τηλέφωνα και ιστοσελίδες, οδηγίες χρήσης για τον Ευρωπαϊκό 

Αριθμό Έκτακτης Κλήσης 112 κ.ά.). 

 

Β. Σύστημα έξυπνης άρδευσης. 

Για την ορθολογική και ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων των Δήμων, η NEUROPUBLIC διαθέτει 

σύστημα ευφυούς διαχείρισης άρδευσης. Μέσω του προτεινόμενου συστήματος θα γίνεται ο επιστημονικός 

προγραμματισμός των αρδεύσεων ανά περιοχή ενδιαφέροντος του Δήμου καθώς και ο υπολογισμός των 

αρδευτικών αναγκών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η δυνατότητες ηλεκτρονικής ενημέρωσης των 

χρηστών με ακριβή στοιχεία χωροχρονικής και ογκομετρικής πληροφορίας για τις ανάγκες άρδευσης 

διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και ελαχιστοποιεί τις απώλειες αρδευτικού νερού και, 

κατ’ επέκταση, τις χρεώσεις χρήσης των πόρων. 

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω αισθητήρων και τηλεμετρικών σταθμών. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα 

της εδαφικής υγρασίας, της αλατότητας (που μετρούνται από τους αισθητήρες), καθώς και τα δεδομένα της 

θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και της βροχόπτωσης (που μετρούνται από τους τηλεμετρικούς 

σταθμούς) τροφοδοτούν τα μοντέλα της άρδευσης. 

Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης αποτελεί το κομβικό σημείο συγκέντρωσης, αποθήκευσης και περαιτέρω 

επεξεργασίας των δεδομένων. Με τη βοήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας είναι δυνατή η συλλογή, οργάνωση 

και επεξεργασία των δεδομένων μετρήσεων αισθητήρων πεδίου, τα οποία στη συνέχεια θα προβάλλονται σε 

συγκεντρωτική οθόνη (dashboard), καθώς και σε χάρτη της περιοχής του Δήμου με τη βοήθεια ιστορικών 

μετρήσεων, στατιστικών γραφημάτων (bar-charts, area-charts, pie-charts). Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα 

από όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, καθώς και τους ενδιαφερόμενους χρήστες των 

υδάτινων πόρων του Δήμου. Το σύστημα θα παράγει και έκτακτες ανακοινώσεις (alerts), όπως για τις 

περιπτώσεις ταυτόχρονης ζήτησης νερού από πολλούς χρήστες ή την εμφάνιση επιβλαβών φαινομένων 

όπως υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.  

Τα κύρια χαρακτηριστκά του συστήματος είναι:   

• Οι αισθητήρες μέτρησης παραμέτρων εδάφους και η σύνδεση με τηλεμετρικούς σταθμούς  

• Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης δεδομένων και μοντέλων ευφυούς 

άρδευσης 

• Τα αλγοριθμικά μοντέλα προσδιορισμού αρδευτικών αναγκών 

• Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

• Η διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης χρηστών των υδάτινων πόρων του Δήμου 

• Η εφαρμογή εργασιών πεδίου για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Android και iOS). 
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Γ. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

Ένα σημαντικό στοιχείο του αστικού τοπίου ενός Δήμου αλλά και της ταυτότητάς του, αποτελούν οι χώροι 

όπου οι πολίτες ασκούν από κοινού τις δραστηριότητές τους (κοινόχρηστοι χώροι κ.ά.) και οι χώροι όπου 

υπάρχει και αναπτύσσεται πράσινο (δρόμοι, πάρκα, παιδικές χαρές νησίδες, ανοιχτοί χώροι συγκέντρωσης, 

άθλησης κ.ά.). Η ορθή ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των κοινόχρηστων χώρων και του αστικού 

πρασίνου αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ανθρώπινων πόλεων μέσα από μια 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Με το σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων της NEUROPUBLIC διασφαλίζεται η 

ορθή διαχείριση του συνόλου των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων των Δήμων. Μέσω του 

συστήματος, οι Δήμοι θα μπορούν να προβούν στον ορθό προγραμματισμό και την κατανομή των 

απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, στον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών σε πόρους για τις 

τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, καθώς και στον σχεδιασμό νέων έργων που θα βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής των πολιτών. Επιπλέον, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και υλικό που 

αφορά άμεσα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τους. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό 

υλικό μέσω εφαρμογής, η οποία λειτουργεί σε όλες πλατφόρμες λογισμικού (Windows, Mac, iOS, Android) 

ενώ, ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει mobile εφαρμογή (Android iOS). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Το μητρώο κοινόχρηστων χώρων και χώρων αστικού πρασίνου 

• Το σύστημα καταγραφής και καταχώρησης σε μητρώο της βλάστησης του αστικού πρασίνου 

• Το υποσύστημα γεωχωρικής απεικόνισης των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων αστικού 

πρασίνου και των συνδεδεμένων δεδομένων με αυτούς 

• Τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες (υγρασίας, θερμοκρασίας, ακτινοβολίας, 

βροχόπτωσης, παραμέτρων εδάφους κ.ά.) 

• Του υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων 

• Το υποσύστημα πρόβλεψης αναγκαίων πόρων, προγραμματισμού και παρακολούθησης των 

εργασιών διαχείρισης για κάθε χώρο 

• Την εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) για τους χρήστες του συστήματος. 

 

4. Άξονας Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας και Διαβούλευσης και Διαφάνειας 

Α. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος. 

Με σκοπό τη διεύρυνση του αριθμού των δημοτών που έχουν πρόσβαση στις διεργασίες λήψης αποφάσεων 

για τα κρίσιμα και καθημερινά ζητήματα ενός Δήμου, η NEUROPUBLIC διαθέτει σύστημα Ηλεκτρονικών 

Διαβουλεύσεων μέσω του οποίου οι δημότες θα μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τη γνώμη τους και να 

καταθέτουν προτάσεις για τα σημαντικά θέματα του Δήμου τους.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Κατηγοριοποίηση των διαβουλεύσεων με βάση το περιεχόμενο/σκοπό (περιβάλλον, εκπαίδευση, έργα 

βελτίωσης υποδομών του Δήμου, δράσεις υποστήριξης ΑΜΕΑ και άλλων ευπαθών ομάδων κ.ά.) 

• Διαβουλεύσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών/επαγγελματιών (εμπόρους, 

εκπαιδευτικούς κ.α.)  

• Δυνατότητα δημιουργίας διαβούλευσης από τους πολίτες με την ανάρτηση προτάσεων 

• Δυνατότητα ελεύθερης ή δομημένης ψηφοφορίας και πρόσβαση στα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών μέσω του ιστότοπου του Δήμου 

• Δημοσιοποίηση της διαβούλευσης στον ιστότοπο του Δήμου αλλά και στις δημοφιλείς πλατφόρμες 

κοινωνικών δικτύων.  
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Το σύστημα Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων της NEUROPUBLIC είναι μια web εφαρμογή που λειτουργεί σε όλες 

τις πλατφόρμες λογισμικού (Windows, Mac, iOS, Android). Ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, 

υπάρχει mobile app.  

 

Β. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων 

Για την αποτελεσματική υποστήριξη των συνεδριάσεων των οργάνων των Δήμων, από την οργάνωση μιας 

συνεδρίασης έως και την καταγραφή, έκδοση και διαχείριση των σχετικών αποφάσεών της, διατίθεται 

Σύστημα Διαβούλευσης και Διαχείρισης Κανονιστικών Αποφάσεων. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μία 

web εφαρμογή μέσω της οποίας οργανώνεται αποτελεσματικά η δομή μιας συνεδρίασης και των 

πρακτικών/αποφάσεών της, αναβαθμίζοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες των οργάνων των Δήμων, 

ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι απαραίτητοι χρόνοι διαχείρισης των κανονιστικών αποφάσεων αυτών. 

Το εν λόγω σύστημα ενσωματώνει πρότυπα έντυπα (templates) αποφάσεων, πρακτικών, ημερησίων 

διατάξεων κ.ά. ανάλογα τον Δήμο,  την οργανωτική δομή του και τα συλλογικά του όργανα.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαβούλευσης και Διαχείρισης Κανονιστικών 

Αποφάσεων είναι η πλήρης διαλειτουργικότητά του με την Ψηφιακή Πλατφόρμα Συνεδριάσεων των 

Συλλογικών Οργάνων και των Επιτροπών. Η στενή και αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ των δύο παρέχει 

αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και στα δύο συστήματα και επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους, 

προσφέροντας αυτοματοποίηση των διαδικασιών σύνταξης, διάχυσης και, γενικότερα, της διαχείρισης των 

εγγράφων που αφορούν μια συνεδρία, όπως ημερήσια διάταξη, αποφάσεις, πρακτικά, αποσπάσματα 

πρακτικών, λίστα ενεργειών, κ.λπ. 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαβούλευσης και Διαχείρισης Κανονιστικών 

Αποφάσεων είναι τα παρακάτω: 

• Δυνατότητα διαχείρισης της δομής της ημερήσιας διάταξης με προκαθορισμένες κατηγορίες και 

υποκατηγορίες θεμάτων και της προβολής των θεμάτων προς συζήτηση 

• Χρήση προτύπων (Templates) για τη δημιουργία και κατάρτιση πρακτικών αποφάσεων, ημερήσιας 

διάταξης και εξαγωγής αυτών σε αρχείο MS Word 

• Δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών υποβολής θεμάτων και αποφάσεων μέσω ολοκλήρωσης 

με σύστημα ροής εργασιών 

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πρακτικών & Συνεδριάσεων με δυνατότητα αναζήτησης μέσω πολλαπλών 

κριτηρίων (ημερομηνίες, θέμα συζήτησης, αριθμός πρωτοκόλλου, συμμετέχοντες κ.ά.). Δυνατότητα 

αναζήτησης και εντός του κειμένου των αποφάσεων ή πρακτικών 

• Διασύνδεση με άλλα συστήματα των Δήμων (ενδεικτικά: ηλ. πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων & 

διαδικασιών κ.ά.). 

Το Σύστημα Διαβούλευσης και Διαχείρισης Κανονιστικών Αποφάσεων λειτουργεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

λογισμικού (Windows, Mac, iOS, Android) ενώ, ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει mobile 

app.  

 

Γ. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των 

ΟΤΑ 

Για τη διαχείριση και οργάνωση της διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων η NEUROPUBLIC 

διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έργων. Το συγκεκριμένο περιλαμβάνει πρόγραμμα 

παρακολούθησης των διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών διαδικασιών των: 

• Έργων των τεχνικών υπηρεσιών 

• Προμηθειών όλων των υπηρεσιών 

• Διοικητικών διαδικασιών των υπηρεσιών 
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από το στάδιο της καταγραφής της ανάγκης υλοποίησής τους, έως την διοικητική και οικονομική 

ολοκλήρωσή τους. 

Ειδικότερα, οι επιμέρους λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρακολούθηση των ανωτέρω 

διαδικασιών και υποστηρίζονται από το παρόν υποσύστημα είναι ενδεικτικά οι εξής: 

• Τήρηση αρχείων έργων και υποέργων, καθώς και των εμπλεκομένων ατόμων και φορέων 

• Τήρηση αρχείου των φάσεων παρακολούθησης των έργων και υποέργων 

• Τήρηση αρχείων των εργασιών και υποεργασιών των διαφόρων φάσεων των έργων 

• Τήρηση αρχείων παραμέτρων για την κατηγοριοποίηση των έργων και των εργασιών 

• Παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων 

• Παρακολούθηση πληρωμών, προϋπολογισμού έργου, αναμορφώσεων 

• Παρακολούθηση προτάσεων, μελετών, δημοπρατήσεων 

• Παρακολούθηση & αξιολόγηση αναδόχων 

• Παρακολούθηση συμβάσεων και διακηρύξεων 

• Παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών έργου 

• Τήρηση ιστορικότητας των έργων και εργασιών 

• Διαχείριση των παραμέτρων των διαφόρων κατηγοριών των έργων και εργασιών 

• Εξαγωγή αναφορών και διαγραμμάτων (με δυνατότητα παραμετροποίησης). 

 

Λόγω του πολυδιάστατου αντικειμένου που καλύπτει, πολλές από τις παραπάνω λειτουργίες του συστήματος 

διαχείρισης έργων απαιτούν τη συνεργασία με άλλα υφιστάμενα υποσυστήματα των Δήμων όπως π.χ. το 

υποσύστημα διαχείρισης προμηθειών, το υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. Για το λόγο αυτό, το 

Σύστημα Διαχείρισης Έργων διαλειτουργεί και διασυνδέεται πλήρως με τα ανάλογα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα των Δήμων. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων λειτουργεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα λογισμικού (Windows, Mac, 

iOS,Aandroid) ενώ, ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει mobile app.  

 

5. Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, business continuity 

A. Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (network firewall, endpoint security, κ.λπ.) 

και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας. 

Το λογισμικό Continuity Guardian είναι μια ολοκληρωμένη λύση GRC (Governance, Risk and Compliance), 

που αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο ενοτήτων. Είναι ενσωματωμένες σε μια ενιαία κεντρική πλατφόρμα που 

απλοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις, 

δαπανώντας παράλληλα ελάχιστο κεφάλαιο και πόρους. 

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές, μειώνοντας το κόστος 

απελευθερώνοντας χρόνο και πόρους, και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας τις απώλειες λόγω διακοπής της 

επιχείρησης, αλλά και το κόστος ασφάλισης. 

Το Continuity Guardian περιέχει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

• Ανθεκτικότητα & Επιχειρησιακή Συνέχεια (Resilience & Business Continuity) 

• Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 

• Εκτίμηση Κινδύνου Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk Assessment) 

• Διαχείριση Συμβάντων (Incident Management) 

• Άσκηση και δοκιμές (Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάκτηση από Καταστροφές) - Exercising and testing 

(Business Continuity and Disaster Recovery) 

• Διαχείριση Συμμόρφωσης & Αξιολογήσεις (Compliance Management & Assessments) 

• ESG (Environmental Social & Governance - Περιβαλλοντική Κοινωνική & Διακυβέρνηση) 

• Third Party Management & Assessment (Διαχείριση και Αξιολόγηση Τρίτων) 

• GDPR Compliance (Συμμόρφωση GDPR) 
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• Law & Regulatory Assessment (Νομική & Κανονιστική Αξιολόγηση) 

• ISO Compliance Monitoring - Παρακολούθηση Συμμόρφωσης ISO (π.χ. ISO22301, ISO27001, 

ISO14001, ISO45001 κ.λπ.). 

 

6. Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών 

A. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 

των ΟΤΑ  

Κάθε Δήμος χρειάζεται ένα σημείο αναφοράς, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προβολής των δεδομένων 

που προέρχονται από τις διάφορες υποδομές που έχει αναπτύξει και λειτουργεί στα πλαίσια του ψηφιακού 

του μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό, η NEUROPUBLIC διαθέτει ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τα δεδομένα 

που συλλέγονται από τις υποδομές των σύγχρονων πόλεων. 

Η πλατφόρμα σύγχρονων πόλεων της NEUROPUBLIC αποτελείται από τα παρακάτω κύρια λειτουργικά μέρη: 

• Το υποσύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων από τις υποδομές των Δήμων (π.χ. δίκτυο 

τηλεμετρικών σταθμών, υφιστάμενες υποδομές αισθητήρων ΙοΤ κ.ά.) 

• Το υποσύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, το οποίο ενσωματώνει το σύνολο των έξυπνων 

μηχανισμών, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα συλλογής και θα παράγουν ενδείξεις για την 

υποστήριξη τόσο των αρμοδίων στελεχών των Δήμων όσο και των πολιτών 

• Τη Διαδικτυακή Πύλη που αποτελεί το σημείο κεντρικής πληροφόρησης του πολίτη αναφορικά με 

δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, καθώς και τις απαιτούμενες οδηγίες 

• Την mobile εφαρμογή για έξυπνες συσκευές Android και iOS, μέσω της οποίας ο πολίτης θα έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες και τις οδηγίες για τα όλα τα έργα και τις δράσεις του Δήμου που 

αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Η πλατφόρμα διαθέτει ενιαίο dashboard για την προβολή των διαφόρων πληροφοριών, ενώ ο κάθε πολίτης 

θα έχει τη δυνατότητα να προσωποποιήσει τις επιλογές προβολής ανάλογα με τις ανάγκες/ενδιαφέροντά του. 

Πρόκειται για μία «ανοιχτή» πλατφόρμα με πλήρη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με τις διάφορες 

υποδομές έξυπνων/σύγχρονων πόλεων, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα 

περαιτέρω αναβάθμισης και επέκτασης με την προσθήκη νέων εφαρμογών και άλλων τύπων υποδομών (π.χ. 

αισθητήρες ΙοΤ για νέες λειτουργίες κ.λπ.) 
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Β. Ψηφιακή πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών. 

Το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης προβλέπει συχνά συνεδριάσεις 

συλλογικών οργάνων και επιτροπών, τα μέλη των οποίων είναι απομακρυσμένα, χαρακτηριστικό που πολλές 

φορές δυσχεραίνει τη συνεργασία των μελών και την αποτελεσματικότητα των ομάδων που συνεδριάζουν. 

Η προτεινόμενη πλατφόρμα αποσκοπεί στην αποτελεσματική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων και γενικότερα στη 

διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη όλου του κύκλου οργάνωσης τους, από την αρχικοποίηση και 

πρόσκληση των μελών, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων με τη βοήθεια της καταγραφής των 

πρακτικών.  

Αποτελεί μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-συνεργασίας που στόχο έχει να διευκολύνει ομάδες 

ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο, να καθορίζουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους, να 

οργανώνουν και να ανταλλάσσουν το υλικό τους, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συνδιαμορφώνουν και να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Επιπρόσθετα, θα διαθέτει σύστημα ψηφοφορίας για πιο αποτελεσματική και 

ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Πλατφόρμας Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων 

και των Επιτροπών είναι η πλήρης διαλειτουργικότητά της με το Σύστημα Διαβούλευσης και Διαχείρισης 

Κανονιστικών Αποφάσεων. Η στενή και αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ των δύο παρέχει αναβαθμισμένη 

λειτουργικότητα και στα δύο συστήματα και επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους, προσφέροντας 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών σύνταξης, διάχυσης και, γενικότερα, διαχείρισης των εγγράφων που 

αφορούν μια συνεδρία όπως ημερήσια διάταξη, αποφάσεις, πρακτικά, αποσπάσματα Πρακτικών, λίστα 

ενεργειών κ.λπ. 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: 

• Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες 

Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης της δομής της Ημερήσιας Διάταξης με προκαθορισμένες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες θεμάτων. 

Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αποστολής της Ημερήσιας Διάταξης με e‐mail στους 

συμμετέχοντες. 

Παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών υποβολής θεμάτων και αποφάσεων μέσω 

ολοκλήρωσης με σύστημα ροής εργασιών. 

• Πλήρης διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με άλλα συστήματα των Δήμων (ενδεικτικά: ηλ. 

πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων & διαδικασιών κ.ά.) 

• Χρήση προτύπων (Templates) 

Παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο MS Word βάσει προκαθορισμένου προτύπου (template) 

της Ημ. Διάταξης και των Πρακτικών. 

• Ευελιξία 

Παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης του τρόπου προβολής θεμάτων, και αυτόματη αρίθμηση 

και ταξινόμηση. 

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πρακτικών & Συνεδριάσεων 

Δυνατότητες περιήγησης στα θέματα και τις αποφάσεις παλαιότερων Συνεδριών, αναζήτησης 

συνεδρίας ή απόφασης με βάση κάποιο θέμα συζήτησης, δυνατότητα αναζήτησης στο κείμενο 

Αποφάσεων ή Πρακτικών κάποιου θέματος συζήτησης, συνδυασμού κριτηρίων αναζήτησης. 

Η πλατφόρμα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών δουλεύει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

λογισμικού (Windows, Mac, iOS, Android) ενώ, ειδικά για τις έξυπνες συσκευές τηλεφώνων, υπάρχει mobile 

app.  
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