
  2008-20102008-2010 Αντιδημαρχεία  Αντιδημαρχεία 
Ανάπτυξης Δήμου ΒέροιαςΑνάπτυξης Δήμου Βέροιας



Βέροια: Βέροια: Η καρδιά της ΕλλάδαςΗ καρδιά της Ελλάδας



Δηλαδή απέκτησε τα δίκτυα για την Δηλαδή απέκτησε τα δίκτυα για την 

 Αδιάλειπτη πρόσβαση στο ΊντερνετΑδιάλειπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ
 Ευρυζωνική ταχύτηταΕυρυζωνική ταχύτητα

  Η Βέροια μας Η Βέροια μας έδωσεέδωσε έμφαση  έμφαση 
στην  ευρυζωνικότηταστην  ευρυζωνικότητα  

Στόχος μια  «Στόχος μια  «Σύγχρονη Ευρυζωνική Πολιτεία»Σύγχρονη Ευρυζωνική Πολιτεία»
  (2/4)(2/4)

Dial up σύνδεση 3-7 kb/sec Adsl σύνδεση 384 - 24000 kb/sec



 Δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω διαδικτύουΔωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω διαδικτύου
 Αποστολή Εικόνας και Ήχου σε πραγματικό χρόνοΑποστολή Εικόνας και Ήχου σε πραγματικό χρόνο
 Video Video διασκέψειςδιασκέψεις
 Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακός εξοπλισμός, Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακός εξοπλισμός, 

υπολογιστές κλπ)υπολογιστές κλπ)
 ΤηλεφροντίδαΤηλεφροντίδα
 Απομακρυσμένη παρακολούθηση – επίβλεψη με εικόνα και ήχο του σπιτιού ή Απομακρυσμένη παρακολούθηση – επίβλεψη με εικόνα και ήχο του σπιτιού ή 

του χώρου εργασίας μας κλπτου χώρου εργασίας μας κλπ

  Τι είναι ευρυζωνικότητα Τι είναι ευρυζωνικότητα 
(3/4)(3/4)



 Οφέλη και σημασίαΟφέλη και σημασία
 για τις επιχειρήσεις για τις επιχειρήσεις 
 για τον αγρότηγια τον αγρότη
 για τον φοιτητήγια τον φοιτητή
 για το Δημόσιο και τον πολίτηγια το Δημόσιο και τον πολίτη

  Τι είναι ευρυζωνικότητα Τι είναι ευρυζωνικότητα 
(4/4)(4/4)

Όσο χρέος μας είναι να παρέχουμε δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, πεζοδρόμια και 
δρόμους στους δημότες, άλλο τόσο είναι να 
τους παρέχουμε 
ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο!



ΟιΟι  υποδομέυποδομές... φως, νερό...ς... φως, νερό...

Στον 20Στον 20οο αιώνα ήταν τα βασικά αιώνα ήταν τα βασικά
– υποδομέςυποδομές  ύδρευσηςύδρευσης
– ηλεκτρισμόςηλεκτρισμός  σεσε  όλαόλα  τατα  σπίτιασπίτια

        ΣτονΣτον  21ο21ο  αιώνα είναιαιώνα είναι
– υποδομέςυποδομές  ευρυζωνικώνευρυζωνικών  δικτύωνδικτύων
    (Διαδίκτυο, τηλεφωνία, τηλεόραση, (Διαδίκτυο, τηλεφωνία, τηλεόραση, 
πολυμέσα, double και triple play)πολυμέσα, double και triple play)



Αγωνιστήκαμε για έναν «Ψηφιακό Δήμο» 
έως ότου έρθουν να τα διαλύσουν 

Γιατί αν δεν ανταποκριθούμε  
στις σύγχρονες ανάγκες με 
αντίστοιχη αμεσότητα, θα 
βρεθούμε αντιμέτωποι με το 
πραγματικό μήνυμα της 
εποχής:

Το Διαδίκτυο 
δεν είναι 
τεχνολογική – 
είναι 
κοινωνική 
επανάσταση!

Γιατί η επικοινωνιακή 
επανάσταση του Διαδικτύου 

δίνει στους πολίτες νέα 
εργαλεία άμεσης επαφής, 

συνεννόησης και 
οργάνωσης 



2006…Μια ιδέα γεννιέται 
Έξυπνη, Ψηφιακή ΠόληΈξυπνη, Ψηφιακή ΠόληΈξυπνη, Ψηφιακή ΠόληΈξυπνη, Ψηφιακή Πόλη

Χρήση ΤΠΕ
Ελεύθερη, Εύκολη, Απρόσκοπτη ροή 

πληροφορίας 
& Προσφορά Καινοτόμων Υπηρεσιών

Βελτίωση της
 καθημερινής 

ζωής των 
πολιτών

Ενίσχυση 
της τοπικής 
οικονομίας

Ανάδειξη 
δράσεων 
πρόνοιας

Ασφάλεια 
της ζωής 

των πολιτών

Ενίσχυση της 
Συμμετοχής και 
της Δημοκρατίας

                                               Επενδύουμε στο Μέλλον... 
        



Έργα που υλοποιήθηκανλαν 
στο όραμα της Έξυπνης πόλης της Βέροιας.

                                               Επενδύουμε στο Μέλλον... 
        

Μητροπολιτικό Δίκτυο Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Οπτικών ΙνώνΟπτικών Ινών   (ΚτΠ) (ΚτΠ)

Έξυπνος ΟικισμόςΈξυπνος Οικισμός  
      (Ε.Π. ΚτΠ)(Ε.Π. ΚτΠ)Επέκταση Επέκταση 

Δικτύου Δικτύου 
Οπτικών Ινών Οπτικών Ινών 

Πληροφοριακό Γεωγραφικό Σύστημα  
Geographical Information System 

Ενέργειες ενημέρωσης  Ενέργειες ενημέρωσης  
πολιτών & επιχειρήσεων πολιτών & επιχειρήσεων 
για την Ψηφιακή Διοίκησηγια την Ψηφιακή Διοίκηση

Infotubes, Infokiosks Infotubes, Infokiosks 
& WiFi hot spots& WiFi hot spots    

Η Βέροια πρωτοπόρο μέλος Η Βέροια πρωτοπόρο μέλος 
της 1ης Ψηφιακής της 1ης Ψηφιακής 
Κοινότητας της ΕλλάδαςΚοινότητας της Ελλάδας



 ΠυροπροστασίαΠυροπροστασία
 Web TvWeb Tv
 Μουσείο ΕκπαίδευσηςΜουσείο Εκπαίδευσης
 Ψηφιακή ΣτάθμευσηΨηφιακή Στάθμευση
 GIS GIS για ιδιώτεςγια ιδιώτες  και επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 

Προγραμματίσαμε έργα που Προγραμματίσαμε έργα που 
μέχρι σήμερα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα είναι επίκαιρα 
όσο ποτέόσο ποτέ



ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΙΝΩΝ

93
Διασύνδεση με οπτική ίνα των δημόσιων κτιρίων της 

πόλης 876.842,73 €

ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 145
Υπηρεσίες τηλεφροντίδας με παροχή ασύρματης 

δικτύωσης του κέντρου της πόλης 1.683.010 €

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (GIS)

148

 Λογισμικό διαχείρισης στόλου (NAViCAR)
 Λογισμικό διαχείρισης κυκλοφοριακών 

συμβάντων & εργαλείο συγκοινωνιακών 
δεδομένων (WORKWARE)

 Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης 
δεδομένων υποδομής & περιουσιακών στοιχείων 
(MAMS)

 Εφαρμογή Οδηγού πόλης σε γεωγραφικό 
υπόβαθρο

 Λογισμικό διαχείρισης & προβολής δεδομένων σε 
γεωγραφικό υπόβαθρο (ArcGIS)

489.436,17 € 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Κ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

192 Wifi Hotspots, Infokiosks, Infotubes 340.000 €



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

195
Ενημέρωση του προσωπικού των Δημοτών και των 
Δημάρχων όμορων Δήμων για την υλοποίηση του 
έργου GIS στο Δήμο Βέροιας

45.000 €

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - 40% του έργου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ GIS -

11 ΔΗΜΟΙ 1 01_2.2_v01

Infokiosks – Infotubes   2.964.430,00 €
Τηλεφροντίδα  1.750.970,00 €
WebTV    2.525.594,00€
Σύστημα Διαχείρισης Συγκοινωνίας 5.237.190,00 €
e-dialogos  1.074.023,56€

11 ΔΗΜΟΙ 2
Ψηφιακή Ασφάλεια  2.417.961,00 €
Ενεργός Δημότης    825.146,00 €
Χάρτης Υγείας    602,854,00 €

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εγκατάσταση Εξοπλισμού εντοπισμού πυρκαγιών  439,883.50 €  

WEBTV
Δημιουργία διαδραστικής δικτυακής Tv  646.527,00 €  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ψηφιοποίηση εκθεμάτων του Μουσείου 
654.000,00 €  

ΨΗΦΙΑΚΟ PARKING Αυτοχρηματοδοτού
μενο Στάθμευση με χρονοχρέωση με SMS Έσοδα βάση 

ποσοστού

GIS ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ Αυτοχρηαμτοδοτού
μενο Παρακολούθηση οχημάτων ιδιωτών Υπενοικίαση 

υπηρεσίας



Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών. Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών. 
Η πόλη μας και οι πέριξ οικισμοί είναι πανέτοιμοι να Η πόλη μας και οι πέριξ οικισμοί είναι πανέτοιμοι να 
υποδεχτούν μεγάλες ταχύτητες του ιντερνετ υποδεχτούν μεγάλες ταχύτητες του ιντερνετ (1/3)(1/3)

 Εκσκαφή 14.281 μέτρων και καλωδίωση όλων των κτιρίων Εκσκαφή 14.281 μέτρων και καλωδίωση όλων των κτιρίων 
Δημοσίου Ενδιαφέροντος με 33.828 μέτρα οπτικής ίναςΔημοσίου Ενδιαφέροντος με 33.828 μέτρα οπτικής ίνας

Προϋπολογισμός: 876.842,73 €

 Οφέλη του έργουΟφέλη του έργου
 Ποιοτικές συνδέσειςΠοιοτικές συνδέσεις
 Μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών Μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών 
 προσέλκυση νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνπροσέλκυση νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιώνΑνάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών
 Δημιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε εθνικό επίπεδο Δημιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε εθνικό επίπεδο 



Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινώνΜητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών  (2/3)(2/3)

Προϋπολογισμός: 876.842,73 €



Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών 
της πόλης της Βέροιας της πόλης της Βέροιας (3/3)(3/3)

Προϋπολογισμός: 876.842,73 €

 

πανεπιστήμιο

Νοσοκομείο

κέντρο



Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα – GIS– GIS
(1/2)(1/2)

Προϋπολογισμός: 489.436,17 €

 Λογισμικό διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων & δημοτικών Λογισμικό διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων & δημοτικών 
οχημάτων (NAViCAR οχημάτων (NAViCAR suite)suite)  Δεν το χρησιμοποιούνΔεν το χρησιμοποιούν

 Λογισμικό δρομολόγησης απορριμματοφόρων Λογισμικό δρομολόγησης απορριμματοφόρων Δεν το λειτουργούνΔεν το λειτουργούν

 Λογισμικό διαχείρισης κυκλοφοριακών συμβάντων & εργαλείο Λογισμικό διαχείρισης κυκλοφοριακών συμβάντων & εργαλείο 
συγκοινωνιακών δεδομένων (WORKWARE – συγκοινωνιακών δεδομένων (WORKWARE – PDA PDA ΔΔ. . Αστυνομίας)Αστυνομίας)

 Λογισμικό διαχείρισης αιτημάτωνΛογισμικό διαχείρισης αιτημάτων  των πολιτών των πολιτών Δεν ασχολούνταιΔεν ασχολούνται

 Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης δεδομένων υποδομής Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης δεδομένων υποδομής 
& περιουσιακών στοιχείων (MAMS) & περιουσιακών στοιχείων (MAMS) ΑδιαφορούνΑδιαφορούν

 Εφαρμογή Οδηγού πόλης σε γεωγραφικό υπόβαθρο (Τουριστικός Εφαρμογή Οδηγού πόλης σε γεωγραφικό υπόβαθρο (Τουριστικός 
οδηγός) οδηγός) Ούτε γνωρίζουν αν υπάρχειΟύτε γνωρίζουν αν υπάρχει

 Λογισμικό διαχείρισης & προβολής δεδομένων σε γεωγραφικό Λογισμικό διαχείρισης & προβολής δεδομένων σε γεωγραφικό 
υπόβαθρο (ArcGIS)υπόβαθρο (ArcGIS)



Ευφυές γεωγραφικό σύστημα διαχείρισης παγίων και Ευφυές γεωγραφικό σύστημα διαχείρισης παγίων και 
παρακολούθησης /δρομολόγησης των παρακολούθησης /δρομολόγησης των 

απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του 
Δήμου ΒέροιαςΔήμου Βέροιας

• Γινόταν σωστή διαχείριση (παρακολούθηση και 
δρομολόγηση) του δημοτικού στόλου του Δήμου με 
οικονομία κλίμακας και αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Καταργήθηκε, αν και ήταν απαραίτητο για χρήσιμα 
συμπεράσματα. 

• Γινόταν σωστός σχεδιασμός δρομολογίων και υπήρχε 
η δυνατότητα παρακολούθησης της επιχειρησιακής 
λειτουργίας του δημοτικού στόλου. 
Καταργήθηκε γιατί δεν….βολευε η παρακολούθηση 
των οχημάτων του Δήμου 
(φωτογραφία με κόκκινες γραμμές όπου φαίνεται το 
δρομολόγιο του απορριμματοφόρου)
•Γνώριζες τα
Οχήματα που δεν κινήθηκαν
Αν υπήρχαν μηχανικά προβλήματα
Τις διαδρομές ανά όχημα και ημερομηνία
Τις ανυψώσεις των κάδων των απορριμμάτων
Τους χρόνους εργασίας των εργαζομένων



Ενέργειες ενημέρωσης των Πολιτών για την Ψηφιακή Ενέργειες ενημέρωσης των Πολιτών για την Ψηφιακή 
Διοίκηση Διοίκηση (1/2)(1/2)

Προϋπολογισμός: 45.000,00 €

• Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις ηλεκτρονικές Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από υπηρεσίες και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
την υλοποίηση έργων του ΕΠ «Κοινωνία της την υλοποίηση έργων του ΕΠ «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»Πληροφορίας»

Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού



Ενέργειες ενημέρωσης των Πολιτών για την Ψηφιακή Ενέργειες ενημέρωσης των Πολιτών για την Ψηφιακή 
ΔιοίκησηΔιοίκηση  (2/2)(2/2)

Προϋπολογισμός: 45.000,00 €



Infotubes, infokiosks, wifi spotsInfotubes, infokiosks, wifi spots  (1/2)(1/2)  
Προϋπολογισμός: 340.000,00 €

 Εγκατάσταση περιπτέρων πληροφόρησης (Εγκατάσταση περιπτέρων πληροφόρησης (infokiosksinfokiosks))
 Εγκατάσταση σταθμών ενημέρωσης (Εγκατάσταση σταθμών ενημέρωσης (infotubesinfotubes))
 Εγκατάσταση Εγκατάσταση wifi hotspotswifi hotspots
 Δημιουργία Δημιουργία portal portal με υπηρεσίες:με υπηρεσίες:

– Επαγγελματικού καταλόγου (Βιοτεχνίες, Εμπόριο, υπηρεσίες, Φορείς, Επαγγελματικού καταλόγου (Βιοτεχνίες, Εμπόριο, υπηρεσίες, Φορείς, 
Επαγγελματικές ενώσεις, κ.λπ) με χαρτογραφικά δεδομέναΕπαγγελματικές ενώσεις, κ.λπ) με χαρτογραφικά δεδομένα

– Χαρτογράφησης τουριστικών διαδρομώνΧαρτογράφησης τουριστικών διαδρομών
– Αναζήτησης πληροφοριών για πολιτισμό, τουρισμό, νυχτερινή ζωήΑναζήτησης πληροφοριών για πολιτισμό, τουρισμό, νυχτερινή ζωή
– Πληροφόρησης επειγόντων περιστατικών (διημερεύσεις και Πληροφόρησης επειγόντων περιστατικών (διημερεύσεις και 

διανυκτερεύσεις φαρμακείων, σταθμών καυσίμων και γενικά στοιχεία διανυκτερεύσεις φαρμακείων, σταθμών καυσίμων και γενικά στοιχεία 
για νοσοκομεία, κλινικές, αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς για νοσοκομεία, κλινικές, αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς 
σταθμούς)σταθμούς)

– ενημέρωσης των οδηγών για θέσεις Parking (Δημόσιοι Σταθμοί ενημέρωσης των οδηγών για θέσεις Parking (Δημόσιοι Σταθμοί 
Αυτοκινήτων, Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης κ.λ.π.)Αυτοκινήτων, Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης κ.λ.π.)

– Καταλυμάτων (Καταλυμάτων (online online κρατήσεις, χαρτογραφικές οδηγίες)κρατήσεις, χαρτογραφικές οδηγίες)  



Infotubes, infokiosks, wifi spotsInfotubes, infokiosks, wifi spots.    .    
Σήμερα εχουν εξαφανιστεί ή δεν λειτουργούν Σήμερα εχουν εξαφανιστεί ή δεν λειτουργούν 

(2/2)(2/2)  Προϋπολογισμός: 340.000,00 €



Επέκταση Επέκταση GISGIS  
Προϋπολογισμός: 195.000,00 €

 Σύστημα οδηγού πόλης και προβολής γεγονότων σε Σύστημα οδηγού πόλης και προβολής γεγονότων σε 
γεωγραφικό υπόβαθρογεωγραφικό υπόβαθρο

 Επέκταση συστήματος καταγραφής παγίων και Επέκταση συστήματος καταγραφής παγίων και 
φθορών με φωνητική πύληφθορών με φωνητική πύλη

 Υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών με SMS (γεγονότα, Υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών με SMS (γεγονότα, 
εκδηλώσεις, έκτακτα γεγονότα, ενημέρωση για ΔΣ)εκδηλώσεις, έκτακτα γεγονότα, ενημέρωση για ΔΣ)



Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Διαχείρισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Διαχείρισης 
Πολεοδομικού Αποθέματος Δήμου Βέροιας με την Χρήση ΓΠΣ – GISΠολεοδομικού Αποθέματος Δήμου Βέροιας με την Χρήση ΓΠΣ – GIS

Η οργάνωση του Δήμου μας και η μείωση της προσέλευσης στο Δημαρχείο, η άμεση πρόσβαση στην Η οργάνωση του Δήμου μας και η μείωση της προσέλευσης στο Δημαρχείο, η άμεση πρόσβαση στην 
ενημέρωση και την πληροφορία, με μείωση της γραφειοκρατίας, ήταν και είναι στις προθέσεις μας, με ενημέρωση και την πληροφορία, με μείωση της γραφειοκρατίας, ήταν και είναι στις προθέσεις μας, με 

έτοιμη πρόταση κι όχι λόγια και πυλώνες ανεφάρμοστουςέτοιμη πρόταση κι όχι λόγια και πυλώνες ανεφάρμοστους

Περιλαμβάνει :Περιλαμβάνει :
 Γενικό Πολεοδομικό ΣχέδιοΓενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
 Ρυμοτομικό Σχέδιο Ρυμοτομικό Σχέδιο 
 Πολεοδομικές ενότητεςΠολεοδομικές ενότητες
 Χρήσεις γης Χρήσεις γης 
 Ζώνες αρχαιολογικών χώρων – Ζώνες αρχαιολογικών χώρων – 

ιστορικού κέντρουιστορικού κέντρου
 Πληθυσμιακά στοιχείαΠληθυσμιακά στοιχεία
 Συντελεστές δόμησηςΣυντελεστές δόμησης
 Ζώνες ειδικών υψώνΖώνες ειδικών υψών
 Αρτιότητες οικοπέδων Αρτιότητες οικοπέδων 
 Αντικειμενικές αξίες ακινήτωνΑντικειμενικές αξίες ακινήτων
 Οδικό δίκτυοΟδικό δίκτυο
 Οικοδομικά τετράγωνα και αρίθμηση Οικοδομικά τετράγωνα και αρίθμηση 

αυτώναυτών



Έξυπνος Οικισμός. Έξυπνος Οικισμός. 
Σε όλη την Ελλάδα επιλέχτηκαν 9 πόλεις για να μπουν μπροστά στην Σε όλη την Ελλάδα επιλέχτηκαν 9 πόλεις για να μπουν μπροστά στην 
ευρυζωνικότητα. Μια σε κάθε Περιφέρεια. Η Περιφέρεια Κεντρικής ευρυζωνικότητα. Μια σε κάθε Περιφέρεια. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας επέλεξε εμάς. Η Βέροια μας τότε τα κατάφερεΜακεδονίας επέλεξε εμάς. Η Βέροια μας τότε τα κατάφερε. . Σήμερα δεν Σήμερα δεν 
λειτουργεί σχεδόν τίποτα λειτουργεί σχεδόν τίποτα (1/2) (1/2) Προϋπολογισμός: 1.700.000,00 €

 Δημιουργία ασύρματου κυψελωτού ευρυζωνικού δικτύουΔημιουργία ασύρματου κυψελωτού ευρυζωνικού δικτύου
 Νotebooks, PDAs, βιντεόφωνα και αποκωδικοποιητές σε μαθητές, ηλικιωμένους, ξενοδοχεία Νotebooks, PDAs, βιντεόφωνα και αποκωδικοποιητές σε μαθητές, ηλικιωμένους, ξενοδοχεία 

και γενικά κατοίκους εντός των ορίων του οικισμούκαι γενικά κατοίκους εντός των ορίων του οικισμού
 Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση σε χαμηλόμισθες οικογένειεςΔωρεάν ευρυζωνική σύνδεση σε χαμηλόμισθες οικογένειες
 Υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας Υπηρεσίες Ψηφιακής Κοινότητας 

– Ανάπτυξη web PortalΑνάπτυξη web Portal
– Διάθεση δωρεάν χώρου για ανάπτυξη ιστοσελίδων blogs κλπΔιάθεση δωρεάν χώρου για ανάπτυξη ιστοσελίδων blogs κλπ

 Υπηρεσίες ΕκπαίδευσηςΥπηρεσίες Εκπαίδευσης
– Παροχή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή videoΠαροχή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή video
– Πρόσβαση στο υλικό των βιβλιοθηκών του ΔήμουΠρόσβαση στο υλικό των βιβλιοθηκών του Δήμου

 Υπηρεσίες Κοινωνικής ΦροντίδαςΥπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
– Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας μέσω τηλεδιάσκεψης Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας μέσω τηλεδιάσκεψης 
– Ειδικές συσκευές αισθητήρων σε  περίπου 50 ΑΜΕΑ και ηλικιωμένουςΕιδικές συσκευές αισθητήρων σε  περίπου 50 ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους

 Υπηρεσίες Υποστήριξης ΤουριστώνΥπηρεσίες Υποστήριξης Τουριστών
– Διαδραστική φωνητική ξενάγηση εντός ορίων του ΟιοκισμούΔιαδραστική φωνητική ξενάγηση εντός ορίων του Οιοκισμού
– Παροχή πληροφόρησης ψυχαγωγίας, αξιοθεάτων, εστίασης, διαδρομών, καταλυμάτων, κλπΠαροχή πληροφόρησης ψυχαγωγίας, αξιοθεάτων, εστίασης, διαδρομών, καταλυμάτων, κλπ

 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ΔημοκρατίαςΥπηρεσίες Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας
– συζήτηση προβλημάτων του δήμου με τους δημότες του έξυπνου οικισμού μέσω τηλεδιάσκεψηςσυζήτηση προβλημάτων του δήμου με τους δημότες του έξυπνου οικισμού μέσω τηλεδιάσκεψης
– αναφορά προβλήματος και επιλογή  του σημείου ή του αντικείμενου με χωρική διάστασηαναφορά προβλήματος και επιλογή  του σημείου ή του αντικείμενου με χωρική διάσταση



Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο 
((Veria_WiFi)Veria_WiFi)  Σήμερα δεν λειτουργεί γιατί με Σήμερα δεν λειτουργεί γιατί με 
την ανάπλαση ούτε τις κεραίες δεν έβαλαντην ανάπλαση ούτε τις κεραίες δεν έβαλαν

Δωρεάν Παροχή Ασύρματου
     Internet στα όρια του 
     «Έξυπνου Οικισμού» με 
   1200 χρήστες καθημερινά

Εξυπηρετεί βασικές ανάγκες σε
πλοήγηση και επικοινωνία 
στο Διαδίκτυο και όχι μόνο

Κορμός για άλλες υπηρεσίες 
(Τηλεδιάσκεψη, Τηλεεκπαίδευση)



Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο 
((Veria_WiFi)Veria_WiFi)  Το υποβάθμισαν ενώ έπρεπε να το Το υποβάθμισαν ενώ έπρεπε να το 
επεκτείνουν και στην υπόλοιπη πόληεπεκτείνουν και στην υπόλοιπη πόλη• Εικοσιπέντε (25) Σημεία Πρόσβασης

• Καλύπτονται περίπου 500 στρέμματα στο κέντρο της πόλης
• Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο





Υπηρεσία του Έξυπνου Οικισμού που Υπηρεσία του Έξυπνου Οικισμού που 
προσέφερε Υποστήριξη των Τουριστών προσέφερε Υποστήριξη των Τουριστών 
και των Επισκεπτών. και των Επισκεπτών. 
Σήμερα εξαφανίστηκε παρότι έκαναν Αντιδημαρχεία ΤουρισμούΣήμερα εξαφανίστηκε παρότι έκαναν Αντιδημαρχεία Τουρισμού

Δυνατότητα άμεσης και φορητής (mobile) πληροφόρησης των 
τουριστών της Βέροιας

Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός με πληροφορίες ψυχαγωγίας, 
αξιοθέατων, εστίασης, διαδρομών, καταλυμάτων



Προβλήματα πολιτών Προβλήματα πολιτών 
Γραφείο ΔημότηΓραφείο Δημότη
Λειτουργούσαμε εφαρμογή όπου ο δημότης υποδείκνυε το Λειτουργούσαμε εφαρμογή όπου ο δημότης υποδείκνυε το 
πρόβλημα στον χάρτη κι υπήρχε η άμεση αντιμετώπιση, αλλά πρόβλημα στον χάρτη κι υπήρχε η άμεση αντιμετώπιση, αλλά 
και ο έλεγχος των υπηρεσιών στην αποκατάσταση. και ο έλεγχος των υπηρεσιών στην αποκατάσταση. 
Το κατάργησαν για να έχουν την πολιτική της λακκούβαςΤο κατάργησαν για να έχουν την πολιτική της λακκούβας

Παραδείγματα συνήθων προβλημάτων που αναφέρονται από τους δημότες είναι: Παραδείγματα συνήθων προβλημάτων που αναφέρονται από τους δημότες είναι: 
 Η αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων σε φανοστάτες του Δήμου Η αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων σε φανοστάτες του Δήμου 
 Η περιποίηση χώρου πρασίνου Η περιποίηση χώρου πρασίνου 
 Η αποκομιδή απορριμμάτων Η αποκομιδή απορριμμάτων 
 Η περιποίηση δημοτικού πάρκου Η περιποίηση δημοτικού πάρκου 
 Το κλάδεμα δένδρων Το κλάδεμα δένδρων 
 Ο καθαρισμός κάδων απορριμμάτων Ο καθαρισμός κάδων απορριμμάτων 
 Η αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων Η αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων 
 Η τοποθέτηση νέου δένδρου Η τοποθέτηση νέου δένδρου 
 Η τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων. ΚλπΗ τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων. Κλπ



                                               Επενδύουμε στο Μέλλον... 
        

Έξυπνος ΟικισμόςΈξυπνος Οικισμός  Δήμου ΒεροίαςΔήμου Βεροίας
                                  Υπηρεσίας Κοινωνικής ΦροντίδαςΥπηρεσίας Κοινωνικής Φροντίδας



 Εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης των δασικών εκτάσεων Εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης των δασικών εκτάσεων 
που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Βέροιαςπου ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Βέροιας

 Έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών και άλλων φυσικών Έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιών και άλλων φυσικών 
καταστροφών μέσω ειδικού λογισμικούκαταστροφών μέσω ειδικού λογισμικού

 Άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών με οπτικό υλικό Άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών με οπτικό υλικό 
προς αξιολόγηση της κρισιμότητας του περιστατικούπρος αξιολόγηση της κρισιμότητας του περιστατικού

 Δημιουργία ιστότοπου περιβαλλοντικού προσανατολισμού με Δημιουργία ιστότοπου περιβαλλοντικού προσανατολισμού με 
ενεργή συμμετοχή των Δημοτώνενεργή συμμετοχή των Δημοτών

 Συντονισμός ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος Συντονισμός ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος 
και ηλεκτρονική ενημέρωση για την ανάληψη άμεσης δράσης και ηλεκτρονική ενημέρωση για την ανάληψη άμεσης δράσης 
εκ μέρους των Δημοτώνεκ μέρους των Δημοτών

Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών και Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών και 
συντονισμού στο Δήμο Βέροιας συντονισμού στο Δήμο Βέροιας (1/2)(1/2)

Προϋπολογισμός: 439,883.50 €



Ψηφιακές Υπηρεσίες εντοπισμού και Ψηφιακές Υπηρεσίες εντοπισμού και 
αποτροπής δασικών πυρκαγιών στο Δήμο αποτροπής δασικών πυρκαγιών στο Δήμο 
Βέροιας (2/2) Βέροιας (2/2) 
Προετοιμαστήκαμε για την προστασία των δασών μας και την παρακολούθηση της χλωρίδας Προετοιμαστήκαμε για την προστασία των δασών μας και την παρακολούθηση της χλωρίδας 
και την αντιμετώπιση καταστάσεων έχουμε από τότε έτοιμη πρόταση και την αντιμετώπιση καταστάσεων έχουμε από τότε έτοιμη πρόταση 

Προϋπολογισμός: 439,883.50 €

Το σύστημα αποτελείται από τα τμήματα :

• Κεντρικού Ελέγχου
• Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών
• Προσομοίωσης Δασικών Πυρκαγιών
• Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου  
   Οχημάτων
• Διαδικτυακής Πύλης Περιβαλλοντικής 
   Συνείδησης
• Πλατφόρμα Συντονισμού και 
   Τηλεσυνεργασίας



Ανάπτυξη διαδραστικής webtv με ενημερωτικό περιεχόμενο στους Ανάπτυξη διαδραστικής webtv με ενημερωτικό περιεχόμενο στους 
τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης, και τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης, και 

επιχειρηματικότητας στο Δήμο Βέροιαςεπιχειρηματικότητας στο Δήμο Βέροιας  (1/2)(1/2)

Προϋπολογισμός: 646.527,00 €

 Ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για τα τοπικά νέαΕνημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για τα τοπικά νέα

 Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη – θεατήΔυνατότητα επέμβασης του χρήστη – θεατή

 Εγκατάσταση τηλεοράσεων 52 ιντσών - H/Y εκπομπής σε επιλεγμένα Εγκατάσταση τηλεοράσεων 52 ιντσών - H/Y εκπομπής σε επιλεγμένα 
σημεία σημεία hotspotshotspots

 Διαμόρφωση Studio για τους χώρους συνεντεύξεων/ειδήσεωνΔιαμόρφωση Studio για τους χώρους συνεντεύξεων/ειδήσεων

 Πρόσληψη Δημοσιογράφου/ Διευθυντή του σταθμού, Χειριστή Πρόσληψη Δημοσιογράφου/ Διευθυντή του σταθμού, Χειριστή 
Κονσόλας/ Χειριστή Τεχνικού, Χειριστή κάμερας/ floor managerΚονσόλας/ Χειριστή Τεχνικού, Χειριστή κάμερας/ floor manager

 Παροχή υπηρεσίας alerts μέσω SMS για επίκαιρα θέματαΠαροχή υπηρεσίας alerts μέσω SMS για επίκαιρα θέματα



Ανάπτυξη διαδραστικής webtv με ενημερωτικό περιεχόμενο στους Ανάπτυξη διαδραστικής webtv με ενημερωτικό περιεχόμενο στους 
τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης, και τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού, δημόσιας διοίκησης, και 

επιχειρηματικότητας στο Δήμο Βέροιαςεπιχειρηματικότητας στο Δήμο Βέροιας  (2/2)(2/2)

Προϋπολογισμός: 646.527,00 €



 Συλλογή υλικούΣυλλογή υλικού

 Συντήρηση καταπονημένων τεκμηρίων της συλλογής του μουσείουΣυντήρηση καταπονημένων τεκμηρίων της συλλογής του μουσείου

 Τεκμηρίωση περιεχομένου και βιβλιοθήκης του μουσείουΤεκμηρίωση περιεχομένου και βιβλιοθήκης του μουσείου

 Ψηφιοποίηση τμήματος της συλλογήςΨηφιοποίηση τμήματος της συλλογής

 Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και συστήματος Δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και συστήματος 
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκηςηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

 Δημιουργίας Portal σε ελληνική και αγγλική έκδοση για την ανάδειξη Δημιουργίας Portal σε ελληνική και αγγλική έκδοση για την ανάδειξη 
του περιεχομένου του μουσείουτου περιεχομένου του μουσείου

 Δράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης του συνόλου του έργουΔράσεις δημοσιότητας και ανάδειξης του συνόλου του έργου

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  (1/2)(1/2)

Προϋπολογισμός: 654.000,00 €



Προϋπολογισμός: 654.000,00 €

Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαχείριση πολιτιστικού Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαχείριση πολιτιστικού 
περιεχομένου και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ανάδειξης για το περιεχομένου και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ανάδειξης για το 

Μουσείο Εκπαίδευσης του Δήμου Βεροίας  (2/2)Μουσείο Εκπαίδευσης του Δήμου Βεροίας  (2/2)   
Εχουμε ετοιμη προταση για την αναδειξη του που από τοτε ετοιμασαμεΕχουμε ετοιμη προταση για την αναδειξη του που από τοτε ετοιμασαμε

Το μουσείο διαθέτει στη συλλογή του περίπου 23.000 τεκμήρια. Το μουσείο διαθέτει στη συλλογή του περίπου 23.000 τεκμήρια. 
Από αυτά 12.000 ειναι:Από αυτά 12.000 ειναι:
 εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό (ιστορίας, φυσικής, χημείας, γεωγραφίας, εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό (ιστορίας, φυσικής, χημείας, γεωγραφίας, 

μαθηματικων,  κ.ά.), βραβεία και τίτλοι σπουδών, εφόδια μαθητή (σάκοι, μαθηματικων,  κ.ά.), βραβεία και τίτλοι σπουδών, εφόδια μαθητή (σάκοι, 
κασετίνες, χάρακες κ.ά.), θρανία, βιβλιοθήκες, έπιπλα, μηχανές προβολής, κασετίνες, χάρακες κ.ά.), θρανία, βιβλιοθήκες, έπιπλα, μηχανές προβολής, 
φιλμ, σλάϊντς, ηχητικό υλικό (ταινίες ήχου κ.ά.), γραφομηχανές, φιλμ, σλάϊντς, ηχητικό υλικό (ταινίες ήχου κ.ά.), γραφομηχανές, 
πολύγραφοι, φωτογραφίες εικόνες, σημαίες, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, πολύγραφοι, φωτογραφίες εικόνες, σημαίες, αντικείμενα λαϊκής τέχνης, 
αντικείμενα παραδοσιακών επαγγελμάτων, μηχανήματα (παλαιοί αντικείμενα παραδοσιακών επαγγελμάτων, μηχανήματα (παλαιοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.)ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.)

Τα υπολοιπα 11.000 είναι :Τα υπολοιπα 11.000 είναι :
 βιβλία, περιοδικά, τεύχη εφημερίδων, εγκυκλοπαίδειες και έγγραφα βιβλία, περιοδικά, τεύχη εφημερίδων, εγκυκλοπαίδειες και έγγραφα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου.εκπαιδευτικού περιεχομένου.



Gis Gis για ιδιώτεςγια ιδιώτες

 Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης 
οχημάτων σε ιδιωτικά οχήματαοχημάτων σε ιδιωτικά οχήματα

 Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με έσοδα από Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με έσοδα από 
τη μηνιαία σύμβαση παροχής της υπηρεσίας τη μηνιαία σύμβαση παροχής της υπηρεσίας 
με τον πελάτημε τον πελάτη



11 Δήμοι αποτελούν την 11 Δήμοι αποτελούν την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.Ο.Τ.Α.
Τα Τρίκαλα και η Βέροια είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο Τα Τρίκαλα και η Βέροια είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις νέες τεχνολογίες. στις νέες τεχνολογίες. 
Εκτοτε η πόλη μας απλά συμμετάσχει ως ουραγόςΕκτοτε η πόλη μας απλά συμμετάσχει ως ουραγός

 Δήμος Βέροιας Δήμος Βέροιας 
 Δήμος ΒόλουΔήμος Βόλου
 Δήμος Γρεβενών Δήμος Γρεβενών 
 Δήμος Ιωαννιτών Δήμος Ιωαννιτών 
 Δήμος ΚαρδίτσαςΔήμος Καρδίτσας
 Δήμος ΚατερίνηςΔήμος Κατερίνης

 Δήμος Κοζάνης Δήμος Κοζάνης 
 Δήμος ΛαμιέωνΔήμος Λαμιέων
 Δήμος Λαρισαίων Δήμος Λαρισαίων 
 Δήμος Νέας Ιωνίας Δήμος Νέας Ιωνίας 

Μαγνησίας Μαγνησίας 
 Δήμος ΤρικκαίωνΔήμος Τρικκαίων

Επένδυσε Στην Κοινωνία - Επένδυσε Στην Κοινωνία - 
Επένδυσε στην Ψηφιακή Επένδυσε στην Ψηφιακή 
ΣύγκλισηΣύγκλιση



Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα για τους υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα για τους 

11 δήμους της ψηφιακής κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας  11 δήμους της ψηφιακής κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας  (1/2)(1/2)

 Παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς από τον προσωπικό Παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς από τον προσωπικό 
του γιατρό του γιατρό 

 Παρακολούθηση και Θεραπεία Ασθενών με Σακχαρώδη ΔιαβήτηΠαρακολούθηση και Θεραπεία Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη
 Πρόγραμμα Τηλε-καρδιολογίας Πρόγραμμα Τηλε-καρδιολογίας 
 Διαγνωστική προσέγγιση με χρήση συσκευής καρδιογραφικής Διαγνωστική προσέγγιση με χρήση συσκευής καρδιογραφικής 

καταγραφής συμβάντων, και αυτόματη μετάδοση τους μέσω καταγραφής συμβάντων, και αυτόματη μετάδοση τους μέσω 
τηλεφωνικού δικτύουτηλεφωνικού δικτύου

 Βιολογική τηλεμετρία υπερτασικών ασθενών με τη χρήση  Βιολογική τηλεμετρία υπερτασικών ασθενών με τη χρήση  
συστήματος βασισμένο στην κινητή τηλεφωνία  και στο διαδίκτυοσυστήματος βασισμένο στην κινητή τηλεφωνία  και στο διαδίκτυο

 Ρύθμιση θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνιο Βρογχικό Ρύθμιση θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνιο Βρογχικό 
Άσθμα / Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας μέσω τηλε-Άσθμα / Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας μέσω τηλε-
σπιρομέτρησης / τηλε-οξυμετρίαςσπιρομέτρησης / τηλε-οξυμετρίας

 Πρόγραμμα εντοπισμού ασθενών  και άμεσης κλήσης για βοήθειαΠρόγραμμα εντοπισμού ασθενών  και άμεσης κλήσης για βοήθεια

Προϋπολογισμός: 1.750.970,00 €



Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής 
υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα για τους υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα για τους 

11 δήμους της ψηφιακής κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας  11 δήμους της ψηφιακής κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας  (2/2)(2/2)

Προϋπολογισμός: 1.750.970,00 €



 Ενοποιημένο κέντρο διάχυσης κυκλοφοριακών δεδομένωνΕνοποιημένο κέντρο διάχυσης κυκλοφοριακών δεδομένων

 Εποπτεία δικτύου φωτεινής σηματοδότησηςΕποπτεία δικτύου φωτεινής σηματοδότησης
 ,,

 Σύστημα πληροφόρησης πολιτώνΣύστημα πληροφόρησης πολιτών

 Σύστημα τήρησης προτεραιότητας στην κίνηση των Σύστημα τήρησης προτεραιότητας στην κίνηση των 
λεωφορείωνλεωφορείων

 Δυνατότητα εποπτείας δημοσίων συγκοινωνιών που κινούνται Δυνατότητα εποπτείας δημοσίων συγκοινωνιών που κινούνται 
στο οδικό δίκτυο στο οδικό δίκτυο 

 Εποπτεία – διαχείριση ηλεκτρονικών πινακίδων που βρίσκονται Εποπτεία – διαχείριση ηλεκτρονικών πινακίδων που βρίσκονται 
εγκατεστημένες σε σημεία των αστικών οδικών δικτύωνεγκατεστημένες σε σημεία των αστικών οδικών δικτύων

 Λογισμικό υπολογισμού χρόνων ταξιδιούΛογισμικό υπολογισμού χρόνων ταξιδιού

Ενιαίο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον για Ενιαίο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον για 
την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών των 11 Δήμων της την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών των 11 Δήμων της 

ψηφιακής κοινότητας  - ψηφιακή μετακίνησηψηφιακής κοινότητας  - ψηφιακή μετακίνηση

Προϋπολογισμός: 5.237.190,00  €



 Ανάπτυξη micro-sites Ανάπτυξη micro-sites 
 συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο περιφέρειας με στόχο το συμμετοχή των πολιτών σε επίπεδο περιφέρειας με στόχο το 

διάλογοδιάλογο
 Iστολόγια (Blogs)Iστολόγια (Blogs)
 Ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-Petition)Ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-Petition)
 On-Line Συζητήσεις (Chat)On-Line Συζητήσεις (Chat)
 Δημόσια συζήτηση (Discussion forum)Δημόσια συζήτηση (Discussion forum)
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκηΗλεκτρονική βιβλιοθήκη
 Δημοσκοπήσεις (Polls)Δημοσκοπήσεις (Polls)
 Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενημέρωσηςΥπηρεσίες ειδοποίησης και ενημέρωσης

Δια-περιφερειακή πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-dialogos)  
Προϋπολογισμός: 1.074.023,56 €



 Δράσεις ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών για Δράσεις ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών για 
την την ψηφιακή ασφάλειαψηφιακή ασφάλεια  (Προϋπολογισμός έργου:  2,417,961.00 €)(Προϋπολογισμός έργου:  2,417,961.00 €)

 Ανάπτυξη σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με Ανάπτυξη σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με 
τίτλο "τίτλο "ενεργός δημότηςενεργός δημότης" για δικτυωτή και λειτουργία " για δικτυωτή και λειτουργία 
του εθελοντισμού σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδοτου εθελοντισμού σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο  
(Προϋπολογισμός έργου:  825,146.00 €)

 Ολοκληρωμένος Ολοκληρωμένος χάρτηςχάρτης υπηρεσιών  υπηρεσιών υγείαςυγείας ενεργού- ενεργού-
διαδραστικού περιεχομένουδιαδραστικού περιεχομένου  (Προϋπολογισμός έργου:  602,854,00 €)Προϋπολογισμός έργου:  602,854,00 €)



Μεταπτυχιακο και Μεταπτυχιακο και CYTACYTA

 Σε συνεργασία με την κυπριακη Σε συνεργασία με την κυπριακη cyta cyta 
κληρωσαμε 50 κληρωσαμε 50 laptoplaptop για τους δημοτες για τους δημοτες

 Εξασφαλισαμε ετησια χορηγια 50.000€ για Εξασφαλισαμε ετησια χορηγια 50.000€ για 
το Μεταπτυχιακο Τμημα Σπουδωντο Μεταπτυχιακο Τμημα Σπουδων



  Συμμετοχη της πολης μας Συμμετοχη της πολης μας 
στο στο Open Days 2009Open Days 2009

 4ήμερο συνέδριο4ήμερο συνέδριο
 7000 συμμετέχοντες7000 συμμετέχοντες
 125 σεμινάρια, 125 σεμινάρια, 

εργαστήρια, εκθέσειςεργαστήρια, εκθέσεις
 600 ομιλητές από 33 600 ομιλητές από 33 

Ευρωπαϊκές χώρεςΕυρωπαϊκές χώρες
 ανέπτυξαν τις θέσεις τους ανέπτυξαν τις θέσεις τους 

και τις εμπειρίες τους από και τις εμπειρίες τους από 
την εφαρμογή πρακτικών την εφαρμογή πρακτικών 
ανόρθωσης της Τοπικής ανόρθωσης της Τοπικής 
Οικονομίας, με τη χρήση Οικονομίας, με τη χρήση 
καινοτόμων καινοτόμων 
τεχνολογιών.τεχνολογιών.  

Εταιρικό σχήμα

•Lower Austria (AT) (συντονιστής), 
•Lubuskie(PL), 
•Galicia(ES), 
•Aragon(ES), 
•Limburg(NL), 
•Δήμος Βέροιας
•Estonia(EE), 
•Latvia(LV), 
•Lithuania(LT), 
•Γερμανόφωνη κοινότητα Βελγίου (BE), 
•Ένωση Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Θεσσαλίας (ΕΤΕΔΚ Θεσσαλίας)







CitiesNet                                                Επενδύουμε στο Μέλλον... 
        

Ηλεκτρονικές πινακίδες 
Πληροφόρησης κοινού



Δημοσιευματα και Δημοσιευματα και 
προβολη της πολης μαςπροβολη της πολης μας
 Στην εφημεριδα Στην εφημεριδα ΤΑ ΝΕΑΤΑ ΝΕΑ την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011  την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011 
Οι «έξυπνες» πόλεις της ΕλλάδαςΟι «έξυπνες» πόλεις της Ελλάδας
Τρίκαλα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βέροια και Ηράκλειο Κρήτης έχουν φέρει το μέλλον Τρίκαλα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βέροια και Ηράκλειο Κρήτης έχουν φέρει το μέλλον 

πιο κοντά, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας πιο κοντά, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας 
στους δημότες τους, στις επιχειρήσεις αλλά και στους επισκέπτες τουςστους δημότες τους, στις επιχειρήσεις αλλά και στους επισκέπτες τους

 «Ευφυής» οικισμός. Η πόλη της Βέροιας ήρθε στο διεθνές προσκήνιο εξαιτίας της υπερσύγχρονης βιβλιοθήκης «Ευφυής» οικισμός. Η πόλη της Βέροιας ήρθε στο διεθνές προσκήνιο εξαιτίας της υπερσύγχρονης βιβλιοθήκης 
που διαθέτει. Είναι όμως περήφανη και για τις τεχνολογικές υπηρεσίες που έχει καταφέρει να προσφέρει στους που διαθέτει. Είναι όμως περήφανη και για τις τεχνολογικές υπηρεσίες που έχει καταφέρει να προσφέρει στους 
δημότες της μέσω του «ευφυούς» οικισμού που έχει δημιουργήσει. Οπως εξηγεί ο Παύλος Παυλίδης, πρόεδρος δημότες της μέσω του «ευφυούς» οικισμού που έχει δημιουργήσει. Οπως εξηγεί ο Παύλος Παυλίδης, πρόεδρος 
των Νομικών Προσώπων του δήμου, ο οικισμός προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας των Νομικών Προσώπων του δήμου, ο οικισμός προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας 
στους δημότες, στις επιχειρήσεις και στους επισκέπτες του δήμου, και θα καταστήσει την πόλη μια απόλυτα στους δημότες, στις επιχειρήσεις και στους επισκέπτες του δήμου, και θα καταστήσει την πόλη μια απόλυτα 
δικτυωμένη και «ευρυζωνική πολιτεία». Το σχέδιο αυτό έχει τη μορφή δεκαετούς πλάνου και περιλαμβάνει τόσο δικτυωμένη και «ευρυζωνική πολιτεία». Το σχέδιο αυτό έχει τη μορφή δεκαετούς πλάνου και περιλαμβάνει τόσο 
δράσεις ανάπτυξης υποδομών όσο και δράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών.δράσεις ανάπτυξης υποδομών όσο και δράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών.

 Καταλαμβάνει έκταση περίπου 500 στρέμματα στο κέντρο της πόλης (χαρακτηρίζεται ως μεικτής χρήσης). Ο Καταλαμβάνει έκταση περίπου 500 στρέμματα στο κέντρο της πόλης (χαρακτηρίζεται ως μεικτής χρήσης). Ο 
πληθυσμός της εν λόγω περιοχής προσδιορίστηκε γύρω στα 10.000 άτομα, δηλαδή περίπου 3.500 νοικοκυριά. πληθυσμός της εν λόγω περιοχής προσδιορίστηκε γύρω στα 10.000 άτομα, δηλαδή περίπου 3.500 νοικοκυριά. 
Στη διάθεση των πολιτών της Βέροιας μέσω της ευρυζωνικότητας παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής Στη διάθεση των πολιτών της Βέροιας μέσω της ευρυζωνικότητας παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής 
φροντίδας, υποστήριξης τουριστών. Οι δυνατότητες που έχει ο δημότης προσδίδουν ποιότητα στην φροντίδας, υποστήριξης τουριστών. Οι δυνατότητες που έχει ο δημότης προσδίδουν ποιότητα στην 
καθημερινότητά του, αφού με την υπηρεσία της κοινωνικής φροντίδας, για παράδειγμα, έχει άμεση πρόσβαση σε καθημερινότητά του, αφού με την υπηρεσία της κοινωνικής φροντίδας, για παράδειγμα, έχει άμεση πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο στο προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο επιπλέον λαμβάνει άμεσα και πραγματικό χρόνο στο προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο επιπλέον λαμβάνει άμεσα και 
τυχόν συναγερμούς για έκτακτα περιστατικά.τυχόν συναγερμούς για έκτακτα περιστατικά.

   

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/


Παρουσιάσαμε στους Δελφούς το 2011 Παρουσιάσαμε στους Δελφούς το 2011 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπτυξη στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών της πόληςτων τεχνολογιών της πόλης



Η Βέροια καλεσμένη να παρουσιάσει στη Ρώμη Η Βέροια καλεσμένη να παρουσιάσει στη Ρώμη 
την ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του την ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του 
δημότη δημότη 

“La vita è bella…”:    how 
ICT can improve it?

Fabio Pasquazi
 Nergal Consulting Managing Partner and 
Co-founder 

Roma, 13th november 2009

Convegno congiunto FITCE Grecia - AICT 
Joint Workshop FITCE Greece - AICT

Federation of  Telecommunications 
Engineers of the European 
Community

Cultural Heritage Improvement 
and Virtual Life

http://www.fitce.org/default.asp


Δήμος Βέροιας  : Μια από τις πρωτοπόρες πόλεις 
                                    σε Ελλαδικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
στον τομέα της ενσωμάτωσης Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινότητα του Πολίτη 

Καλύτερη πόλη, καλύτερη ζωή 
με τεχνολογίες

πληροφορικής και επικοινωνιών

  Επενδύουμε Στην Κοινωνία 1

   Επενδύουμε Στην Ψηφιακή Σύγκλιση2

   Δημιουργούμε συμμετοχικούς πολίτες3



Βαρσοβία 2009Βαρσοβία 2009
Citizen Services Leadership Forum Citizen Services Leadership Forum 

 Η Βέροια καλεσμένη της Η Βέροια καλεσμένη της Microsoft Microsoft να να 
συμμετάσχει συμμετάσχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα εκπροσωπώντας την Ελλάδα 
στο διεθνές στο διεθνές forum forum της Ευρώπης της Ευρώπης 

 Συμμετείχα μαζί με την Δήμαρχο και τον Συμμετείχα μαζί με την Δήμαρχο και τον 
υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ζώη υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ζώη 

 Ξεκίνησε συνεργασία με τον Διευθυντή Κεντρικής & Ν.Α. Ξεκίνησε συνεργασία με τον Διευθυντή Κεντρικής & Ν.Α. 
Ευρώπης της Microsoft κ. Pierpaolo Taliento, ο οποίος Ευρώπης της Microsoft κ. Pierpaolo Taliento, ο οποίος 
ειχε δειξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο που ειχε ειχε δειξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο που ειχε 
σημειωσει η Βέροια, ως κομβικό σημείο σε σχέση με την σημειωσει η Βέροια, ως κομβικό σημείο σε σχέση με την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια και δήλωσε το ενδιαφέρον του Ελλάδα και τα Βαλκάνια και δήλωσε το ενδιαφέρον του 
για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού για την Επιστήμη για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού για την Επιστήμη 
του Διαδικτύου στην πόλη μας. του Διαδικτύου στην πόλη μας. (στη φωτο με τον Αμερικανό (στη φωτο με τον Αμερικανό 
συνεργάτη του)συνεργάτη του)



Municipality of Veria

Municipality of 
Rakoczifalva

Municipality of 
Wierzchoslawice


