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Η Μόνη Εφαρμογή 

 που ενώνει 

Δημότες, Επισκέπτες & Τοπική Οικονομία 

 

Μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες της εφαρμογής  

 Smart City Online 
με ΔΩΡΕΑΝ χρήση  

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 
Διασυνδέεται με τα εσωτερικά συστήματα  

του Γραφείου Δημότη,   

μετατρέπει την κάρτα Δημότη σε Ψηφιακή  

και διευκολύνει το έργο του Γραφείου Τύπου. 



Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων και της μετατροπής τους σε                      

SMART CITIES δημιουργήσαμε μια ολιστική πλατφόρμα SMART CITY.ONLINE, που διευκολύνει τις σχέ-

σεις και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Δήμου και Δημοτών.  

Ταυτόχρονα απευθύνεται και στους επισκέπτες μιας πόλης είτε αυτή είναι ένας τουριστικός              

προορισμός είτε ένας μητροπολιτικός Δήμος, που φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επαγγελματίες και 

εργαζόμενους  με τις λειτουργίες της που την καθιστούν έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό οδηγό πόλης.  

Με κύριες λειτουργίες  που αφορούν στην ασφάλεια, την ανάδειξη του πολιτισμού και των                 

εκδηλώσεων και ψηφιακές διευκολύνσεις για την προώθηση οικολογικών δράσεων, η εφαρμογή   

SMART CITY.ONLINE είναι η ΜΟΝΗ εφαρμογή που θα χρειαστεί ο πολίτης και ο επισκέπτης της πόλης.  

Τέλος η πλατφόρμα SMART CITY.ONLINE προωθεί και αναδεικνύει τόσο τις Δημοτικές Δομές και τη              

λειτουργία τους, αλλά και συνεργαζόμενες με το Δήμο επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της Εταιρικής          

Κοινωνικής τους Ευθύνης προσφέρουν σημαντικές διευκολύνσεις τόσο σε Δημότες όσο και στους           

επισκέπτες της πόλης. 

 

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :   

1. Αποστολή Ειδοποιήσεων από το Δήμο  (επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό          

δίκτυο, προγραμματισμένα έργα, διακοπές ύδρευσης ή ρεύματος, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις,         

ευχές του Δημάρχου κ.α.) 

2. Αιτήματα πολιτών με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας και Geolocation 

3. Λειτουργία SOS (Με δυνατότητα αποστολής των συντεταγμένων – Geolocation) 

4. Κατάλογος δομών του Δήμου αλλά και προβολή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  

(στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους 

5. Δυνατότητα ενημέρωσης, αλλά και προβολής (live streaming, όπου προβλέπεται) για εκδηλώσεις 

6. Λειτουργία προβολής της Πληθυσμιακής συγκέντρωσης κατά τόπους 

7. Προβολή νέων – ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου 

 

Η πλατφόρμα SMART CITY.ONLINE μπορεί να συνδυαστεί με τα εσωτερικά συστήματα των Δήμων 

και να προωθεί τα Αιτήματα των πολιτών στο αρμόδιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ. 

Επίσης μπορεί να λειτουργήσει ως ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΤΗ ώστε να                        

διευκολύνονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές των πολιτών με τον Δήμο. 

Τέλος, στο μέτρο που σε ένα Δήμο λειτουργούν συστήματα τηλεμετρίας για βαρέα οχήματα             

(τοπική ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ), υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι χρήστες της εφαρμογής να 

ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια αυτών των οχημάτων. 
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Η μοναδική εφαρμογή που θα χρειαστείς για να έχεις όλη την πόλη στα χέρια 

σου σε κάθε περίσταση και κάθε στιγμή!  

Με πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, 

ασφάλειας και συμμετοχής στα δρώμενα της πόλης.  

Με πολλά προνόμια για τους χρήστες, προβολή και ενίσχυση των τοπικών  

αγορών.  

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής   

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ειδοποιήσεις των Δήμων προς τους χρήστες, σε πραγματικό          

χρόνο, για ενδεχόμενους κινδύνους & εκδηλώσεις.  

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Επικοινωνία χρηστών με τους Δήμους για θέματα καθημερινότητας, 

με αποστολή φωτογραφίας & γεωγραφικών συντεταγμένων.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η μοναδική εφαρμογή που φροντίζει την ασφάλεια  

των χρηστών με αποστολή σήματος κινδύνου, είτε μέσω κλήσης  

στην αρμόδια αρχή, είτε με κοινοποίηση τοποθεσίας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Προβολή - Προγραμματισμός - Ζωντανή Μετάδοση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημοτικών δομών,  

σημείων ενδιαφέροντος  

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

Ενημέρωση του χρήστη, σχετικά με την πληθυσμιακή συγκέντρωση,  

στην περιοχή ενδιαφέροντος και δυνατότητα  

κοινοποίησης της τοποθεσίας του για μεγαλύτερη ακρίβεια του συστήματος.  
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ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Τη δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής σε συστήματα  

τηλεμετρίας της Τοπικής Συγκοινωνίας των Δήμων ώστε να  

παρέχονται προηγμένες πληροφορίες στους χρήστες της  

Εφαρμογής, σχετικά με τα δρομολόγια, τους χρόνους άφιξης  

των λεωφορείων και την πληρότητά τους. 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Τη δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής σε συστήματα  

τηλεμετρίας της Απορριμματοφόρων των Δήμων, ώστε  

οι  χρήστες της εφαρμογής να γνωρίζουν τα ωράρια  

και τη συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων  

(βιολογικά, ανακυκλώσιμα κ.α )   

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 Πλήρης Χάρτης με τους σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών  

Αυτοκινήτων, με δυνατότητα ενεργοποίησης φόρτισης  

(και χρέωσης) σε σταθμούς που ελέγχει ο Δήμος. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 

Ηλεκτρονικά ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου, 

 με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσα από ασφαλές περιβάλλον. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» 

Συνεργασία με «Έξυπνα Παγκάκια» και «Έξυπνες Στάσεις» 

 και «Smart Info kiosks” με δυνατότητα ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Augmented Reality) για κοντινά σημεία  

ενδιαφέροντος (Τουριστικά Αξιοθέατα, Δομές του Δήμου,  

Χώροι Εκδηλώσεων, Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, κα)  
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Μπαβέλλας Κώστας // Τηλ.:  211 1902482  & 213 0716380 // Κιν.: 6936 600001  

e-mail: software@forum-training.gr // www.forum-training.gr 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εκδηλώσεις  

με τη χρήση QR CODE. 


