
Προβολή της αναλυτικής κατάστασης των λογαριασμών σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή,
Ανάλυση των λογαριασμών ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά τύπο τιμολογίου,
Ανάλυση του κόστους ενέργειας ανά κέντρο κόστους όπως φωτισμός, δημοτικά κτίρια,
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.,
Παρακολούθηση των καταναλώσεων με δυνατότητα εντοπισμού αδικαιολόγητων χρεώσεων,
Εντοπισμό των παροχών που δε θα έπρεπε να πληρώνει ο δήμος καθώς και των συνδέσεων
με μηδενική κατανάλωση. 
Εντοπισμό των καταναλώσεων με υπερβολικές χρεώσεις στο σκέλος της ισχύος,
Έλεγχο των παροχών – συνδέσεων για την εξακρίβωση της ορθότητας του τιμολογίου, 
Ενημέρωση των νέων συνδέσεων και αυτών που έχουν καταργηθεί,
Παρακολούθηση αλλαγών και έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων όπως: ύποπτες
καταναλώσεις, πιθανές διαρροές, ρευματοκλοπές κ.λπ.,
 Προβολή των μετρητών  σε διαδικτυακό χάρτη.

  Η εταιρία μας έχει αναπτύξει μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία προσφέρει τη δυνατότητα
επίλυσης, με βάση τα ενεργειακά και οικονομικά σας δεδομένα, τα οποία προέρχονται από
τους λογαριασμούς, του προβλήματος του εντοπισμού των ενεργοβόρων συνδέσεων και της
παροχής πληθώρας πληροφοριών, έτσι ώστε να σχεδιάσετε και να προχωρήσετε σε ενέργειες
που θα σας οδηγήσουν στην εξοικονόμηση και κατά συνέπεια στην μείωση του κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Παράλληλα  με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής, έχετε στη διάθεση σας όλα τα
στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να προχωρήσετε σε συγκρίσεις μεγεθών με συνδυασμούς
κριτηρίων (δημοτικά διαμερίσματα, χρονικές στιγμές κλπ).

Βασικά  Χαρακτηριστικά:
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  Οι Δήμοι και οι Δημόσιοι Οργανισμοί γενικότερα, εκτός από τους
λόγους διαφάνειας, ελέγχου και διαχείρισης του κόστους της
ενέργειας, είναι υποχρεωμένοι να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας
όπως απορρέει από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της
οδηγίας 201227/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 του ν. 4409/2016 που αναφέρεται στην υποχρέωση να
επιτευχθεί εξοικονόμηση. 
   Τα παραπάνω καθιστούν περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη να αποκτήσει ο Δήμος
ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, με απώτερο
σκοπό μέσα από αυτό, να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το κόστος της.
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Περιγραφή  προτεινόμενης  λύσης
Μπορείτε να αποκτήσετε πλήρη έλεγχο των δεδομένων που αφορούν στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και στην συνέχεια  έχοντας πραγματικά δεδομένα  να
αναζητήσετε τρόπους μείωσης του κόστους. 

Επίσης  θα  έχετε  τη  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  στοιχείων  για:
• Λόγους εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικής διοίκησης.
• Έλεγχο των πληρωμών στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτές είναι
λογικές.
• Έλεγχο των περιπτώσεων παράνομων συνδέσεων και πιθανών ρευματοκλοπών .
• Περιορισμό των τυχόν άστοχων δαπανών. 
• Δυνατότητα καταγραφής συγκρίσεων των καταναλώσεων.
• Έλεγχο της νομιμότητας των συνδέσεων ως προς την ιδιοκτησία και ως προς τη
χρήση. 
• Διαπίστωση των ενδεχόμενων ανενεργών συνδέσεων.
• Να έχει εικόνα των θέσεων των μετρητών και του σκοπού που εξυπηρετούν.
• Δυνατότητα διαμόρφωσης βελτιωμένων πολιτικών σχετικά με τα δημοτικά τέλη στα
Δημοτικά Διαμερίσματα ανάλογα με το πραγματικό κόστος.

Στην εφαρμογή αποτυπώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ για τουλάχιστον τα πέντε (5)
τελευταία έτη. Βασικός στόχος είναι η αποτύπωση των καταναλώσεων για όλες τις
παροχές του Δήμου και η δυνατότητα δημιουργίας συγκρίσεων ανά έτος, ανά δημοτικό
διαμέρισμα, ανά τύπο σύνδεσης κτλ.

Η εφαρμογή υποστηρίζει την εισαγωγή όλων των υφιστάμενων λογαριασμών της ΔΕΗ
όπως αυτοί λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η εισαγωγή θα γίνεται
αυτοματοποιημένα. Η εφαρμογή αποτυπώνει όλα τα στοιχεία που αναφέρει ο
λογαριασμός της ΔΕΗ και διατηρεί τα δεδομένα που αναγράφονται, όπως ακριβώς
εμφανίζονται στους λογαριασμούς.

Η εφαρμογή IANOS FORUM ENERGY, είναι εγκατεστημένη σε cloud υποδομή της
εταιρείας μας



Όλα τα στοιχεία και για όλα τα έτη, εμφανίζονται ενιαία και συγκριτικά, ενώ υπάρχει
δυνατότητα λήψης όλων των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή.

Βασικές  ενότητες  και  λειτουργίες  της  εφαρμογής  Ianos Forum Energy:

Γενικές  πληροφορίες
Περιλαμβάνει πληροφορίες που ενημερώνουν για τα βασικά στοιχεία όπως: προβολές για
τους πολλαπλούς λογαριασμούς, τις κατηγορίες τιμολογίων, σύνολο παροχών (δήμου,
πολλαπλού, τύπου τιμολογίου), παροχές που τιμολογούνται ανά μήνα και πληροφορίες
κόστους των ανενεργών παροχών

Γρήγορη  ενημέρωση
Αφορά τη συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του δήμου σε σύνολα ανά έτος ή μήνα.
Δίνεται μια συνολική εικόνα της κατανάλωσης από πλευράς κόστους, εξέλιξης του αριθμού
των μετρητών (ενεργών και μη) και παροχών ανά τύπο τιμολογίου.

Αρχείο  λογαριασμών
Περιλαμβάνει λίστες εγγραφών ταξινομημένες ανά μήνα, ανά πολλαπλό, ανά τιμολόγιο και
συνδυασμό αυτών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι ανενεργές παροχές ανά τύπο τιμολογίου και
ανά κατηγορία.

Σύνολα  έτους
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα σύνολα ανά έτος σε επίπεδο χρόνου και μήνα. Οι
πληροφορίες αφορούν κυρίως το πληρωτέο ποσό και το σύνολο του τρέχοντος λογαριασμού
για κάθε τύπο τιμολογίου, αριθμό πολλαπλού, εμφανίζοντας αναλυτικά τα στοιχεία των
λογαριασμών (Kwh, πάγια χρέωση, αξία ενέργειας, αξία ισχύος, κτλ)

Σύνολα  ανά  παροχή
Περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες κατατάσσουν το σύνολο κατανάλωσης, πληρωμών κτλ
ανά κατηγορία με τον τρόπο που εσείς επιλέγετε

Αναφορές  
Στη ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ειδικευμένες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να
ενημερωθούμε για παραμέτρους που μπορεί να μειώσουν το κόστος των λογαριασμών.
Ακόμα, μπορούν να ελεγχθούν τυχόν λάθη και να διαπιστωθεί αν ο πάροχος ηλεκτρικής
ενέργεια τηρεί τα συμφωνηθέντα
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Οικονομικά  δεδομένα
Παρουσιάζονται συγκεντρωτικές και αναλυτικές πληροφοριές με το κόστος κάθε έτους
ομαδοποιημένα ανά μήνα, τιμολόγιο, δημοτικό διαμέρισμα κτλ. Ακόμη, εμφανίζονται τα
κόστη και χρεώσεις δημοτικών τελών, εκτέλεσης εργασιών, ανενεργών παροχών και πάγιων
χρεώσεων. Απευθύνεται κυρίως στην οικονομική υπηρεσία του δήμου

Θεματικές  λίστες  κόστους
Παρουσιάζεται ο αριθμός παροχών και πολλαπλών ανάλογα με τον τύπο των εγκαταστάσεων
που ανήκουν (φωτισμός, αγροτικές γεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης, βιολογικοί
καθαρισμοί, κτιριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, σχολεία κτλ)

Κόστος  ανά  κατηγορία
Εμφανίζονται τα συνολικά κόστη ανά έτος των καταναλώσεων του δήμου ανάλογα με τον
τύπο παροχής. Απευθύνεται κυρίως στην οικονομική υπηρεσία για την καλύτερη εποπτεία
του κόστους αυτών των τιμολογίων

Χάρτες  
Γίνεται απεικόνιση όλων των μετρητών στο χάρτη για την πλήρη καταγραφή τους και την
άμεση εύρεση της τοποθεσίας τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εύρεση ανενεργών παροχών
και παροχών ΦΟΠ

   Στα δεδομένα κατανάλωσης και εν γένει στην εφαρμογή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
όλα τα τμήματα του Δήμου (Τεχνική υπηρεσία, Οικονομική υπηρεσία, Διοίκηση κλπ). 

   Η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει τα δεδομένα σε αρχεία επεξεργάσιμου τύπου (excel),

προκειμένου να δημιουργηθεί πληρέστερη εικόνα για την ενεργειακή αλλά και την
οικονομική κατάσταση του Δήμου. 
  

 Επιπρόσθετα, θα μπορούν να διαμορφωθούν προτάσεις βελτίωσης της συνολικής
διαχείρισης σε ενεργειακά θέματα με σκοπό την επίτευξη εξοικονόμησης, αλλά και
ορθότερες προβλέψεις που αφορούν στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Ειδικοί Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας και να
σας ενημερώσουν αναλυτικά για τις λειτουργίες της εφαρμογής Ianos Forum Energy.


