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Πόλεων για τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό των Ελληνικών Δήμων 



Η εταιρεία 

 Έτος ίδρυσης 2004 

 Έδρα Θεσσαλονίκη σε 2 γραφεία και υποκαταστήματα στα Ιωάννινα (2017), 
Ηράκλειο (2012) και Τρίκαλα (2021) 

 Από την ίδρυσή της η εταιρεία έχει δώσει έμφαση στα σύνθετα έργα μικρής 
και μεσαίας κλίμακας σε περιφερειακούς Δήμους 

 Συνολικά 60 στελέχη με μακρά εμπειρία στον χώρο των έργων 
Πληροφορικής στην τοπική αυτοδιοίκηση 

 Από το 2017 σχεδιάζει έργα με εφαρμογές έξυπνων πόλεων  

 Οργανωμένο τμήμα ερευνητικών έργων με πάνω από 15 έργα σε εξέλιξη σε 
Ελλάδα και ΕΕ 

 Οργανωμένο τμήμα διεθνών έργων σε European Agencies με πάνω από 10 
ενεργά συμβόλαια 

 



Το όραμά μας 

 Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η 
υποστήριξη λύσεων έξυπνων 
πόλεων για τους σύγχρονους 
ελληνικούς Δήμους 

 Η δυνατότητα απομακρυσμένης 
λειτουργίας  συστημάτων 
έξυπνης πόλης με το μοντέλο 
Smart City Operation Center as a 

Service (SCOCaaS) 



Κύρια Επιτεύγματα μας 

01. 

Ολοκληρωμένα έργα 

Πάνω από 25 έργα με εφαρμογές έξυπνων πόλεων σε 
μικρούς και μεσαίους Δήμους της χώρας μας 

02. 
Datagers 

Ίδρυση του πρώτου κέντρου λειτουργίας συστημάτων 
έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την e-
Trikala AE στον Κόμβο Καινοτομίας GiseMi 

03. 

Τεχνολογία 

Διασύνδεση της πλατφόρμας έξυπνης πόλης με πάνω από 20 
διαφορετικούς κατασκευαστές αισθητήρων και εφαρμογών 



Οι λύσεις μας 

Κεντρική Πλατφόρμα 
Διαχείρισης και Προβολής  

Δεδομένων Έξυπνης πόλης 

Λογισμικό για την Λειτουργία 
και τη διαχείριση συμβάντων 

Έξυπνης πόλης 

Ολοκληρωμένες Κάθετες 
Λύσεις Έξυπνης πόλης 



Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
και Προβολής Δεδομένων 
Έξυπνων Πόλεων  
 Εποπτεία της πόλης από ένα σημείο 
 Διασύνδεση με πάνω 15 κάθετες εφαρμογές – 

Επιλογή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του 
Δήμου 

 Διαχείριση αισθητήρων και ΙοΤ συσκευών 

 Έτοιμες διασυνδέσεις με προμηθευτές 
αισθητήρων 

 Πρότυπο Web Portal (Front End) και Mobile App 
για κάθε Δήμο 

 Δημιουργία περιοδικών αναφορών (reports) 
 Η ελληνική λύση με πάνω από 20 ενεργές 

εγκαταστάσεις σε Δήμους 

https://smartiscity.gr 



Λογισμικό για την Λειτουργία έξυπνης 
πόλης  και διαχείρισης ειδοποιήσεων από 
ενιαίο κέντρο ελέγχου 

 Διαχείριση όλων των δεδομένων μιας 
έξυπνης πόλης από το επιχειρησιακό 
κέντρο GiSeMi στα Τρίκαλα, την πόλη της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας 

 Υποστήριξη, λειτουργία και διαχείριση σε 
όλες τις πλατφόρμες έξυπνων πόλεων, 
ανεξάρτητα από πάροχο 

 Γραφείο τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης 
24/7/365 για σύνδεση με τους πολίτες 

 Διαχείριση ειδοποιήσεων από συστήματα 
έξυπνων πόλεων και σύνταξη αναφορών 

 

https://datagers.city 



25 Ελληνικοί Δήμοι 



Τα έξυπνα συστήματα μιας 
πόλης παράγουν αξία μόνο 
όταν τα λειτουργούμε σωστά 

Ποιοι μας επέλεξαν 







Σχεδιάστε την έξυπνη πόλη σας, μαζί μας 



Πιστεύουμε σε ένα έξυπνο και βιώσιμο αύριο 
Πιστεύουμε στη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας 
Σεβόμαστε τους πολίτες και την πόλη τους  

Η έξυπνη πόλη είναι μια μεγάλη δημόσια επένδυση και 
πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά, ευέλικτα και στο 
μέγιστο του δυναμικού της 

Οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη των 
έξυπνων πόλεων για καλύτερη ποιότητα ζωής 



Γνωρίζουμε τη δύναμη της ανάλυσης και της 
διαχείρισης δεδομένων. Όλα λειτουργούν τέλεια όταν 
οργανώνονται από ανθρώπους που ξέρουν σε βάθος το 
αντικείμενο 

Οι έξυπνες και βιώσιμες πόλεις είναι το μέλλον. Ξέρουμε 
πώς να κάνουμε τις έξυπνες πόλεις να λειτουργούν και 
να είναι πραγματικά χρήσιμες 

Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση οδηγεί σε καλύτερη λήψη 
αποφάσεων από τους δήμους 



Το πρόγραμμα SMART CITIES – Επιλέξτε τον 
συνεργάτη που έχει υλοποιήσει παραγωγικά έργα 
έξυπνων πόλεων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία 



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας 

https://datagers.city 

https://dotsoft.gr 

https://smartiscity.gr 

+2310 500-181 
Ναυάρχου 
Κουντουριώτου 3, 
Θεσσαλονίκη 546 25 

info@dotsoft.gr  

mailto:tmanos@dotsoft.gr

