
Η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών 
τεχνολογιών, στοχεύει στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του 
∆ήμου.

H πρόταση της OTS για τις δράσεις έξυπνων 
πόλεων ξεχωρίζει γιατί:

Είναι η μόνη που περιλαμβάνει web & cloud 
based εφαρμογές, πλήρως εναρμονισμένες με 
το θεσμικό πλαίσιο και άρτιες τεχνολογικά.

Προσφέρει στους φορείς αυτοματοποίηση 
διαδικασιών και εξωστρέφεια.

Με την τριανταετή εμπειρία και την 
αναγνωρισμένη τεχνογνωσία της στο χώρο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η OTS εγγυάται τον 
ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ∆ημόσιων 
Φορέων.



Βιώσιμη Κινητικότητα
Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Open1|Parkalot
Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σαν διαχειριστικό εργαλείο για 
τον πλήρη έλεγχο της συνολικής υποδομής στάθμευσης από τον φορέα. Πρόκειται για 
ένα σύστημα διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης (παρόδιων θέσεων, θέσεων 
ειδικού σκοπου, μονίμων κατοίκων & υπαίθριων χώρων). Ο φορέας μπορεί να εξάγει 
συμπεράσματα, σε real time, για το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που 
εξυπηρετούνται με τεχνολογικά μέσα. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας – Μείωση ∆ημοτικών Τελών – 
Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος ∆ημοτικών Κτιρίων
Έξυπνοι Kάδοι Απορριμμάτων - Open1| Waste Management
Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έξυπνων κάδων, web & cloud based, που προσφέρει 
άμεση διαλειτουργικότητα με το σύστημα διαχείρισης γραφείου κίνησης και στόλου 
οχημάτων του φορέα.

Οργάνωση Γραφείου Κίνησης & ∆ιαχείρισης ∆ημοτικού Στόλου Οχημάτων - Open1|Fleet
Web & Cloud εφαρμογή διαχείρισης γραφείων κίνησης & στόλου οχημάτων, με mobile app 
για τους οδηγούς. Αξιοποιεί δεδομένα τηλεμετρίας, αυτοματοποιεί τις καθημερινές 
εργασίες του γραφείου κίνησης και διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη & Επιχείρησης
Σύστημα ∆ιαχείρισης ∆ημοτικών Κοιμητηρίων - Open1|Cemetery
Web & Cloud εφαρμογή, υλοποιημένη με τεχνολογίες αιχμής, που προσφέρει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση των κοιμητηρίων που διαχειρίζεται ο ∆ήμος. 
Υποστηρίζει γεωχωρικά δεδομένα και προσφέρει εξωστρέφεια στους φορείς που το 
αξιοποιούν.

Ψηφιακή Πλατφόρμα ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών - Open1|MarketPlace
Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των Υπαίθριων Αγορών. 
Λειτουργεί  σε ολοκληρωμένο web περιβάλλον. Παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης 
δεδομένων που σχετίζονται με τους επαγγελματίες του κλάδου. Προσφέρει πλήρη 
παρακολούθηση για την κάθε κατηγορία ή δραστηριότητα.

Σύστημα Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων & Ψηφιακών Υπογραφών 
Αποτελεί ένα συνθετικό στοιχείο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
διαδικασιών με το οποίο εξασφαλίζεται η ομαλή ροή εγγράφων και δεδομένων μεταξύ 
των υπηρεσιών του ∆ήμου αλλά και κατά την επικοινωνία του ∆ήμου με άλλους. 

Οι λύσεις αναπτύσσονται γύρω από τους εξής άξονες: 



Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Σύστημα ∆ιαχείρισης Αστικού Πρασίνου & Κοινόχρηστων Χώρων - Open1| Rentals
Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των κοινόχρηστων χώρων & 
χώρων αστικού πρασίνου. Πρόκειται για web & cloud εφαρμογή. 

Ανάπτυξη Ψηφιακού ∆ιδύμου Πόλης (Digital Twin)
Ένα εικονικό τρισδιάστατο μοντέλο μιας πόλης, που απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τον 
παλμό της. Εμπλέκεται σε κάθε επίπεδο διαχείρισης, όπως: συγκοινωνίες, υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστική), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και 
πολεοδομία. 

Ενίσχυση Τοπικής ∆ημοκρατίας, ∆ιαβούλευσης & ∆ιαφάνειας
Ηλεκτρονικό Σύστημα ∆ιαχείρισης και Οργάνωσης της ∆ιοίκησης & της Επιχειρησιακής 
Απόδοσης των ΟΤΑ
•   Επιχειρησιακή Συνέχεια – Εκσυγχρονισμός & Προσαρμογή Πληροφοριακών 
    Συστημάτων
Ο εκσυγχρονισμός των βασικών πληροφοριακών συστημάτων, μέσω cloud, web based 
λύσεων, θα επιφέρει την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Παράλληλα, θα 
επιτευχθεί αυτοματοποίηση εσωτερικών λειτουργειών και η εξωστρέφεια του φορέα.  Η 
αναβάθμιση των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης εσόδων και ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική ψηφιακή μετάβαση του ∆ήμου και συνδέεται 
άρρηκτα, τόσο με τη ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών, όσο και με την οργάνωση και εξυπηρέτηση 
των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων.
•  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βάσει ∆ιαδικασιών
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, πλήρως παραμετροποιήσιμο, μέσω του οποίου 
αποτυπώνονται, προτυποποιούνται, τεκμηριώνονται και παρακολουθούνται οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες, αυτοματοποιημένα.
•  Εξυπηρέτηση Συναλλαγών Πολιτών & Επιχειρήσεων
Πληροφοριακό σύστημα το οποίο ενοποιεί, σε ένα κεντρικό περιβάλλον, το σύνολο της 
δραστηριότητας της πόλης. ∆ίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει και να 
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή με το ∆ήμο, με λειτουργικότητα ONE CLICK.  

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Open1|EasyPay
Web εφαρμογή διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Στόχος 
της εφαρμογής είναι η απλοποίηση διαδικασιών, παρέχοντας στον Φορέα ένα 24ωρο 
κανάλι είσπραξης οφειλών και στον πολίτη μία υπηρεσία πληρωμής οφειλών, διαθέσιμη 
από οπουδήποτε.

Σύστημα ∆ιαχείρισης Κλειστών & Ανοικτών Χώρων Άθλησης - Open1|Booking
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των κλειστών & 
ανοικτών χώρων άθλησης. Πρόκειται για web & cloud εφαρμογή.

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Open1|EasyPay
Web εφαρμογή διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Στόχος 
της εφαρμογής είναι η απλοποίηση διαδικασιών, παρέχοντας στον Φορέα ένα 24ωρο 
κανάλι είσπραξης οφειλών και στον πολίτη μία υπηρεσία πληρωμής οφειλών, διαθέσιμη 
από οπουδήποτε.

Σύστημα ∆ιαχείρισης Κλειστών & Ανοικτών Χώρων Άθλησης - Open1|Booking
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των κλειστών & 
ανοικτών χώρων άθλησης. Πρόκειται για web & cloud εφαρμογή.

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Open1|EasyPay
Web εφαρμογή διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Στόχος 
της εφαρμογής είναι η απλοποίηση διαδικασιών, παρέχοντας στον Φορέα ένα 24ωρο 
κανάλι είσπραξης οφειλών και στον πολίτη μία υπηρεσία πληρωμής οφειλών, διαθέσιμη 
από οπουδήποτε.

Σύστημα ∆ιαχείρισης Κλειστών & Ανοικτών Χώρων Άθλησης - Open1|Booking
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και εποπτεία των κλειστών & 
ανοικτών χώρων άθλησης. Πρόκειται για web & cloud εφαρμογή.



Η OTS προτείνει το πλαίσιο των δράσεων έξυπνης πόλης και προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις. Μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων και 
ευφυών τεχνολογιών, στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης πολιτών και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του 
∆ήμου.
Οι λύσεις αναπτύσσονται γύρω από τους εξής άξονες: 

Ηλεκτρονικό Σύστημα ∆ιαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος & 
Κανονιστικών Αποφάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου
Η πλατφόρμα Συμμετοχικότητας αποτελεί ένα εργαλείο που δίνει την δυνατότητα 
στους πολίτες να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας συμπεριλαμβάνει τη δημοσίευση 
στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού, την ηλεκτρονική διαβούλευση και την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις – Business Continuity
Ολοκληρωμένη Υποδομή Προστασίας από Κυβερνοεπιθέσεις
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση κυβερνοασφάλειας αποτελείται από τους παρακάτω 
δέκα πυλώνες, που αναπτύσσονται προσαρμοζόμενοι στο εύρος και στο ρυθμό 
ανάπτυξης της έξυπνης πόλης. 
1.   Εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας πρώτης γραμμής
2.   Ασφαλές σύστημα επικοινωνίας οντοτήτων της έξυπνης πόλης
3.   Συμμόρφωσή του σε απαιτήσεις νόμων (π.χ. GDPR), κανονιστικών πλαισίων (π.χ. NIS) 
      ή προτύπων ασφάλειας (π.χ. ISO 27001)
4.    Σύστημα ευφυούς ανάλυσης περιστατικών ασφάλειας και προστασίας από 
       κυβερνοεπιθέσεις
5.   Υπηρεσία έγκαιρης αντίδρασης και υποστήριξης της ανθεκτικότητας
6.   Φυσική προστασία κεντρικών υποδομών και δεδομένων του ∆ήμου (πυροπροστασία, 
      αντιπλημμυρικά έργα κ.τ.λ.)
7.   Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο
8.   Ολοκληρωμένο σύστημα ανάκαμψης από καταστροφή 
      (Disaster Recovery System - DRS)
9.   Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας (Security Operations Center)
10. Σύστημα αποτροπής διαρροών δεδομένων (Data Loss Prevention)


