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Πληροφοριακό φςτημα 
Εξυπηρζτηςησ Πολιτϊν

Γεωγραφικό Πληροφοριακό φςτημα 
ςτισ Σεχνικζσ Τπηρεςίεσ του Δήμου (G.I.S)

Ολοκληρωμζνο Βιβλιοθηκονομικό
φςτημα Ανοικτοφ Λογιςμικοφ - Κoha

w-Lan ςτο Remezzo







Η υφιςτάμενη 
μηχανογραφική 

υποδομή του Δήμου 
περιλαμβάνει: 

•Διαχείριςθ Ανκρωπίνων Ρόρων  θ οποία 
αποτελείται από:

• Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ 

• Μιςκοδοςία

•Διαχείριςθ Αυκαιρζτων

•Διαχείριςθ Δθμοτικοφ Φόρου

•Διαχείριςθ Δθμοτολογίου θ οποία αποτελείται 
από:

• Δθμοτολόγιο

• Εκλογικοί Κατάλογοι

• Μθτρϊο Αρρζνων

•Διαχείριςθ Ειςφοράσ Γθσ/Χριμα

•Διαχείριςθ Κοιμθτθρίων

•Διαχείριςθ Οικονομικοφ

•Διαχείριςθ Ρροςτίμων ΚΟΚ

•Διαχείριςθ Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου

•Διαχείριςθ ΑΣΕΡ

•Διαχείριςθ Ρρομθκειϊν

•Διαχείριςθ Τεχνικϊν Ζργων

•Διαχείριςθ Αδειϊν Καταςτθμάτων

•Διαχείριςθ ΤΑΡ

•Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν του Διμου 
Καλαμαριάσ

•Γεωγραφικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του 
Διμου Καλαμαριάσ



Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ τουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ μζςω Διαδικτφου και 
τθλεφϊνου είναι οι εξισ:

• Θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων, αιτθμάτων και 
καταγγελιϊν

• Θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ κλιςεων ΚΟΚ
• Θλεκτρονικι ενθμζρωςθ οφειλϊν προσ προμθκευτζσ
• Δθμοςίευςθ αποφάςεων ςτο διαδίκτυο
• Θλεκτρονικζσ ψθφοφορίεσ πολιτϊν για ςυμμετοχι 
ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ

Το ζργο ζχει ςυμβάλλει : 

• Στθ μείωςθ των επιςκζψεων του κοινοφ ςτον Διμο
• Στθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των αρχείων του Διμου
• Στθν αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
εξυπθρζτθςθσ 
• Στθ ςυνεχι, αδιάλειπτθ και αποτελεςματικι 
ενθμζρωςθ και επικοινωνία των πολιτϊν με το Διμο
• Στθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατίασ



Πληροφοριακό ςφςτημα εξυπηρζτηςησ πολιτϊν Δήμου καλαμαριάσ

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ
Εκτόσ
Δικαιοδοςίασ Καθυςτζρηςαν Ολοκληρϊθηκαν ε εκκρεμ. ε επεξ.

φνολο 
ανα είδοσ
Εργαςίασ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΔΩΝ 0 5 20 0 5 30

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 9 0 0 9

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚ. 0 3 244 0 0 247

ΑΡΟΞΘΛΩΣΘ ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ 0 0 15 0 0 15

ΑΡΟΣΥΣΘ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΘΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ 1 1 10 0 0 12

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 1 80 297 0 11 389

ΑΥΤΟΨΙΑ 0 5 34 0 0 39

ΒΑΦΕΣ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΩΝ ΧΩΩΝ 1 2 59 0 1 63

ΒΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΘΙΩΝ 0 0 120 8 0 128

ΒΛΑΒΘ ΣΕ ΔΘΜΟΣΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 0 0 25 0 0 25

ΒΛΑΒΘ ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 0 0 34 0 0 34

ΔΙΑΦΟΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 111 62 2786 254 312 3525

ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΕΙΣ 0 0 56 0 0 56

ΕΛΛΙΡΘΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 0 0 18 0 2 20

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 36 84 1678 0 48 1846

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ 0 0 23 0 0 23

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΡΕΔΩΝ 1 3 270 0 0 274

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 0 8 0 0 8

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΔΟΜΩΝ 0 4 153 0 0 157

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΩΝ 5 2 54 0 0 61

ΚΟΡΘ ΔΕΝΤΩΝ 0 0 4 0 0 4

ΞΥΛΟΥΓΙΚΑ 1 3 63 0 0 67

ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘ 11 7 395 0 6 419

ΣΙΔΘΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 4 44 0 4 52

ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ 0 0 56 0 0 56

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΔΟΥ 0 0 26 0 0 26

ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 3 0 274 0 10 287

ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 0 0 7 0 3 10

171 265 6782 262 402 7882



Πληροφοριακό ςφςτημα εξυπηρζτηςησ πολιτϊν Δήμου καλαμαριάσ
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Εκτόσ
Δικαιοδοςίασ

Κακυςτζρθςαν

Ολοκλθρϊκθκαν

Σε εκκρεμ

Σε επεξ.



Πληροφοριακό ςφςτημα εξυπηρζτηςησ πολιτϊν Δήμου καλαμαριάσ

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 3186 (από 2008-2012)

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ: 1150 (από 2011-2012)

ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ρ.Η. : 313 (από 2011-2012)

Οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  
ενθμερϊνονται για τισ θμεριςιεσ  διατάξεισ. 



www.kalamaria.gr

http://www.kalamaria.gr/


Γεωγραφικό Πληροφοριακό φςτημα Δήμου Καλαμαριάσ

http://gis.kalamaria.gr

http://gis.kalamaria.gr/


• Στατικοί χάρτεσ ςε μορφι pdf (Χριςεισ Γθσ – Χαρακτθριςμζνοι 
Χϊροι – Συντελεςτζσ Δόμθςθσ – Χάρτθσ Κάλυψθσ – Χάρτθσ Τιμϊν 
Ηϊνθσ) 
• Δυναμικόσ χάρτθσ με ανανεωμζνθ λίςτα επιπζδων πλθροφορίασ και 
περιεχόμενθ πλθροφορία. 
• Αναφορά παραπόνων 
• Θλεκτρονικι κατάκεςθ αιτιςεων με εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό φςτημα Δήμου Καλαμαριάσ

 Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

 Ραρακολοφκθςθ ζργων

 Άδειεσ & βεβαιϊςεισ

 Κυκλοφοριακά δεδομζνα

 Δθμοτικι Ρεριουςία

 Δ/νςθ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ  

 Προι δόμθςθσ

 Ρράξεισ Εφαρμογισ

 Οικοδομικζσ άδειεσ

Back office Εφαρμογζσ

Web Εφαρμογή

 Δ/νςθ Κακαριότθτασ

 Εφαρμογι Κακαριότθτασ

 Δ/νςθ Ρραςίνου

 Εφαρμογι Ρραςίνου

 Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & 
Σθμάνςεων

 Κατακόρυφθ ςιμανςθ

 Θλεκτροφωτιςμόσ



Δξαγωγή 39185 εγγπαθών από ηο ΑΒΔΚΤ4

Μεηαηποπή ηων παπαπάνω απσείων ζε μοπθόηςπο UNIMARC

Δμπλοςηιζμόρ και μεηαηποπή  ηων holdings ηων βιβλιοθηκών με ζκοπό ηην 

ενζωμάηωζη  ηων ηεκμηπίων ζε μοπθή αναγνώζιμη από ηο ILS Koha.

de-duplication (Αποδιπλοποίηζη) ηων εγγπαθών.

Το Koha είναι ένα ολοκληπωμένο ζύζηημα βιβλιοθηκών ILS (Integrated 

Library System

To Κoha σπηζιμοποιεί ηο ππωηόκολλο Ε39.50 και παπέσει ηη δςναηόηηηα 

ανηιγπαθήρ όλων ηων καηαλόγων ηος. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ – Κoha v3.2



Εγκατάςταςη και Λειτουργία Αςφρματων Σοπικϊν Δικτφων ςε χϊρουσ εργαςίασ 
Δημοςίων Φορζων(w-Lan)

Δυνατότθτα των εργαηομζνων να κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν από 
οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου εργαςίασ.

Ρροϊκθςθ και  χριςθ διαφόρων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ και 
ςυναλλαγϊν, εφόςον οι πολίτεσ/επιςκζπτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιοφν το αςφρματο τοπικό δίκτυο δωρεάν και μάλιςτα μζςω απλϊν 
διαδικαςιϊν πρόςβαςθσ.  

w-Lan ζημ Remezzo



Το Επισειπείν ενηάζζεηαι ζηιρ δομέρ ηηρ 

Κοινωθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος 

Καλαμαπιάρ (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) και 

δημιοςπγήθηκε ηο 2008, μέζω ηος Γ’ ΚΠΣ 

(ΠΔΠ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, 2003-2008)

Σκοπόρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηος είναι η 

ζςμβολή ζηην οικονομική ανάπηςξη ηηρ 

πεπιοσήρ μέζω μίαρ ζειπάρ 

ςποζηηπικηικών δπάζεων για ηην 

ενθάππςνζη και ηην ανάπηςξη ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ ζηην ηοπική κοινωνία.

http://www.kedka.gr/


Η δεμημονγία ηωκ ζεμείωκ αζύνμαηεξ εονοδωκηθήξ πνόζβαζεξ ζημ Δηαδίθηομ 
έπεη ζομβάιεη:

ζηεκ ακάπηολε ηεξ εονοδωκηθόηεηαξ
ζηεκ αύλεζε ηεξ πνήζεξ ημο Δηαδηθηύμο θαη ηωκ κέωκ ηεπκμιμγηώκ από ημοξ 
πμιίηεξ
ζηεκ αλημπμίεζε από ημοξ πμιίηεξ ηωκ δηαδηθηοαθώκ οπενεζηώκ θαη πεγώκ 
πιενμθόνεζεξ πμο είκαη δηαζέζημα μέζα από ημ Δηαδίθηομ



Ολοκληρωμζνο ςφςτημα πληροφόρηςησ οδηγϊν για ελεφθερεσ θζςεισ

ςτάθμευςησ για το Δήμο Καλαμαριάσ

Το έπγο αποζκοπεί ζηη λειηοςπγία ενόρ ολοκληπωμένος έξςπνος ζςζηήμαηορ 

παπόδιαρ ελεγσόμενηρ ζηάθμεςζηρ

Οι βαζικοί ζηόσοι ηος έπγος είναι:

 Μείωζη ηηρ κςκλοθοπιακήρ ζςμθόπηζηρ και ηηρ άζκοπηρ μεηακίνηζηρ για 

εύπεζη σώποςρ ζηάθμεςζηρ

 Μείωζη ηηρ εκπομπήρ CO από ηη μείωζη ηηρ κςκλοθοπιακήρ ζςμθόπηζηρ και 

ηιρ άζκοπερ μεηακινήζειρ

 Αύξηζη ηηρ παπαγωγικόηηηαρ ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ

φγχρονεσ ψηφιακζσ υπηρεςίεσ μεταφορϊν



politismos.kalamaria.gr

Βαζικοί ζηόσοι ηος Δήμος Καλαμαπιάρ

ζηον ηομέα ηος Πολιηιζμού είναι:

• Ζ πποαγωγή ηος ππωηογενούρ 

πολιηιζμού ζηο Γήμο Καλαμαπιάρ

• Ζ ανάδειξη ηηρ Καλαμαπιάρ ωρ κένηπο 

πολιηιζμού ηος πολεοδομικού 

ζςγκποηήμαηορ.

• Ζ διαηήπηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ηηρ 

Καλαμαπιάρ παπά ηη παγδαία αύξηζη ηος 

πληθςζμού.

• Ζ ζςμμεηοσή ηων καηοίκων ζηα 

καλλιηεσνικά δπώμενα.

• Ο ζςνηονιζμόρ ηων πολιηιζηικών 

δπαζηηπιοηήηων πος λαμβάνοςν σώπα ζηο 

Γήμο Καλαμαπιάρ.

• Ζ πποζθοπά καλλιηεσνικήρ παιδείαρ 

ζηοςρ πολίηερ.

• Οι πολιηιζηικέρ ανηαλλαγέρ με άλλερ 

πεπιοσέρ και η μείξη πολιηιζμών.

• Ζ οικονομική ανάπηςξη ηηρ Καλαμαπιάρ 

μέζω πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων



Ψηφιοποίηςη αρχειακοφ υλικοφ και προμήθεια πληροφοριακοφ

ςυςτήματοσ για το ιςτορικό αρχείο προςφυγικοφ ελληνιςμοφ του Δήμου

Καλαμαριάσ.

Το ζργο αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία μίασ Ρολιτιςτικισ Ρφλθσ για το Ιςτορικό Αρχείο
Ρροςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ του Διμου Καλαμαριάσ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
επιςκεπτϊν.

Για το ςκοπό αυτό κα ψθφιοποιθκεί ζνα μεγάλο μζροσ του αρχειακοφ υλικοφ του 
Ιςτορικοφ Αρχείου Ρροςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ (Ι.Α.Ρ.Ε.)  για τθν επιβίωςθ των 
ιςτορικϊν πθγϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ και τθσ 
ςυλλογικισ μνιμθσ μιασ κοινωνίασ.

Οι δραςτθριότθτεσ του Ι.Α.Ρ.Ε. αφοροφν κυρίωσ το μεγάλο προςφυγικό ρεφμα τθσ 
Μικραςιατικισ Καταςτροφισ και τθσ Ανταλλαγισ των Ρλθκυςμϊν (1923-24) από τον 
Ρόντο, τθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι Θράκθ.

Ιςτορικό Αρχείο Ρροςφυγικοφ 
Ελλθνιςμοφ



Σο Ιςτορικό Αρχείο Προςφυγικοφ Ελληνιςμοφ διαθζτει τρία τμήματα:

Ιςτορικό Αρχείο 
Αρχείο Προφορικϊν Μαρτυριϊν
Βιβλιοθήκη

Ιςτορικό Αρχείο
Ρεριλαμβάνει:
Συλλογζσ Αρχείων Δθμόςιων Υπθρεςιϊν (τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ). Αποτελοφνται 
περίπου από 16.000 ςελίδεσ.
Ιδιωτικζσ Συλλογζσ. Ρεριλαμβάνουν υλικό όπωσ θμερολόγια, απομνθμονεφματα, 
πιςτοποιθτικά βάπτιςθσ και γάμου, ςχολικά απολυτιρια, μακθτικά τετράδια, οικογενειακά 
βιβλιάρια κ.α. Αποτελοφνται περίπου από 15.000 ςελίδεσ
Συλλογζσ Χαρτϊν (από ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ).Αποτελοφνται 
από 70 πρωτότυπουσ χάρτεσ.
Συλλογζσ Εφθμερίδων και Δθμοςιευμάτων του Μεςοπολζμου. Αποτελοφνται περίπου 
από 200 ςελίδεσ εφθμερίδων και 10.000 δθμοςιεφματα
Συλλογζσ Φωτογραφιϊν και Καρτ Ροςτάλ. Ρεριλαμβάνουν περίπου 10.000 φωτογραφίεσ 
και 300 καρτ ποςτάλ με απεικονίςεισ πλικουσ κεμάτων από τθν κακθμερινι ηωι του 
μικραςιατικοφ-προςφυγικοφ ελλθνιςμοφ.



Αρχείο Προφορικϊν Μαρτυριϊν

Ρεριλαμβάνει: 

1.500 προφορικζσ μαρτυρίεσ (ςυνεντεφξεισ) Ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςιατικισ 
Καταςτροφισ και τθσ Συνκικθσ Ανταλλαγισ των Ρλθκυςμϊν, που ιρκαν ςτο ελλθνικό 
κράτοσ το διάςτθμα 1922-1924.Είναι ςυνεντεφξεισ ιχου (μαγνθτοφωνθμζνεσ) και είναι 
καταγεγραμμζνεσ ςε καςζτεσ (ςυνολικι διάρκεια περίπου 3.000-3.500 ϊρεσ). 
150 προφορικζσ μαρτυρίεσ από Καλαμαριϊτεσ «2θσ προςφυγικισ γενιάσ», δθλαδι 
απογόνουσ προςφφγων που εγκαταςτάκθκαν ςτθν Καλαμαριά. Οι καταγραφζσ αυτζσ 
αφοροφν κυρίωσ τθν περίοδο 1935-1967 ςτθν Καλαμαριά. Είναι ςυνεντεφξεισ ιχου 
(μαγνθτοφωνθμζνεσ) και είναι καταγεγραμμζνεσ ςε καςζτεσ (ςυνολικι διάρκεια περίπου 
300-400 ϊρεσ). 
130 βιντεοςκοπθμζνεσ προφορικζσ μαρτυρίεσ (ςυνεντεφξεισ) Ελλινων προςφφγων τθσ 
Μικραςιατικισ Καταςτροφισ και τθσ Συνκικθσ Ανταλλαγισ των Ρλθκυςμϊν. Είναι 
ςυνεντεφξεισ ιχου και εικόνασ (βιντεοςκοπθμζνεσ) και είναι καταγεγραμμζνεσ ςε 
βιντεοκαςζτεσ (περίπου 130-150 ϊρεσ).
100 προφορικζσ μαρτυρίεσ από Ζλλθνεσ Κωνςταντινουπολίτεσ που ιρκαν ωσ πρόςφυγεσ 
ι ωσ απελακζντεσ από τθν Τουρκία, και εγκαταςτάκθκαν ςταδιακά ςτο ελλθνικό κράτοσ 
από το 1955 μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970. Είναι ςυνεντεφξεισ ιχου, 
καταγεγραμμζνεσ ςε ψθφιακι μορφι (περίπου 100-150 ϊρεσ).



Βιβλιοθήκη φγχρονων και Παλαιϊν Εκδόςεων

Ρρόκειται για μία πλοφςια και ενθμερωμζνθ βιβλιοκικθ για ζνα πλικοσ κεματικϊν 
ενοτιτων που αφοροφν κυρίωσ τον προςφυγικό ελλθνιςμό. Αποτελείται από 4.000
περίπου ςφγχρονεσ και παλαιζσ εκδόςεισ. 

Στισ τελευταίεσ περιλαμβάνονται βιβλία τα οποία εκδόκθκαν από τισ αρχζσ του 19ου ζωσ 
τα μζςα του 20ου αιϊνα, οριςμζνα από τα οποία είναι ςιμερα εξαιρετικά ςπάνια και 
δυςεφρετα. Μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηουν επίςθσ τα βιβλία που εκδόκθκαν ςτθ 
Μικρά Αςία, τον Ρόντο, τθν Ανατολικι Θράκθ και ςτα κζντρα του ελλθνιςμοφ τθσ 
διαςποράσ.  

Ακόμθ το Ιςτορικό Αρχείο διακζτει τισ εκδόςεισ όλων των προςφυγικϊν ςυλλόγων τθσ 
χϊρασ, τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των ερευνθτικϊν κζντρων, μουςείων και ιςτορικϊν 
αρχείων, που αφοροφν τον μικραςιατικό-προςφυγικό ελλθνιςμό, κακϊσ και μεγάλο αρικμό 
ιδιωτικϊν εκδόςεων, βιβλίων δθλαδι που εκδόκθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ ςυγγραφείσ, 
ζξω από τα πλαίςια των εκδοτικϊν οίκων. 



O Δήμορ Καλαμαπιάρ  λειηοςπγεί εξολοκλήπος 

τεθιακά και δπα αποηελεζμαηικά και αποδοηικά ζε 

πλαίζιο σπεζηήρ διακςβέπνεζερ , ππορ όθελορ όλυν:

Πολιηών, 

Επισειπήζευν 

και  Επγαδόμενυν



Ευχαριςτϊ για τθν 
προςοχι ςασ

Γεωργιάδησ Γιϊργοσ 

Προϊςτάμενοσ Σμήματοσ Πληροφορικήσ 

Δήμοσ Καλαμαριάσ

georgiadis@kalamaria.gr
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