Πεπξαγκέλα Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ & ΣΠΔ
Πεπίοδορ 1/1/2021 μέχπι 31/12/2021
Α. Επιχειπηζιακόρ Σχεδιαζμόρ και Παπακολούθηζη Ππογπαμμάηων



Παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ Πξνγξακκαηηθψλ θαη Γηαβαζκηδηθψλ
πκβάζεσλ πλεξγαζίαο.



Παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
πινπνηνχκελσλ έξγσλ (κειεηψλ θαη δξάζεσλ) απφ ηε θάζε ηεο δεκνπξάηεζεο κέρξη ηελ
νινθιήξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθάζηνηε
πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο
πνπ ζρεηίδνληαη.



Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Θεάηξνπ Απφιισλ», πξνυπνινγηζκνχ
46.500,00€.



Έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2019-2023 Γήκνπ
χξνπ – Δξκνχπνιεο (Α΄ Φάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο) απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.



Τπνβνιή Σερληθνχ Γειηίνπ ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ Καηαδπηηθνχ
Σνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγία Καηαδπηηθψλ Γηαδξνκψλ χξνπ», πξνυπνινγηζκνχ
299.956,00€, πξνο ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ ΑΑΔ ΟΣΑ»
γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020»



Τπνβνιή πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ χξνπ»,
εληαγκέλεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
Καηλνηνκία 2014-2020» θαη έθδνζε ζρεηηθήο Απφθαζεο ζηηο 4-6-2021.





Τπνβνιή πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Μεραληζκφο Δλζάξξπλζεο & Τπνζηήξημεο
ησλ Δπελδχζεσλ θαη ηεο Καηλνηνκηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην λεζί ηεο χξνπ»,
εληαγκέλεο ζην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ θνπνχ γηα ην Νφηην Αηγαίν 2017-2020
θαη έθδνζε ζρεηηθήο Απφθαζεο ζηηο 18-6-2021.
Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο
(ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Γξάζεηο
αμηνπνίεζεο ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ γεσηνπξηζκν χ
ζηε χξν», πξνυπνινγηζκνχ 136.485,00€ (ζπλνιηθφο π/π Πξάμεο 367.285,00€)
θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ γηα αξρηηεθηνληθή κειέηε
ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Γεσινγηθήο Έθζεζεο ζην Κηίξην
Κνξλειάθε», πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00€.
Έληαμε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπή, κεηαθνξά θαη
ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ή θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ, γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο», πξνυπνινγηζκνχ
48.030,00€ (εθ ησλ νπνίσλ 17.530,00 ίδηα ζπκκεηνρή), ζην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ.
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Τπνγξαθή χκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ Γήκνπ
χξνπ – Δξκνχπνιεο, πξνυπνινγηζκνχ 37.138,00€.



Τπνγξαθή χκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο Γήκνπ
χξνπ – Δξκνχπνιεο, πξνυπνινγηζκνχ 37.138,00€.



Τπνγξαθή χκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ
γηα ηελ επαθή κε ηνλ θφζκν ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
198.301,30€.



Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηηο παξαθάησ πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΧΝΗ
ΣΡΙΣΗ»:
Ππόζκληζη

Τίηλορ Ππάξηρ

Πποϋπολογιζμόρ
(με ΦΠΑ)

ΑΣ04

Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ ζπιινγήο απνθνκηδήο θαη
επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ θαη αλαθχθισζεο

753.126,40€

ΑΣ06

Τπνγεηνπνίεζε δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ Ιζηνξηθνχ
Σφπνπ Γ.Δ. Δξκνχπνιεο

ΑΣ08

Φεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο

ΑΣ09

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο Κηηξίσλ θαη Κνιπκβεηηθήο
Γεμακελήο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ χξνπ - Δξκνχπνιεο

617.704,67€

ΑΣ10

πληήξεζε δεκνηηθψλ αλνηρηψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ
χξνπ – Δξκνχπνιεο

110.112,00€

ΑΣ12

Γξάζεηο Ηιεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν χξνπ - Δξκνχπνιεο

2.591.852,65€
1.664.200,00€

2.446.486,42€



Τπνβνιή πξφηαζεο θαη έληαμε ηεο Πξάμεο «Φεθηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ
αξρείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο χξνπ», πξνυπνινγηζκνχ 169.400,00€, ζηνλ Άμνλα
«Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Σνπξηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΣΧΝΗ
ΣΡΙΣΗ»



Έληαμε ηεο θνηλήο Πξφηαζεο κε ηελ Οξγάλσζε Παξαπιεγηθψλ Κχπξνπ (Κχξηνο
Γηθαηνχρνο) ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – Κχπξνο 2014
- 2020» (4εο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο
Interreg V-A Διιάδα – Κχπξνο 2014-2020), κε ηίηιν: «∆εµηνπξγία ∆ηθηχνπ
Πξνζβαζηµφηεηαο ζε πεξηνρέο θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα πιαίζηα ηεο
Βηψζηµεο Κηλεηηθφηεηαο», πξνυπνινγηζκνχ 293.858,00€.
Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γπκλαζίσλ
χξνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5047308 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Νφηην Αηγαίν 20142020», κε ηελ πξνζζήθε εθπφλεζεο κειέηεο θιηκαηηζκνχ-αεξηζκνχ ηεο αίζνπζαο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ησλ Γπκλαζίσλ χξνπ,
θαζψο επίζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε εγθαηάζηαζε λένπ
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ-αεξηζκνχ ζε απηήλ, επηπιένλ πξνυπνινγηζκνχ 120.869,91€.



Τπνγξαθή ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Yπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
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(DPO), πξνυπνινγηζκνχ 8.432,00€.


Ένταξη στο ππόγπαμμα τος ΟΑΕΔ - ΚΠΑ2
με τίτλο «ΑΠΑΧΟΛΗΗ 8.500
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑ 55-67 ΕΣΩΝ», πποϋπολογισμού 54.000,00 εςπώ,
για έξι (6) θέσειρ.



ςμμετοσή στο ππόγπαμμα Clean energy for EU islands και εκπόνηση μελέτηρ: Smart
electromobility in Syros, Greece

Β. Τεχνολογίερ Πληποθοπικήρ, Νέων Τεχνολογιών & Επικοινωνιών












Δπηδηφξζσζε 650 βιαβψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (Η/Τ,
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο).
Δπηδηφξζσζε 450 βιαβψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε Δθηππσηέο - Plotters.
Δπηδηφξζσζε 80 βιαβψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε Φσηνηππηθά.
Δπηδηφξζσζε 150 βιαβψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (θαισδίσζε,
θαηαλεκεηέο, παξνρέο θ.ι.π.).
Γηαξθήο ππνζηήξημε φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (1400 αηηήκαηα).
Αληηθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 35 παιαηψλ Η/Τ.
Πξνκήζεηα ππνινγηζηηθνχ πιηθνχ γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ηελ έθδνζε κειεηψλ απφ
ηελ ππεξεζία καο. πγθεθξηκέλα:
πληάρζεθε θαη δηεθπεξαηψζεθε ε κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλαιψζηκσλ πιηθψλ
κεραλνγξάθεζεο», πξνυπνινγηζκνχ 33.724,88 €, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
πληάρζεθε θαη δηεθπεξαηψζεθε ε κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα “Ηιεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ινγηζκηθψλ” πξνυπνινγηζκνχ
18.901,32€, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.

Δπίζεο ζπληάρζεθαλ θαη δηεθπεξαηψζεθαλ 9 κειέηεο γηα ηε πληήξεζε & Σερληθή Τπνζηήξημε
φισλ ησλ Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο
θαη 5 κειέηεο γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο πλδξνκέο ηνπ.




πλερήο ππνζηήξημε ησλ δεχμεσλ πνπ ππάξρνπλ κε ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εθηφο ηνπ
θεληξηθνχ δεκαξρείνπ , αμηνπνηψληαο ην χδεπμηο θαη ην Μεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν ησλ
νπηηθψλ ηλψλ ηεο Δξκνχπνιεο. Έηζη κπνξνχλ ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο λα αμηνπνηνχλ
φιεο ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Servers ηνπ Γεκαξρηαθνχ
Μεγάξνπ.
πλερήο ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
Γεκνηνινγίνπ, θαζψο θαη ζπλερήο παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
ηνπ Γεκνηνινγίνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ Δθινγηθψλ θαηαιφγσλ, γηα ηνλ νλνκαζηηθφ
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θαηάινγν ηνπ Μεηξψνπ Αξξέλσλ θαη γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ.
πλερήο ππνζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο Μηζζνδνζίαο, Πξνζσπηθνχ, φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ & ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο πξσηνθφιινπ γηα ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο.
Οινθιήξσζε 200 εξγαζηψλ (αλαβαζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο πξνγξακκάησλ θηι.) ζην
πιαίζην ππνζηήξημεο ησλ ινγηζκηθψλ ηεο OTS.
Γεκηνπξγία 16 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
12 θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ζε νηθνλνκηθά
παθέηα.
20 παξαδφζεηο ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ.
Δπηδηφξζσζε 56 βιαβψλ ηειεθσληθψλ Γξακκψλ.
25 λέεο εγθαηαζηάζεηο, επηδηνξζψζεηο αζχξκαησλ δηθηχσλ.
160 εγθαηαζηάζεηο πιηθνχ βηληενπξνβνιήο.
Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ζηελ παξαιία ηεο Βάξεο,
ζηελ παξαιία ηνπ Γαιεζζά.
Δγθαηάζηαζε 2 Scanners ζε ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο
Πξσηνθφιιεζεο ησλ Δηζεξρνκέλσλ Δγγξάθσλ.
Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή 10 Αηηεκάησλ Έθδνζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ Πχιε
ΔΡΜΗ www.ermis.gov.gr θαη ελεξγνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ.
Δπηκέιεηα γηα ηελ αλάξηεζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζην «Μεηξψν
Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ» www.data.gov.gr, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζε
αλνηθηφ θαη κεραλαγλψζηκν κνξθφηππν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε δηάζεζεο, πνπ έρεη
εθδψζεη ν Φνξέαο καο.
Τπνζηήξημε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ζα
ιεηηνπξγνχλ εθαξκνγέο γηα ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ πνιηηψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ
θαζψο θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο χξνπ.
Δθαξκνγή, παξακεηξνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο
ηειεδηαζθέςεσλ (ePresence, Zoom θηι) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ,
ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπζρεξήο ε θπζηθή παξνπζία θάπνησλ ή θαη φισλ ησλ
κειψλ ηνπο.
Τπνζηήξημε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ & Φεθηαθψλ
Τπνγξαθψλ (DocuTracks) ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα, επηηξνπέο, ηνπηθά
ζπκβνχιηα, θιπ ηνπ Γήκνπ. Τπνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Τπνζηήξημε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ
«ΙΡΙΓΑ» γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ ηνπ. Αλάζεζε ηεο δηαζχλδεζεο
ηνπ ΗΓΔ ηνπ Γήκνπ κε απηφ ηνπ «ΙΡΙΓΑ».
Αλάζεζε ηνπ Τπνέξγνπ "Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ επαθή κε ηνλ θφζκν
ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε", ηεο Πξάμεο «Φεθηαθή πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Μάξθνπ
Βακβαθάξε» κε θσδηθφ ΟΠ 5009837, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 €.
Τπνζηήξημε ησλ αζχξκαησλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Wifi4EU» πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
ζε πνιπζχρλαζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο Πιαηεία Μηανχιε, Άλσ χξνο (απφ
Μνπζείν Βακβαθάξε έσο ηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), Αζιεηηθφ Κέληξν
Γεκήηξηνο Βηθέιαο, Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην & εμσηεξηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ,
Κιεηζηφ γήπεδν κπάζθεη & εμσηεξηθφο ρψξνο απηνχ.
Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Γεληθήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR) ζην Γήκν χξνπΔξκνχπνιεο κε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) ζε
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ηδησηηθή εηαηξεία, εθπφλεζε ζρεδίνπ ζπκκφξθσζεο, έγθξηζε πνιηηηθήο αζθαιείαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ, εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ζηελ
Ιζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θηι.
Δθαξκνγή θαη ππνζηήξημε Απνκαθξπζκέλσλ πλδέζεσλ (κε dwservice) ζε φινπο ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα Σειεξγαζίαο.
Τπνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο govHUB
Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκσλ Διιάδαο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη αζθαιή
πξφζβαζε ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φπσο e-Παξάβνιν, Μεηξψν
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, Πιαηθφξκα Γήισζεο Γηφξζσζεο η.κ. Αθηλήησλ,
Δθαξκνγή Αλαδήηεζεο Καηφρνπ Ορήκαηνο, Δθαξκνγή Πέινπα θηι. πνπ πξνζθέξνπλ
δεδνκέλα απφ άιινπο θνξείο ζηνπο Γήκνπο.
Τπνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί ςεθηαθήο
πξνζβαζηκφηεηαο ΜΗ.Γ.Ι.ΔΦ.(Μεηξψν Γεκνζίσλ Ιζηνηφπσλ θαη Δθαξκνγψλ) γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Γηαρείξηζε Υξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΟΠΑΑ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Τπνζηήξημε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο eprm.ypen.gr θαη ηνπ Γηθηχνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
https://gpian.aead.gr.
Αλάζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ησλ domain names & hostings φισλ ησλ Ιζηνζειίδσλ ηνπ
Γήκνπ καο.
Δπηκέιεηα γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ φισλ ησλ Γειηίσλ Σχπνπ, ησλ
δηαγσληζκψλ, ησλ πξνθεξχμεσλ, ησλ πξνζθιήζεσλ ελδηαθέξνληνο κε ηα ζρεηηθά ηνπο
έγγξαθα θαη ησλ Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
ηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ, ε Τπεξεζία
καο θπξίσο ζπλεξγάζηεθε κε ην Γξαθείν Σχπνπ θαη αλάξηεζε 400 Γειηία Σχπνπ κε ην
ζρεηηθφ θαηά πεξίπησζε θσηνγξαθηθφ πιηθφ.
Πξφβαιε φιεο ηηο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο, πνπ είηε απηέο νξγαλψζεθαλ απφ
ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, είηε ζπκκεηείρε ζ’ απηέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ν Γήκνο
χξνπ - Δξκνχπνιεο.
Δπηκέιεηα γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην Face book φισλ ησλ
Κπθινθνξηαθψλ Ρπζκίζεσλ, πνπ γίλνληαη ζηελ Δξκνχπνιε θαη ζην λεζί καο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ππήξρε ππνζηήξημε ζηηο αλαξηήζεηο
εγγξάθσλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ζηελ εηζαγσγή λέσλ ρξεζηψλ ζην πξφγξακκα,
ζηε κεηαβνιή ππνγξαθφλησλ, ζηηο αλαθιήζεηο απνθάζεσλ πνπ είραλ ήδε αλαξηεζεί.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ππήξρε ππνζηήξημε ζηηο αλαξηήζεηο εγγξάθσλ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,
αηηεκάησλ, πξνθεξχμεσλ, ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ρξεζηψλ ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα.
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