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Άλμα της Σαντορίνης στην ψηφιακή εποχή.
Χρηματοδότηση ύψους 2.348.369€ εξασφάλισε ο Δήμος Θήρας, από το πρόγραμμα
"Αντώνης Τρίτσης" προκειμένου να υλοποιήσει ένα πρωτοποριακό και φιλόδοξο έργο, που
μετατρέπει τη Σαντορίνη σε "έξυπνο" και βιώσιμο νησί.
Πρόκειται για ένα σύνολο σημαντικών δράσεων που έχουν ως στόχο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του Δήμου, ώστε να καλυφθούν με ταχύτητα και ασφάλεια οι διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και με μειωμένο
κόστος οι Υπηρεσίες του.
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε:
- Την οργάνωση όλων των υποδομών του Δήμου σε σύστημα GIS.
- Την ψηφιοποίηση όλων των αρχείων των υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. Πολεοδομία, Τεχνικές
Υπηρεσίες κ.α.).
- CRM Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κατοίκων
και επισκεπτών του Δήμου.
- Ψηφιακή καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων στο οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την
ρύθμιση της κυκλοφορίας.
- Καταγραφή και διαχείριση πληθυσμιακών ροών στο Δήμο, με στόχο την αποτροπή τοπικών
συνωστισμών.
- Διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου μέσω εγκατάστασης σύγχρονων GPS (και
αναβάθμιση των υφιστάμενων).
- Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης πληρότητας κάδων για την βελτιστοποίηση των
δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων.
- Λειτουργία Αυτόνομου Οχήματος Επιφανείας (USV) με στόχο την παρακολούθηση της
ποιότητας των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
- Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου με εξοπλισμό αιχμής για την
online παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης των νησιών μας.
Όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκαν, υποβλήθηκαν και διεκδικήθηκαν από το Δήμαρχο
Θήρας, τους συνεργάτες του και την ομάδα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του.
Αποτελούν μέρος μιας συστηματικής και ουσιαστικής προσπάθειας που έχει αποφέρει την
έγκριση έργων ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ το τελευταίο εξάμηνο.
Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση την προσπάθεια μας, εργαζόμαστε με συνέπεια
προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας στόχο, την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Σαντορίνης με
διασφάλιση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής για τους Σαντορινιούς.
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