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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο “MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg-MED 2014-2020 και στόχος του είναι η επίδειξη και προώθηση της 

υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με εποχική τουριστική 

ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων. 

Οι ειδικότεροι στόχοι για το Δήμο Ιωαννιτών είναι οι εξής: 

✓ Η χρήση τεχνολογιών crowd sourcing και άλλων έξυπνων εργαλείων, 

✓ Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες και η συγκέντρωση όλων των 

απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον αειφόρο σχεδιασμό της κινητικότητας, 

✓ Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων και η ποιότητά του, 

✓ Η αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων κινητικότητας, 

✓ Η αλληλεπίδραση και η συλλογή δεδομένων από τους πολίτες και τους τουρίστες. 

Στο εταιρικό σχήμα του MOTIVATE συμμετέχουν: 

• Almada – Πορτογαλία (ο Δήμος) 

• Ρόδος, Ιωάννινα – Ελλάδα (οι Δήμοι) 

• Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ)  

• Λάρνακα – Κύπρος (ο Δήμος) 

• Σιένα – Ιταλία (ο πάροχος δημοσίων συγκοινωνιών Tiemme Spa) 

Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας 

η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη 

δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του 

από του πολίτες. 
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o Ηλεκτρονικές επιγραφές μεταβλητών μηνυμάτων για προβολή και διαφήμιση  

 

o Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης επιβατών 

 

o Ηλεκτρονικά Συστήματα έκδοσης εισιτηρίων 
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o Mobile εφαρμογή ενημέρωσης για κυκλοφοριακές συνθήκες και προβολής δεδομένων 

διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης 
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o Mock up - από τον ενσωματωμένο city guide με περιγραφή της προσφερόμενης λειτουργικότητας 
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o Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κλήσεων 
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o Διαχείριση παραμέτρων φορητών τερματικών 

 

 

 

o Διαχείριση δημοτικών υπαλλήλων και προνομίων χρηστών 
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o Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας δημοτικών αστυνομικών 

 

o Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας δημοτικών αστυνομικών 
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o Αναζήτηση και εκτύπωση κλήσεων και φωτογραφιών (εντός και εκτός ΚΟΚ) 
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o Διόρθωση/Ακύρωση κλήσεων 

 

o Διαχείριση αυθεντικότητας καρτών στάθμευσης και αποφυγής χρήσης περισσότερες από μια 

φορές 

 

  



ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing και 

WP4: Transferring του έργου “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” 

13 

o Διαχείριση παραγωγικότητας με /χωρίς GIS 

 

o Στατιστικά – αναφορές κλήσεων 
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o Ηλεκτρονική υποδοχή και διαχείριση ενστάσεων πολιτών 
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o Διαχείριση κλήσεων (εισπράξεις, ΚΕΠΥΟ, ειδοποιητήρια) και έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων 
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o Διαχείριση αδειών στάθμευσης ειδικών ομάδων πολιτών και παροχής προνομίων (π.χ. μόνιμων 

κατοίκων, επαγγελματιών, ΑμεΑ, κλπ) 

 


