
Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Σύστημα Διαχείρισης, 
Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το 
Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά». Το έργο έχει στόχο να αναβαθμίσει 
την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών/ επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων και χρη-
μάτων από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ύδρευσης την οποία 
μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση http://water-empapas.gr. Πρόκειται για μια 
πρωτοποριακή σε διεθνές επίπεδο πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλα-
γών, μέσω της οποίας έχετε τη δυνατότητα να:

1. Υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήματα για την έκδοση δικαιολογητικών ύδρευσης, να 
παρακολουθείτε την πορεία τους και να πραγματοποιείτε πληρωμές πλήρως ηλε-
κτρονικά, καταργώντας έτσι την ανάγκη επιτόπιας επίσκεψης σας στην Δημοτική 
Αρχή.

 Τα διαθέσιμα σήμερα ηλεκτρονικά αιτήματα αφορούν:

 • Νέα σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης 

• Υδροδότηση αγροτεμαχίου (άρδευση) 

• Διακοπή υδροδότησης  

• Μεταβίβαση/ παραχώρηση κυριότητας υδροληψίας 

• Βεβαίωση καταλληλότητας πόσιμου νερού 

•	 Επίλυση φορολογικών διαφορών

2. Υποβάλετε αναφορές για βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, με σαφή γεω-
γραφικό προσδιορισμό του προβλήματος σε χάρτη, καθώς και με δυνατότητα επι-
σύναψης φωτογραφίας της βλάβης.  

3. Ενημερώνεστε για τους κανονισμούς ύδρευσης και την ακολουθούμενη τιμολο-
γιακή πολιτική, ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις χρεώσεις των καταναλώ-
σεων σας και για το τι πληρώνετε.

4. Υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήματα/ παράπονα/ θέματα προς συζήτηση επιτυγχά-
νοντας άμεση επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή.

5. Προβάλετε ιστορικά στατιστικά στοιχεία καταναλώσεων ανά έτος, ανά μήνα και 
ανά Δημοτική Ενότητα με την βοήθεια συγκεντρωτικών γραφημάτων.

6. Υποβάλετε σε ηλεκτρονική φόρμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωσή σας, 
ώστε να παρακολουθείτε ιστορικά τις ενδείξεις των υδρομετρητών σας ανά  
εποχή και έτος.     

7. Έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών ύδρευσης 
για το Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών



Υποδομή λειτουργίας έργου 

Για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του Τμήματος Ύδρευσης, η Δημοτι-
κή Αρχή χρησιμοποιεί ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων (Xerox 
Docushare), το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεση εφαρμογή παραλαβής, αρχειοθέτησης 
και δρομολόγησης των αιτημάτων των πολιτών του Δήμου, καθώς και παρακολούθησης 
των διαδικασιών που ακολουθούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους μέχρι την τελική 
διεκπεραίωση του αιτήματος και την φυσική έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης.

Ταυτόχρονα ο Δήμος Εμ. Παππά όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στην εξοικονόμη-
ση φυσικών πόρων, εγκατέστησε υποσύστημα συλλογής επεξεργασίας και διαχείρισης 
δεδομένων από τις κεντρικές παροχές του δικτύου (Γεωτρήσεις – Δεξαμενές – Υδατό-
πυργοι) που σε συνεργασία με την εφαρμογή SCADA (LabView) του επιτρέπει:

• Την παρακολούθηση των καταναλώσεων στις κεντρικές παροχές

• Την άμεση αντιμετώπιση διαρροών/ βλαβών

•	 Τη μείωση του κόστους συντήρησης του δικτύου ύδρευσης

•	 Την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, από την αποδοτικότερη ενασχόληση των 
υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας

•	 Την έκδοση ιστορικών, στατιστικών στοιχείων κατανάλωσης (ανά καταναλωτή, ημέρα 
και έτος), ώστε η Δημοτική Αρχή να έχει πλήρη εικόνα των καταναλώσεων.     

Η συγκέντρωση των δεδομένων από τις κεντρικές παροχές του δικτύου ύδρευσης επι-
τυγχάνεται με την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα 
συσκευών Modem VHF/UHF, καθώς και με τη βοήθεια του ασύρματου ευρυζωνικού 
δικτύου (@5.4GHz), το οποίο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δικτύου κορμού που 
διατηρεί ο Δήμος, για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους, διαμέσου 
του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη» - ΕΣΠΑ. 

http://water-empapas.gr

Συνδεθείτε και εσείς στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Ύδρευσης του Δήμου  

http://water-empapas.gr, 

περιηγηθείτε στο περιεχόμενο 

της και δοκιμάστε τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες!


