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Συνεργαζόμενοι φορείς:



Τι είναι?

Το DATABUILD αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εποπτείας 

της κτιριακής περιουσίας του δήμου.

Προσφέρει διαχείριση των κτιρίων και παρακολούθηση 

πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων.

Δημιουργήθηκε από τη Datagrid,  σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου.



Γιατί είναι χρήσιμο?

o Διατήρηση όλων των στοιχείων των κτιρίων 

συγκεντρωμένων, διαθέσιμων για download και 

εκτύπωση

o Χρήση από Ενεργειακό Υπεύθυνο για αυτόματη 

εξαγωγή του υποβαλλόμενου excel του Υπουργείου

o Στρατηγικό εργαλείο απόφασης για κτιριακές 

αναβαθμίσεις

o Προβολή δημοτικών κτιρίων στο κοινό- προφίλ 

οργανωμένης δημοτικής αρχής

o Προβολή κτιρίων διαθέσιμων προς εκμετάλλευση 



Διαδικασία καταγραφής διαθέσιμων στοιχείων

Γεωγραφική Θέση

Φωτογραφίες

Συμβόλαιο 

Ιδιοκτησίας

Οικοδομική Άδεια

Σχέδια

Άλλα  

Εισαγωγή Στοιχείων και 

ταξινόμησή τους ανάλογα 

με τις πληροφορίες 

Δημιουργία 

ψηφιακής βάσης 

δεδομένων με όλα 

τα συλλεχθέντα 

στοιχεία

Συλλογή 

Στοιχείων
Κωδικοποίηση 

Στοιχείων

Εισαγωγή σε Βάση 

Δεδομένων



Διαδικασία καταγραφής διαθέσιμων στοιχείων

Συλλογή Στοιχείων από: 

1. Το Δήμο

2. Την Πολεοδομία

3. Επίσκεψη επί Τόπου 

4. Διαθέσιμες Πληροφορίες από το Διαδίκτυο 

5. Υποθηκοφυλακείο 

6. Στοιχεία που στέλνουν μέσω της πλατφόρμας του site οι 

πολίτες/επισκέπτες



Δυνατότητες για δημότη

Δυνατότητα προβολής Κτιρίων/Υποδομών Δήμου σε: 

1. Χάρτες
2. Ξεχωριστές Ψηφιακές Καρτέλες

3. Στατιστικά Στοιχεία 



Δυνατότητες για δημότη

Περιεχόμενα Καρτέλας Κτιρίου

Ψηφιακή Καρτέλα 
Α/Α, Α/Α Οικοπέδου, 

Όνομα, Κωδικός, Κωδικός 

οικισμού, Είδος, Οικισμός, 

Ενεργειακά στοιχεία

Θέση 
Καρτέλα που δείχνει τη 

θέση στο Χάρτη



Δυνατότητες για δημότη

Περιεχόμενα Καρτέλας Κτιρίου

Σχέδια
Τα σχέδια της κατασκευής 

σε μορφή .pdf, 

αποθηκεύσιμα και 

εκτυπώσιμα, με ένδειξη 

κλίμακας 

Διαθέσιμες 

Φωτογραφίες   



Τεχνική Υπηρεσία 

Ο εκάστοτε Δήμος μπορεί να επιλέξει ποια στοιχεία θα είναι 

δημόσια και ποια θα απευθύνονται αποκλειστικά στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική Υπηρεσία έχει τη 

δυνατότητα να κάνει log in στο σύστημα και να: 

• Εισάγει, Επεξεργαστεί, Εκτυπώσει Ενεργειακά Στοιχεία από 

browser και app

• Στείλει κάποια αναφορά στη Datagrid σε περίπτωση 

προβλήματος

`



Τεχνική Υπηρεσία 

Ενεργειακά 

στοιχεία-

Περιβάλλον 

εφαρμογής



Τεχνική Υπηρεσία 

Στοιχεία 

κτιρίων



Τεχνική Υπηρεσία 

Στοιχεία 

κτιρίων

• Συνολική 

ενεργειακή 

κατανάλωση

• Κατανάλωση 

ρεύματος

• Κατανάλωση 

πετρελαίου

• Συστήματα 

θέρμανσης, 

ψύξης, 

αερισμού



Τεχνική Υπηρεσία 

Εξαγωγή 

excel

Εξαγωγή excel 

Υπουργείου από 

τον Ενεργειακό 

Υπεύθυνο με ένα 

κλικ

Εξαγωγή 

αναφορών



Τεχνική Υπηρεσία 

Στατιστικά

• Καταναλώσεις

• Κόστη

• Εκπομπές CO2

• Ενεργειακό 

ισοζύγιο



Διαδραστικότητα 

 Κτίρια προς Εκμετάλλευση

Τα Κτίρια προς Εκμετάλλευση αφορούν τα κτίρια που ο Δήμος μπορεί να ενοικιάσει σε Ιδιώτες. 
Στην Καρτέλα είναι απαραίτητη η εισαγωγή στοιχείων του Χρήστη που θέλει να δει τα 
συγκεκριμένα κτίρια. Τα στοιχεία αργότερα έρχονται σε ηλεκτρονική μορφή και αφού γίνει 
κάποια ταύτιση του δίνεται ένα username και ένα password. 



Διαδραστικότητα 

 Συμμετοχή

Καρτέλα στην οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανεβάσει αρχεία οποιασδήποτε μορφής, να 
εισάγει τα στοιχεία του και περιγραφή του στοιχείου που ανέβασε και να δει το όνομα του στο 
site ως συμβαλλόμενο. 



Συμβατότητα 

Το Databuild είναι συμβατό με όλες τις συσκευές:

▪ PC

▪ Tablet

▪ Κινητό 

Λειτουργεί σε όλους τους browser, αν και προτείνεται το Google Chrome 

και ανταποκρίνεται σε όλα τα λογισμικά συστήματα. 

Υπάρχει επίσης αυτόνομο app ενεργειακής διαχείρισης



Δυνατότητες 

o Διαχωρισμός επιπέδων χρήσης (δημότης, τεχν. υπηρεσία κτλ)

o Δυνατότητα προβολής στην ιστοσελίδα του δήμου

o Προσαρμογή συστήματος στις ανάγκες κάθε δήμου



Σύνοψη- Οφέλη

o Διατήρηση όλων των στοιχείων των κτιρίων συγκεντρωμένων, 

διαθέσιμων για download και εκτύπωση

o Χρήση από Ενεργειακό Υπεύθυνο για αυτόματη εξαγωγή του 

υποβαλλόμενου excel του Υπουργείου

o Στρατηγικό εργαλείο απόφασης για κτιριακές αναβαθμίσεις

o Προβολή δημοτικών κτιρίων στο κοινό- προφίλ οργανωμένης 

δημοτικής αρχής

o Προβολή κτιρίων διαθέσιμων προς εκμετάλλευση 



Εφαρμογές Databuild

Μπορείτε να δείτε το Databuild και το πώς έχει προσαρμοστεί ανάλογα 

με τις ανάγκες των Δήμων: 

✓ Τριφυλίας

http://trifylia.databuild.gr/

✓ Πύλου

http://pilos.databuild.gr/

✓ Νεμέας

http://nemea-buildings.weebly.com/



DATABUILD

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


