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αλλά και του Νέου ∆ήµου



To www.chania.gr ξεκίνησε 1998 από ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραµµα (Million).

Τον Σεπτέµβριο 2008 ξεκίνησε το νέο ∆ηµοτικό Portal 
χρηµατοδοτούµενο από το ΠΕΠ Κρήτης Μέτρο 1.5 «Ηλεκτρονική
κυβέρνηση ∆ήµου Χανίων»

Είναι σε επισκεψιµότητα ένα από τα πέντε πρώτα Ελληνικά ∆ηµοτικά
Portal (www.alexa.com)

Καθηµερινή ενηµέρωση και εµπλουτισµός του περιεχοµένου

Πάνω από 1000 µοναδικοί ηµερήσιοι επισκέπτες

Ιστορία



Στατιστικά ∆ικτυακής Πύλης



Στατιστικά ∆ικτυακής Πύλης
Από 13.494 – 19.623



Στατιστικά ∆ικτυακής Πύλης



Στατιστικά ∆ικτυακής Πύλης



Στατιστικά ∆ικτυακής Πύλης
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Η διαδικτυακή πύλη :
Γενική ∆οµή

�∆ήµος Χανίων

�Πόλη Χανίων

�e-Υπηρεσίες

�Επικαιρότητα και εύκολη αναζήτηση

Προσφέρει γενικές Υπηρεσίες

�Πληροφόρησης

�Ενηµέρωσης

�Συµµετοχής

Προσφέρει ειδικές Υπηρεσίες

�Ηλεκτρονικά αιτήµατα και καταγγελίες πολιτών

�∆είτε τα Χανιά Live

�Ψηφιακούς Πληροφοριακούς Χάρτες

�Φωτογραφικό Λεύκωµα, Πολιτιστικές διαδροµές

�Ηλεκτρονικές Πληρωµές
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Στόχοι

• Ενεργός συµµετοχή των δηµοτών

• Αµεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

• Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των δηµοτών

• Ισότιµη συµµετοχή των κοινωνικών οµάδων

• Αναβάθµιση / αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
και του έργου του ∆ήµου.

• ∆ιαφάνεια
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Γενική οργάνωση

• Θεµατική Οργάνωση της πληροφορίας σε βασικούς κόµβους:

– ∆ήµος Χανίων

– Πόλη Χανίων …

• Οργάνωση του περιεχοµένου στις παρακάτω ειδικές οµάδες:

– ∆ηµότης

– Επισκέπτης

– Επιχειρήσεις

– Χανιά για…

• Νέοι

• Παιδί

• Τρίτη Ηλικία

• Αλλοδαποί

• Γυναίκα



� ∆ηµοτική αρχή (∆ήµαρχος , ∆Σ ,Αντιδήµαρχοι ,Προεδρείο ∆.Σ., ∆ηµαρχιακή Επιτροπή
,Επιτροπές, ∆.Σ 2002 – 2006, Οργανόγραµµα ) 

� ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

� ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις

� Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

� Αδελφοποιήσεις

� Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο

� ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες

� Τοπικό Συµβούλιο Νέων

� ∆ηµαρχείο

� ∆ιατελέσαντες ∆ήµαρχοι

� Περιοδικό ∆ήµου Χανίων

� Έργα

� Προγράµµατα του ∆ήµου

� Εκλογές

� Στατιστικά - ∆ηµογραφικά στοιχεία

� Τηλέφωνα Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Πληροφόρησης – ∆ήµος Χανίων



•Η Πόλη των Χανίων

•Η Ιστορία της πόλης (Προϊστορικά χρόνια έως σήµερα)

•Οδοί της Πόλης Χανίων (χώροι στάθµευσης-οδοί πλατείες)

•Παράδοση (στιβάνια-κρητικά µαχαίρια)

•Μουσεία

•Μνηµεία (Προϊστορικά Βυζαντινά, Ενετικά, Οθωµανικά , Νεώτερα , Ναοί της Πόλης )

•Ιστορικές θέσεις - συνοικίες

•Πολιτιστική Κληρονοµιά

•Πολιτιστικοί Φορείς

•Αρχιτεκτονική των Χανίων

•Φυσικό τοπίο (Γεωγραφία, κλίµα)

•Ταξιδιωτικές οδηγίες (∆ιαµονή, συγκοινωνίες, Κρητική διατροφή)

•Κοινωνικές υποδοµές

•∆ήµοι Νοµού Χανίων

•Χρήσιµα τηλέφωνα

•Χάρτης Πόλεως

•Φωτογραφίες Χανίων

Υπηρεσίες Πληροφόρησης – Πόλη Χανίων
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης

• Εφηµερεύοντα Φαρµακεία

• Κινηµατογράφοι Σήµερα

• ∆ελτία Τύπου

• Ατζέντα Εκδηλώσεων (όλων των φορέων) 

• Τοπική Επικαιρότητα

• Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί

• Προσλήψεις Προσωπικού

• Οµιλίες – Παρουσιάσεις ∆ηµάρχου Χανίων

• Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

• Ανακοινώσεις – παρουσιάσεις του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας

• Περιοδικό του ∆ήµου Χανίων
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης – Ηµερολόγιο Εκδηλώσεων

• Στην αρχική σελίδα εµφανίζονται:

– οι εκδηλώσεις της τρέχουσας ηµέρας

– εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν

προσεχώς.

• Μέσω του διαδραστικού
ηµερολογίου µπορεί κάποιος να δει

τις εκδηλώσεις επιλεγµένης

ηµεροµηνίας.

• Εµφάνιση των εκδηλώσεων σε
κατηγορίες

• Για κάθε εκδήλωση εµφανίζονται:

– Ηµεροµηνία / Ώρα διεξαγωγής

– Τοποθεσία
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης – Αποφάσεις ∆Σ και
∆ηµαρχιακής

Υπηρεσία ενηµέρωσης για όλες τις αποφάσεις

που έχουν ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

από το 1993 έως σήµερα και ∆ηµαρχιακή

από 2004 (14.000 ∆Σ)

Υπάρχει µηχανισµός αναζήτηση αποφάσεων µε

βάση συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης.

Για κάθε απόφαση εµφανίζεται:

•Αριθµός Απόφασης/Έτος συνεδρίασης

•Τίτλος

•Ολόκληρο το κείµενο της απόφασης
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Υπηρεσίες Συµµετοχής

Ο επισκέπτης µπορεί να:

•συµµετέχει επιλέγοντας
κάποια από τις προτεινόµενες
απαντήσεις

•δει τα αποτελέσµατα της
τρέχουσας δηµοσκόπησης

•δει τα αποτελέσµατα
παλαιότερων δηµοσκοπήσεων

Η απεικόνιση των
αποτελεσµάτων γίνεται
σε γραφική µορφή.

• Ηλεκτρονικές δηµοσκοπήσεις

• Υποβολή απόψεων και σχολίων / FORUM

∆ηµοσκοπήσεις
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•25 δηµοσκοπήσεις µε θέµατα από τοπική κοινωνία των Χανίων και την Τ.Α.

•Ανανεώνονται κάθε 20 ηµέρες από τον ∆ήµαρχο

•Έχουν ψηφίσει 5.525 άτοµα

•Η ∆ηµοσκοπήσεις µε την µεγαλύτερη συµµετοχή του κόσµου

ψήφισαν συνολικά 498 άτοµα σχετικά µε το σχέδιο Καλλικράτη

στο ∆ήµο Χανίων

02/02/2010 έως 22/02/2010 µε την ερώτηση:
«Συµφωνείτε µε την πρόταση του Ι.Τ.Α για την συνένωση των ∆ήµων Χανίων, 

Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας , Θερίσου, Ελ.Βενιζέλου, Σούδας και Κεραµιών
σε έναν ενιαίο ∆ήµο» µε αποτέλεσµα Ναι 56.02% (279) και Όχι 43.98% (219) 

∆ηµοσκοπήσεις
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Υπηρεσίες Συµµετοχής – Forum

•Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει τη

διεξαγωγή συζητήσεων µέσω

µηνυµάτων.

•Οι συζητήσεις είναι

κατηγοριοποιηµένες ανάλογα µε τη

θεµατολογία τους.

•Κάθε κατηγορία µπορεί να περιέχει

απεριόριστο αριθµό θεµάτων

συζητήσεων.

•Κάθε θέµα αντιπροσωπεύει µια

συγκεκριµένη σελίδα συζητήσεων

και µπορεί να περιλαµβάνει

απεριόριστο αριθµό µηνυµάτων.
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Ειδικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία e-Αιτηµάτων

•∆ικαιολογητικά και έντυπα για 150 αιτήµατα

Ηλεκτρονική Υποβολή 40 Αιτηµάτων

•Ο δηµότης πιστοποιείται και συµπληρώνει την

αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση (πάνω από 750

χρήστες) 

•Παρακολουθεί την πορεία του αιτήµατος µέσω

ειδικού κωδικού.

•Το αίτηµα ολοκληρώνεται από την αρµόδια

υπηρεσία και ο πολίτης ειδοποιείται µε τον

τρόπο, που έχει επιλέξει (sms ή email).

•Το πιστοποιητικό το παραλαµβάνει ο χρήστης από

το ∆ήµο ή ταχυδροµικά.

•Καθηµερινά 1-2 αιτήµατα πολιτών αποστέλλονται

µε ηλεκτρονικό τρόπο
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Ειδικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία e-Αιτηµάτων

Μόλις ολοκληρωθεί το αίτηµα

αποστέλλεται αυτόµατα από το

σύστηµα µήνυµα sms ή email στον

αποστολέα του αιτήµατος, που τον

ειδοποιεί ότι το αίτηµά του

ολοκληρώθηκε.



ΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωµάτων
Τοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης
Επιδιόρθωση βλάβης στο ∆ηµοτικό Φωτισµό
Επιστροφή χρηµατικής εγγύησης από κατασκευή
πεζοδροµίου
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδροµίων
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής από κατασκευή
πεζοδροµίου
Βεβαίωση οριστικοποίησης στάθµης καταστρώµατος
οδού
Άδεια κατάληψης δρόµου
Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων
(παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.) 
Εκτέλεση έργων Οδοποιίας
Ονοµασία ανώνυµων οδών
Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων
Βεβαιώσεις αρίθµησης οδών
Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Αίτηση για µετακίνηση κάδου
Αίτηση για τοποθέτηση κάδου
Βεβαίωση Αποκοµιδής απορριµµάτων
Αίτηση για παροχή υπηρεσίας καθαριότητας
Αίτηση για αποµάκρυνση ογκωδών αντικειµένων
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Ληξιαρχική Πράξη γάµου

∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Χορήγηση Πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης
Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
(διπλοεγγεγραµµένου) σε περίπτωση εκλογών
Πιστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης για τους εκλογικούς
καταλόγους
ΜΗΤΡΩΟΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝΑΡΡΕΝΩΝ

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα
Αρρένων
Πιστοποιητικό περί µη εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων
∆ΗΜΟΤΙΚΗ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ένσταση-Παράπονα για Παράνοµη στάθµευση
Εγκαταλειµµένα οχήµατα
ΠΡΑΣΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ
ΑίτησηΑίτηση προςπρος τοτο ΤµήµαΤµήµα ΠρασίνουΠρασίνου
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
Αίτηση για έλεγχο επικινδύνων κατασκευών
Αίτηση για βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισµού
Αίτηση για αντίγραφα πράξεων αναλογισµού
Αίτηση για αντίγραφα οικοδοµικών αδειών
ΚΕΠΚΕΠ

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον κεντρικό δικτυακό
τόπο των ΚΕΠ
ΤΟΠΙΚΟΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝΝΕΩΝ
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Νέων

e-Αιτηµάτα
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Επικοινωνία

∆υνατότητα αποστολής

µηνύµατος e-mail σε

συγκεκριµένη υπηρεσία του

∆ήµου.

•Επιλογή Υπηρεσίας

•Πληκτρολόγηση στοιχείων

αποστολέα

–Ονοµατεπώνυµο χρήστη

–Τηλέφωνο ή email

–Θέµα

–Σχόλια

–Αντιγραφή κειµένου Captcha ή

πληκτρολόγηση αποτελέσµατος πράξης

•Αποστολή µηνύµατος
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Ειδικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία Αιτηµάτων
µέσω κινητού τηλεφώνου

Ο δηµότης µπορεί να υποβάλει αίτηµα, 

αποστέλλοντας γραπτό µήνυµα στο

54260.

Το µήνυµα έχει την ακόλουθη µορφή:

ΔΥ [κενό] ΧΑ [κενό ] αίτημα

Ο δηµότης µπορεί να παρακολουθήσει

την πορεία του αιτήµατός του, 

αποστέλλοντας γραπτό µήνυµα στο

54260.

Το µήνυµα έχει την ακόλουθη µορφή:

ΔΥ [κενό] ΧΑ1 [κενό ] κωδικός

αιτήματος
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Ειδικές Υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές Πληρωµές

Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει την

ηλεκτρονική πληρωµή των

βεβαιωµένων υποχρεώσεων των

πιστοποιηµένων δηµοτών µέσω:

•Πιστωτικής Κάρτας

•Κατάθεσης σε Λογαριασµό Τραπέζης



Ειδικές Υπηρεσίες - ∆είτε τα Χανιά - Live

Ενετικό Λιµάνι

Πλατεία ∆ικαστηρίων



Ειδικές Υπηρεσίες – Ψηφιακοί Πληροφοριακοί Χάρτες

Μορφή: 

•Χάρτης

•∆ορυφορικός

•Υβριδικός

Περιεχόµενο :
•Αθλητικά Κέντρα

•Αρχαιολογικές Υπηρεσίες

•Βιβλιοθήκες

•Κλινικές - Κέντα Υγείας

•Μουσεία

•Πλατείες

•Σχολεία



Ειδικές Υπηρεσίες – Ψηφιακοί Πληροφοριακοί Χάρτες



Ειδικές Υπηρεσίες – Ψηφιακοί Πληροφοριακοί Χάρτες



Πέντε πολιτιστικές διαδροµές στην πόλη µε:

•Μνηµεία
•Μουσεία
•Αξιοθέατα

∆ιαδροµές (χάρτης & ανάλυση):

� Από το Σαντριβάνι έως το Φάρο
� Παραλία Κουµ Καπί
� Από τη πλατεία Τάλω έως την 1866 
� Από τη ∆ηµοτική Αγορά στην αρχαιότερη συνοικία

της πόλης
� Αστικά νεοκλασσικά κτίρια των Χανίων

Πολιτιστικές ∆ιαδροµές



Πολιτιστικές ∆ιαδροµές



Μοναδικές πρωτότυπες φωτογραφίες µε σχετικό λογοτεχνικό κείµενο
� Λιµάνι
� Μνήµες
� Γειτονιές

Φωτογραφικό – Λογοτεχνικό Λεύκωµα Χανίων



Municipality
Greeting
Projects

City of Chania
�The city of Chania 
�The History of the city of Chania 
�Streets and Plateaus of the city 
�Tradition 
�Museums 
�Monuments 
�Historical sites 
�Cultural Heritage 
�Cultural Institutions 
�The architecture of the city 
�Travel Information 
�Municipalities of Chania 
�Emergency Information 
�City map 
�homepage 
�forum 
�contact us 
�sitemap 

�weblinks
Citizen Services

�Civil Marriages
�Immigration Office

Ξενόγλωσσες Πληροφορίες - English



Μελλοντικά σχέδια

-Ζωντανή µετάδοση συνεδριάσεων
∆Σ και εκδηλώσεων στο ΚΑΜ

-Πληρωµή παραβάσεων ∆ηµ.Αστυνοµ.

-Περισσότερη ενεργή συµµετοχή πολιτών

-Περιεχόµενο από τους πολίτες

-Περιεχόµενο σε Περισσότερες Γλώσσες


