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Η διαδικτυακή πύλη προσφέρει:

Γενικές Υπηρεσίες

• Πληροφόρησης

• Ενηµέρωσης

• Συµµετοχής

Ειδικές Υπηρεσίες

• Ηλεκτρονικά αιτήµατα και καταγγελίες πολιτών

• Ψηφιακούς Πληροφοριακούς Χάρτες

• Φωτογραφικό Λεύκωµα, Πολιτιστικές διαδροµές

• Ηλεκτρονικές Πληρωµές

• Αποφάσεις ∆.Σ από το 1993 κ.α
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Στόχοι Υπηρεσιών

• 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
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Υπηρεσίες Πληροφόρησης

• Θεµατική Οργάνωση της πληροφορίας σε βασικούς κόµβους:

– ∆ήµος Χανίων

– Πόλη Χανίων

– e-Υπηρεσίες

– Επικαιρότητα

• Οργάνωση του περιεχοµένου στις παρακάτω ειδικές οµάδες:

– ∆ηµότης

– Επισκέπτης

– Επιχειρήσεις

– Χανιά για…

• Νέοι

• Παιδί

• Τρίτη Ηλικία

• Αλλοδαποί

• Γυναίκα
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης

• Εφηµερεύοντα Φαρµακεία

• Κινηµατογράφοι

• ∆ελτία Τύπου

• Ατζέντα Εκδηλώσεων

• Τοπική Επικαιρότητα

• Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί

• Προσλήψεις Προσωπικού

• Αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου

• Οµιλίες – Παρουσιάσεις ∆ηµάρχου Χανίων

• Ανακοινώσεις – παρουσιάσεις του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας

• RSS
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Υπηρεσίες Συµµετοχής

• Ηλεκτρονικές δηµοσκοπήσεις

• Υποβολή απόψεων και σχολίων / FORUM
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης –
Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Υπηρεσία ενηµέρωσης για τα

θέµατα των αποφάσεων που έχουν

ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

από το 1993 έως σήµερα.

Υπάρχει µηχανισµός αναζήτηση

αποφάσεων µε βάση συγκεκριµένα

κριτήρια αναζήτησης. Σύντοµα οι

αποφάσεις της ∆.Ε.

Για κάθε απόφαση εµφανίζεται:

•Αριθµός Απόφασης/Έτος

συνεδρίασης

•Τίτλος

•Αρχείο πρακτικού συνεδριάσεως

για την απόφαση
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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

– Τιµή Εισόδου
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Υπηρεσίες Ενηµέρωσης – RSS

To περιεχόµενο της πύλης είναι διαθέσιµο

και σε µορφή RSS για προβολή των νέων

από προγράµµατα ανάγνωσης ειδήσεων (Rss

Readers). 
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Υπηρεσίες Συµµετοχής – ∆ηµοσκοπήσεις

Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει
στο ∆ήµο να διενεργεί
δηµοσκοπήσεις. 

Ο επισκέπτης µπορεί να:

•συµµετέχει επιλέγοντας
κάποια από τις προτεινόµενες
απαντήσεις

•δει τα αποτελέσµατα της
δηµοσκόπησης

•δει τα αποτελέσµατα
παλαιότερων δηµοσκοπήσεων

Η απεικόνιση των
αποτελεσµάτων γίνεται
σε γραφική µορφή.
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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

Ηλεκτρονική Υποβολή 40 

Αιτηµάτων

•Ο δηµότης πιστοποιείται και

συµπληρώνει την αντίστοιχη

ηλεκτρονική αίτηση.

•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

δήµο ή ταχυδροµικά.
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Ειδικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία e-Αιτηµάτων

Για την ολοκλήρωση του

αιτήµατος και την έκδοση

πιστοποιητικού, ορίζονται οι

ακόλουθες διαδικασίες :

•Όλοι οι υπάλληλοι βλέπουν το

αίτηµα και ένας αναλαµβάνει να

το ολοκληρώσει.

•Ο προϊστάµενος του αρµοδίου

τµήµατος έχει τη δυνατότητα να

το αναθέσει σε συγκεκριµένο

υπάλληλο ή να το προωθήσει σε

άλλο τµήµα του ∆ήµου.
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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.
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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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Επικοινωνία

∆υνατότητα αποστολής µηνύµατος

σε συγκεκριµένη υπηρεσία του

∆ήµου.

•Επιλογή Υπηρεσίας

•Αυτόµατη εµφάνιση των στοιχείων

επικοινωνίας για την επιλεγµένη

υπηρεσία

•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 – Ηλεκτρονικές Πληρωµές

Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει την

ηλεκτρονική πληρωµή των

βεβαιωµένων υποχρεώσεων των

δηµοτών µέσω:

•Πιστωτικής Κάρτας

•Κατάθεσης σε Λογαριασµό Τραπέζης


