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Καθηµερινές υπηρεσίες 
προς Πολίτες

∆ηµοτικό Portal www.chania.gr 

50 ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 Άυθεντικοποίηση µέσω TaxisNet
 Αυτόµατη εισαγωγή – πρωτοκόλληση ΣΗ∆Ε – απάντηση
 ολοκληρωµένες 7500/έτος , 25/ηµέρα
Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το φάκελο οικοδοµικής  άδειας.
∆ηµοτική Ενηµερότητα
Αίτηση ρύθµισης οφειλών, Ν.4152/2013
Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσµατα
Πιστοποιητικά / Ληξιαρχικές Πράξεις

Νέες Υπηρεσίες λόγω Covid-19
Απαλλαγή καταβολής ∆ηµοτικών Τελών: 1.300 ηλεκτρ. Αιτήσεις
Μείωση Ενοικίου επαγγελµατικών µισθώσεων ∆ηµοτικών Κτιρίων 
Αναλυτική ενηµέρωση για όλες τις συναλλαγές



Καθηµερινές υπηρεσίες 
προς Πολίτες

∆ηµοτικό Portal Online Υπηρεσίες 

On-line αναζήτηση βιβλίων ∆ηµ. Βιβλιοθήκες

On-line Αιτήσεις για εγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθµούς

On-line Αιτήσεις για εγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθµούς 

µέσω ΕΣΠΑ (voucher)

On-line Αιτήσεις εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

On-line Αιτήσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα : Ολοήµερο 

αθλητικό-οικολογικό σχολείο 2020 , για παιδιά 6–12 ετών

On-line Αιτήσεις εγγραφής για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά 

του ∆ήµου Χανίων 

On-line αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας ∆όµησης (ΣΧΟΑΠ – Οικισµοί κ.α)



Καθηµερινές υπηρεσίες 
προς Πολίτες

Αpp ∆ηµότης Χανίων

Έναρξη λειτουργίας: Ιούνιος 2017

Android-iΟS >2500 Downloads

Θέµατα καθαριότητας, Προβλήµατα 

οδοστρώµατος (δρόµοι) –πεζοδροµιών, 

Βλάβη στο ∆ηµοτικό Φωτισµό, Θέµατα 

Πρασίνου και περιβάλλοντος

Αυτόµατη εισαγωγή – πρωτοκόλληση ΣΗ∆Ε 

– απάντηση

Yπό διαρκή αναβάθµιση



Ενηµέρωση – ∆ιαφάνεια

∆ηµοτικό Portal www.chania.gr 

Live συνεδριάσεις ∆.Σ. µέσω Youtube και µε τηλεδιάσκεψη 
(ήδη από τις 4/5/2020)

Ειδικό κανάλι Youtube για συνεδριάσεις ∆Σ
210 συνεδριάσεις 
συνολική διάρκεια 964:54:32
> 52.000 προβολές.
> 80 συνεδριάσεις µε τηλεδιάσκεψη συλλογικών οργάνων

Αποφάσεις όλων συλλογικών οργάνων από 1991 
     µε πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης

Θέµατα καθηµερινότητας (εφηµ. Φαρµακεία κ.α )
Live WebCams
Υπό αισθητική – λειτουργική αναβάθµιση



Πολιτισµός 

art@home: Μουσική – Θέατρο – Εικόνα, Απολαύστε 
µεγάλες παραστάσεις και εµφανίσεις από το σπίτι 
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.∆Η.Χ. – Κ.Α.Μ.)

Παράθυρο µε θέα: 51 µεταδόσεις εκδηλώσεων �
από το µεγάλο παράθυρο, το ∆ίλοβο στο Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), µε θέα το 
φωτισµένο Ενετικό Λιµάνι των Χανίων µε τη 
συµµετοχή συνολικά 83 καλλιτεχνών, µουσικών 
και ηθοποιών.



Πολιτισµός 

3D projection mapping

On – line φωτοδότηση 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

On – line ∆ιαδικτυακή συναυλία 
- αλλαγή χρόνου

70.000 views 
168.500 λεπτά

53.000 views
37.000 χρήστες



Πολιτισµός 

Ψηφιακή Ηλεκτρονική έκδοση 
των βιβλίων «Εν Χανίοις 2020»

Ηλεκτρονικός δανεισµός βιβλίων

Ψηφιακή Ηλεκτρονική έκδοση 
των βιβλίων «Εν Χανίοις 2020»



Πολιτισµός «Ένα παραµύθι θα σας πω...» αφήγηση 

παραµυθιών – ανάγνωσης Έργων/ 

Αποσπασµάτων από την Παγκόσµια 

Λογοτεχνία – 12 videos

Χριστός Ανέστη από τη ∆ηµοτική 

Φιλαρµονική Χανίων

Ωδική Βοήθεια, 10 Live µουσικές 

βραδιές, on-line παραγγελιές 



Αθλητισµός

∆ιαδικτυακές παρουσιάσεις για τη σωµατική άσκηση, 
την κίνηση και την ευεξία

Zumba –Pilates –Cross Training -Υογα
Γυµναστική µε οδηγίες στη νοηµατική
Γυµναστική για υπαλλήλους γραφείου

∆ιαδικτυακή και τηλεφωνική υποστήριξη για άσκηση στο σπίτι
Βιντεοκλήση – Skype, 
Chat – Messenger
Τηλεφωνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό σεµινάριο µε τίτλο: “Αθλητές και Covid-19: Πώς θα 
επιστρέψουµε «Ψυχικά Ανθεκτικοί»”



Καθηµερινές Υπηρεσίες 
προς Πολίτες

Καινοτόµο σύστηµα για 
αιτήµατα προς τον ∆ήµο

Για άτοµα µε µειωµένες 
δυνατότητες χρήσης ΤΠΕ

Αυθεντικοποίηση µε ανάγνωση 
ατοµικής κάρτας (Qrcode)

 
Εγκατάσταση σε 10 ΚΑΠΗ – 

ΚΗΦΗ

Αιτήµατα για: ∆ηµοτικό 
Φωτισµό, Καθαριότητα, 

Πεζοδρόµια, Πράσινο κ.α



Καθηµερινές Υπηρεσίες 
προς Πολίτες – AµεΑ

Σύστηµα εξ’ αποστάσεως διερµηνείας για την 
υποστήριξη κωφών και βαρήκοων 
 
Υποστήριξη κωφών και βαρήκοων 

Αποµακρυσµένη άµεση διερµηνεία από και προς τη 
νοηµατική µέσω άµεσης σύνδεσης, σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο

Η υπηρεσία εξ’ αποστάσεως διερµηνείας παρέχεται 
δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών



∆ηµοτικό LΑΝ

Free WiFi

Μήκους 70km

>150 φορείς ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος (Σχολεία, 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας και Προνοίας, 
Υπηρεσίες ∆ικαιοσύνης , ∆ΟΥ κ.ά.).

Πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα στο Εθνικό ∆ίκτυο, µε 
ταχύτητα σύνδεσης 1 Gbps. 

Συνεχής επέκταση και σύνδεση νέων φορέων

80 σηµεία CHANIA-CITYNET
10 σηµεία WIFI4EU
Πόλη – κεντρικές πλατείες
Ενδοχώρα σε όλες τις ∆Ε



∆ιαχείριση
Πληµµυρών

∆ιαδικτυακό σύστηµα 
πληροφόρησης και διαχείρισης 
κινδύνων πληµµυρών

∆εδοµένα από µετεωρολογικό 
σταθµό σε πραγµατικό χρόνο 
(θερµοκρασίας, σχετικής 
υγρασίας, βροχόπτωσης, 
ραγδαιότητας βροχόπτωσης κλπ.)

∆εδοµένα από ηλεκτρονικό 
σταθµίµετρο σε εκβολές ρέµατος 
για ρεαλιστικότερη πρόβλεψη 
πληµµυρικού κινδύνου.

Επιστηµονική επεξεργασία 
δεδοµένων

Aποστολή ενηµερωτικού SMS σε 
αρµόδιους φορείς για έγκαιρη 
παρέµβαση 

Ενηµέρωση κοινού πριν αλλά και 
κατά την ώρα της πληµµύρας



Ηλεκτρονική υπηρεσία 
διαχείριση θέσεων στάθµευσης 
ΑΜΕΑ

10/160 οριοθετηµένες θέσεις στάθµευσης για ΑµεΑ
250 κάρτες Bluetooth σε όλους τους δικαιούχους
Αισθητήρες εδάφους τεχνολογίας Narrow Band IoT 
Ασύρµατη συνδεσιµότητα µε κάρτες Bluetooth (BLE Beacon Cards). 
App, ParkALot (Chania) on-line για τη διαθεσιµότητα θέσεων , παράνοµη κατάληψη.

Web σύστηµα για την Τροχαία 

∆ιασφάλιση θέσεων µόνο για ΑµεΑ
πλοήγηση σε επιλεγµένη θέση και επαναδροµολόγηση

Παροχή στατιστικών για τη βελτίωση�του συστήµατος

60% µείωση παράνοµης κατάληψης 

Κυκλοφορία – Κινητικότητα



Σύστηµα Ευφυών Αστικών Μεταφορών
Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κυκλοφορία – Κινητικότητα



Έξυπνη διαχείριση φωτεινής σηµατοδότησης στην οδική αρτηρία από 
λιµάνι Σούδας σε κέντρο.

Πινακίδες VMS πληροφόρησης οδηγών για κατάσταση κυκλοφορίας και 
εκτιµώµενο χρόνο διαδροµής

On line συλλογή δεδοµένων κατάστασης της κυκλοφορίας µε 
αισθητήρες ανίχνευσης των MAC addresses διερχόµενων οχηµάτων

On line συλλογή περιβαλλοντικών δεδοµένων (αισθητήρες 
ατµοσφαιρικών ρύπων) και αλλαγή στρατηγικής σηµατοδοτών 

ΙοΤ platform 

Κυκλοφορία – Κινητικότητα



Oil Press

Εντός τη ∆ηµοτικής Αγοράς

Εικαστική σύνθεση, η οποία ενσωµατώνει πέτρινο 
µύλο λαδιού σε µικρογραφία

Περιστρέφεται ο µύλος, «ελαιόλαδο» ρέει από το 
άλλο άκρο του συστήµατος

∆ιαδραστική οθόνη µε πληροφορίες για τοπικά 
προϊόντα και αναλυτικές συνταγές κρητικής 
διατροφής 

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
On line αποστολή πληροφοριών  για τα 
παραδοσιακά προϊόντα – συνταγές mail

Τουρισµός



Ευφυείς δηµοτικοί χώροι στάθµευσης (ΕΠΑνΕΚ Open Mall)

Ανάδειξη θεµατικών διαδροµών µε εργαλεία ΤΠΕ (ΕΠ Κρητη 2014–2020)

Αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και 
πολιτιστικού πλούτου των Χανίων (ΕΠ Κρητη 2014–2020)

Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χωρών και 
δράσεων (ΕΠ Κρητη 2014–2020)

Καινοτόµες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης projection mapping Παλιάς 
Πόλης Χανίων (ΕΠ Κρητη 2014–2020)

Ανάδειξη Μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού και µε καινοτόµα εργαλεία ΤΠΕ. (ΕΠ Κρητη 2014–2020)

Mobile IT Urban Living Room (Horizon 2020)

Εργαλεία Ψηφιακού Μάρκετινγκ Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Χανίων
Ψηφιακά Ραντεβού µε ∆ηµοτικές Υπηρεσίες

Επόµενες ∆ράσεις



∆ιακρίσεις


