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Υπηρεσίες

Δήμος Παλλήνης



Εισαγωγή

Οι στόχοι μας

• Ενημέρωση δημοτών

• Ταχύτερη διεκπεραίωση από υπηρεσίες

• Προβολή Δήμου & ενίσχυση οικονομίας

• Παρακολούθηση αδέσποτων ζώων

• Διαφάνεια & Εξορθολογισμός δαπανών
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Πλατφόρμα InfoΔράση
pallini.infodrasi.gr

Πληροφόρηση & Διαφάνεια
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To InfoΔράση του Δήμου Παλλήνης αποτελεί

καθημερινή ακτινογραφία ολόκληρης της

δραστηριότητας του Δήμου και των νομικών του

προσώπων, προς τους δημότες και τους

κοινωνικούς φορείς.

Με την πλατφόρμα αυτή ενημερώνουμε με

διαφάνεια την τοπική κοινωνία για την όλη

λειτουργία του Δήμου και τις δράσεις

αναβάθμισης της πόλης μας, οπτικοποιώντας

έργα και παρεμβάσεις που εγκρίνονται και

σταδιακά υλοποιούνται.



Καταχωρημένες 

δράσεις

468 δράσεις
• 39 προμήθειες

• 21 μελέτες

• 45 τεχνικά έργα

• 145 υπηρεσίες

• 90 επισκευές-συντηρήσεις 

• 28 εκδηλώσεις
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Πλατφόρμα MyGIS
pallini.mygis.gr

Γεω-πληροφοριακά Συστήματα

➢ Κεντρική διαχείριση
Οργάνωση όλης της πληροφορίας σε μία

πλατφόρμα, στο ίδιο προβολικό σύστημα

➢ Διασύνδεση των υπηρεσιών
Άμεση πρόσβαση όλων των υπηρεσιών

στα δεδομένα που χρειάζονται

➢ Απλό & εύχρηστο
Με ειδική σχεδίαση για χρήστες χωρίς

γνώσεις GIS

➢ Ανοιχτά δεδομένα
Με ειδικά διαμορφωμένους, φιλικούς

χάρτες για το ευρύ κοινό
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Πλατφόρμα MyGIS
pallini.mygis.gr

20 χάρτες, 60 πληροφοριακά επίπεδα
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Παραδείγματα χαρτών

7



Παραδείγματα χαρτών
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Παραδείγματα χαρτών
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Παραδείγματα χαρτών
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Πλατφόρμα City Guide
palliniguide.gr

Τουριστικός & Επαγγελματικός οδηγός
Με την πλατφόρμα αυτή, 

προωθούμε με έναν ενιαίο 

και σύγχρονο τρόπο την 

ανάπτυξη του Γέρακα, 

της Ανθούσας και της 

Παλλήνης. Δημότες και 

επισκέπτες μπορούν να 

περιηγηθούν διαδικτυακά 

στα αξιοθέατα και να 

βρουν επιχειρήσεις και 

επαγγελματίες του δήμου
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Καταχωρήσεις

• 695 επιχειρήσεις

• 34 αξιοθέατα

• 30 υποδομές πόλης 
(γήπεδα, σχολεία κ.λ.π.)
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Πλατφόρμα Get A Pet
pallini.getapet.gr

Μητρώο Αδέσποτων Ζώων
❖ Ολοκληρωμένο 

περιβάλλον 

καταγραφής

❖ Μητρώο αδέσποτων

❖ Μητρώο υιοθεσιών

❖ Μητρώο ιατρικών 

πράξεων
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«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Καταγραφής Προβλημάτων



«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Καταγραφής Προβλημάτων

Ο "Ενεργός Πολίτης" είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα, που επιτρέπει 

σε όσους ζουν, εργάζονται ή και επισκέπτονται το Δήμο μας να 

αναφέρουν μέσω του διαδικτύου προβλήματα καθημερινότητας όπως:

Βλάβες Ύδρευσης, Σκουπίδια, Καμένες λάμπες δημοτικού φωτισμού, 

Κατεστραμμένο αστικό εξοπλισμό, (παγκάκια, παιδικές χαρές, 

πινακίδες ονοματοθεσίας κ.λ.π), Λακούβες – οδόστρωμα, Τοποθέτηση 

ή αντικατάσταση κάδου, Αποκομιδή απορριμμάτων, Περισυλλογή 

ογκωδών αντικειμένων, Καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων, 

Κλάδεμα δέντρων, Κοιμητήρια, κ.λ.π

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αυτόματου ακριβούς προσδιορισμού 

της θέσης του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ οι δημότες 

μπορούν να επισυνάψουν και σχετικές φωτογραφίες. Με αυτό τον 

τρόπο ο Δήμος ενημερώνεται μέσω e-mail και αναθέτει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες τις αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης.


