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Δελτίο Τύπου 
 

Το νέο ολοκληρωμένο ΒΒΒ App φέρνει όλο το Δήμο στο κινητό σας 

Σε ένα καθοριστικό βήμα εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών προχώρησε ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση του δημότη 
και επισκέπτη του Δήμου με τρόπο διαφανή, μετρήσιμο και ανιχνεύσιμο, τη συνολική 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο και την εγκαθίδρυση αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και πολιτών.  

Το νέο BBB App, το πρώτο ολοκληρωμένο City App της χώρας, επιτρέπει στους 
πολίτες να έχουν πρόσβαση στις εκατοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης μέσα από μία ενιαία εφαρμογή για «έξυπνες» κινητές συσκευές.  

Παράλληλα, επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή και τις δημοτικές υπηρεσίες να έχουν 
ολοκληρωμένη εικόνα των ζητημάτων της πόλης και των αναγκών των δημοτών, να 
επικοινωνούν άμεσα με τους δημότες και να λαμβάνουν την άποψή τους για σημαντικά 
θέματα, καθώς και να προγραμματίζουν καλύτερα τις εργασίες τους βελτιώνοντας έτσι 
την ανταπόκρισή τους προς τους πολίτες. 

Το BBB App είναι διαθέσιμο δωρεάν για συσκευές με λογισμικό iOS και Android και 
προσφέρει στους πολίτες μια συνεχώς αναπτυσσόμενη λίστα δυνατοτήτων, όπως: 

● Να πλοηγούνται γρήγορα στις εκατοντάδες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου 

● Να υποβάλλουν αιτήματα καθημερινότητας για τη διευθέτηση ζητημάτων που 

αφορούν στη λειτουργία της πόλης (όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και 

σκουπιδιών, θέματα ηλεκτροφωτισμού, οδοστρώματος, κ.α., μέχρι και έκτακτα 

περιστατικά που απαιτούν την δημοτική συνδρομή) 

● Να λαμβάνουν ζωντανή ενημέρωση στο κινητό τους τηλέφωνο για την πορεία 

επίλυσης του αιτήματός τους, μέχρι και την οριστική του διευθέτηση 

https://apps.apple.com/us/app/bbb-app/id1663753173
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbApp&hl=el


● Να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση Ψηφιακών Βεβαιώσεων &  

Πιστοποιητικών (του Ληξιαρχείου & Δημοτολογίου, της  Οικ. Υπηρεσίας, της 

Πολεοδομίας, του Πρωτοκόλλου) 

● Να λαμβάνουν απευθείας στο κινητό τους νέα, σημαντικές ανακοινώσεις και 

εκδηλώσεις του Δήμου  

● Να διαβάζουν επικαιροποιημένους όλους τους οδηγούς της Πολιτικής 

Προστασίας. 

● Να λαμβάνουν μέρος σε σύντομες δημοσκοπήσεις για σημαντικά θέματα της 

πόλης μας 

● Να ενημερώνονται για τα θέματα της Κινητικότητας, της Παιδείας, της 

Ανακύκλωσης και του Τουρισμού στον Δήμο μας 

● Να έχουν πρόσβαση σε Σημεία Ενδιαφέροντος, Χρήσιμα Τηλέφωνα και Συχνές 

Ερωτήσεις 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το BBB App αναδεικνύεται σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 
επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημότη/επισκέπτη και έναν σημαντικό σύμμαχο 
στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημοτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.  

Η νέα δημοτική εφαρμογή θα εξελίσσεται διαρκώς προσθέτοντας νέες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και δυνατότητες, με στόχο να ενσωματώσει όλες τις υφιστάμενες και 
μελλοντικές ψηφιακές καινοτομίες του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε 
σχετικά: «O Δήμος μας προχωρά σε ακόμα μία καινοτομία, η οποία είμαστε βέβαιοι 
πως θα αναβαθμίσει σημαντικά το έργο και την προσπάθεια που καταβάλλουν 
καθημερινά οι δημοτικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών. 
Το BBB App φέρνει όλες τις ψηφιακές μας υπηρεσίες στο κινητό του πολίτη, 
διευκολύνοντας όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τον Δήμο μας. Όραμα και  
στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες αλλά και να 
βελτιώσουμε τη διάδραση μεταξύ Δήμου και πολιτών, έχοντας πλέον στα χέρια μας μια 
ενιαία εφαρμογή για όλα όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας». 

 

Από το Γραφείο Τύπου 


