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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Αναβάθμιζη ηης σπηρεζίας ηης γραμμής ηοσ δημόηη» 
 

Ο Δήκνο Ταλάγξαο πξωηνπνξεί θαη εληζρύεη ηε ρξήζε λέωλ ηερλνινγηώλ ζηηο δηνηθεηηθέο 

ηνπ δνκέο, αλαβαζκίδνληαο ηελ ππάξρνπζα ππεξεζία ηεο «γξακκήο ηνπ δεκόηε», κε ηε βνήζεηα 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο επηθνηλωλίαο, θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο αηηεκάηωλ 

θαζεκεξηλόηεηαο δεκνηώλ θαη δηάδξαζεο Δήκνπ-δεκόηε, «Νovoville».  

Η επίιπζε ηωλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάηωλ ηνπ δεκόηε θαη επηζθέπηε ηνπ Δήκνπ, θαζώο 

θαη ε απινπνίεζε ηεο επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ δύν απηώλ πιεπξώλ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηωλ 

πξνζπαζεηώλ πνπ έρεη θαηαβάιεη ε δεκνηηθή αξρή από ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο. Όξακα θαη 

ζηόρνο καο είλαη ε δεκνηηθή αξρή λα αθνύεη, λα επηιύεη θαη λα ελεκεξώλεη άκεζα γηα ηελ επίιπζε 

ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλαληνύλ θαζεκεξηλά νη δεκόηεο θαη επηζθέπηεο ζηνλ Δήκν καο. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά ηελ ζρέζε Δήκνπ-δεκόηε θαη έρνπλ βειηηζηνπνηήζεη ην 

επίπεδν ηεο επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ δύν απηώλ κεξώλ. Η επξεία ρξήζε ηωλ έμππλωλ θηλεηώλ 

ηειεθώλωλ «smartphones» θαη ηνπ δηαδηθηύνπ απνηεινύλ ηα θαιύηεξα κέζα γηα ηελ άκεζε 

θαηαγξαθή από ηνπο δεκόηεο όιωλ ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ ζπλαληνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

ηνπο θαη παξάιιεια ηε δωληαλή ελεκέξωζε ηωλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηα ζεκεία απηά, ώζηε 

λα δξνκνινγεζεί ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηξόπν δηαθαλή, κεηξήζηκν θαη αληρλεύζηκν.  

Σην πιαίζην απηό, ν Δήκνο Ταλάγξαο πξωηνπνξεί κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξκαο επηθνηλωλίαο, θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο αηηεκάηωλ θαζεκεξηλόηεηαο 

δεκνηώλ θαη δηάδξαζεο Δήκνπ-δεκόηε, «Νovoville». Ο δεκόηεο  αιιά θαη ν επηζθέπηεο ηνπ 

Δήκνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηό ηνπ ηειέθωλν γηα λα δειώλεη ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ, δειώλνληαο ηνπνζεζία 

θαη ηύπν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο – εθόζνλ ην επηζπκεί – κία θωηνγξαθία. Σηε 

ζπλέρεηα, κπνξεί λα ζηείιεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ άκεζα θαη ρωξίο θόζηνο ή γξαθεηνθξαηηθέο 



δηαδηθαζίεο όια ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνύλ. Κάζε θνξά πνπ έλα δήηεκα επηιύεηαη, ν δεκόηεο 

ιακβάλεη δωληαλή ελεκέξωζε ζην θηλεηό ηνπ ηειέθωλν. Παξάιιεια, ν Δήκνο κπνξεί λα 

ελεκεξώλεη θαη λα επηθνηλωλεί κε ηνπο δεκόηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ γηα όια ηα δξώκελα πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα, κέζω ηεο απνζηνιήο λέωλ θαη αλαθνηλώζεωλ, θαζώο θαη λα ιακβάλεη ηε 

γλώκε ηνπο γηα ζέκαηα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο κε ηελ δηεμαγωγή κηθξώλ δεκνζθνπήζεωλ. 

Χξήζηκα ηειέθωλα θαη ζπρλέο εξωηήζεηο αλαλεώλνληαη δωληαλά θαη είλαη δηαζέζηκα κέζω ηεο 

εθαξκνγήο, αλαδεηθλύνληαο ηελ ζε έλα νινθιεξωκέλν εξγαιείν επηθνηλωλίαο θαη ελεκέξωζεο 

ηνπ δεκόηε/επηζθέπηε.  

Σηόρνο καο είλαη λα πξνωζήζνπκε ηελ εθαξκνγή Νovoville ώζηε λα ηε γλωξίζνπλ όινη νη 

δεκόηεο καο θαη λα θαηαζηεί ην λέν ζύγρξνλν εξγαιείν πνπ ν δεκόηεο ζα επηιέγεη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλωλία-επαθή κε ηνλ Δήκν καο ζε όια ηα επίπεδα. Φπζηθά, εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη ε ππάξρνπζα ηειεθωληθή γξακκή όπνπ ν δεκόηεο κπνξεί λα θαιέζεη γηα λα αλαθέξεη 

ην πξόβιεκα ηνπ (2262 3 51133). 

Η εθαξκνγή «Νovoville» είλαη δηαζέζηκε γηα «θαηέβαζκα» ζε smartphones κε ινγηζκηθό 

Apple iOS θαη Google Android, εληειώο δωξεάλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε λα 

επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (http://www.tanagra.gr/novoville/) ή ηελ ζειίδα ηνπ 

Δήκνπ ζην Facebook (https://www.facebook.com/dimostanagras).  
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