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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 079/2009

                                                          ΘΕΜΑ
Υποβολή τεχνικών δελτίων από το Δήμο μας στην
Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία web tv
Ενημερωτικού Περιεχομένου για τους πολίτες

Σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,  ύστερα από την υπ’
αριθμ. 8270/20-02-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  20-02-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, , ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δ.Σ

Η Δ.Σ. κ. Αγραπίδη Βασιλική προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Δ.Σ.  κ.  Φερεντίνος Γεώργιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
Ο Δ.Σ. κ. Σταματόπουλος Γεώργιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για

συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Υποβολή τεχνικών δελτίων από το
Δήμο μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία web tv Ενημερωτικού
Περιεχομένου για τους πολίτες

Το λόγο έλαβε ο κ. Ζενέτος Νίκος, Δήμαρχος Ιλίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής :
«Το έργο αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής τηλεόρασης από το Δήμο Ιλίου, με ενημερωτικό

περιεχόμενο για τους πολίτες. Βασικός σκοπός και στόχος είναι η υποστήριξη, προβολή και

ανάπτυξη των κατοίκων του Δήμου Ιλίου. Το Web TV και οι παραγωγές που θα προβάλλονται θα

εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς το στόχο.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές τη Web TV, τα βασικά πλεονεκτήματα της είναι το χαμηλό κόστος,

η ευχρηστία και ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης.

Στο Δήμο Ιλίου η υλοποίηση μιας τέτοιας ιδέας θα προσφέρει μεγάλο όφελος στους πολίτες, καθώς

θα μπορέσει να προσφέρει διαδραστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης για τη

βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη βελτίωση της αλληλεπιδραστικής

επικοινωνίας τους με το Δήμο.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε και την εγκατάσταση δεκτών σε κεντρικά σημεία (με Hot Spot) του

Δήμου που θα ενημερώνουν το κόσμο σε πραγματικό χρόνο για τις τελευταίες ειδήσεις για το Δήμο,

τον καιρό, την κατάσταση σε κεντρικές αρτηρίες, καθώς επίσης και για απρόβλεπτα και σοβαρά

γεγονότα που χρήζουν άμεση ενημέρωση και διασπορά της είδησης.

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσουμε ένα διαδραστικό και σύγχρονο μέσο με σκοπό την

ενημέρωση (και όχι μόνο) των πολιτών, καθώς επίσης και ότι κοινωνούμε το έργο και τις δράσεις

του Δήμου με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι παραγωγές αυτές, δηλαδή οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου προς τους

πολίτες (που αποτελεί και τον ειδικό στόχο της εν λόγω δράσης), θα είναι είτε προβολής του Δήμου

είτε ειδησεογραφικού είτε ενημερωτικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα δίδεται η

δυνατότητα της διάδρασης με τον χρήστη – θεατή, είτε με την μορφή σχολίων (online – real time),

είτε με την μορφή αιτήματος για παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Μετά τη δεκαετία του ’50 με τις

συναθροίσεις στους δημόσιους χώρους, καφενεία, κτλ. για ακρόαση ραδιοφώνου, της δεκαετίας του

’70 με την κρατική ασπρόμαυρη τηλεόραση, ήρθε η εποχή της τοπικής ψηφιακής διαδικτυακής

τηλεόρασης στο «ψηφιακό καφενείο» του σήμερα. Ο Πολίτης της κάθε περιοχής θα μπορεί σε
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επιλεγμένα μέρη με υποδομή hot  spot  (κατοικία,  καφέ,  ΚΑΠΗ,  ΚΕΠ,  κτλ.)  να παρακολουθεί το

πρόγραμμα με τοπικά νέα, ενημερωτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, τα

Δημοτικά Συμβούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών Αρχών, τις εκδηλώσεις, τα γεγονότα,

κτλ. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία τοπικών διαδικτυακών τηλεοπτικών

σταθμών, οι οποίοι θα παράγουν περιεχόμενο το οποίο θα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε όλους τους

συμμετέχοντες.

Μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης θα ανοιχθούν νέοι δρόμοι ενημέρωσης, παροχής υπηρεσιών,

προβολής της τοπικής αγοράς και του Δήμου.  Σε πρώτη φάση,  θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις

εργασίας, το οποίο θεωρείται σημαντικός παράγοντας υλοποίησης του έργου.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός θα είναι ολόκληρος ο πληθυσμός της περιοχής. Όλες οι παρεχόμενες

υπηρεσίες της περιοχής θα είναι εν δυνάμει διαθέσιμες στους χρήστες - θεατές της διαδικτυακής

τηλεόρασης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Α. Πολίτες του Δήμου Ιλίου

Γ. Πολίτες ανά την Ελλάδα

Δ. Πολίτες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανά την υφήλιο

Η πρώτη κατηγορία αποτελεί και το βασικό target group της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου

Ιλίου. Στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι η ενημέρωση του πληθυσμού και η αξιοποίηση όλων

των δυνατών πόρων για την ανάπτυξή της. Η ενημέρωση για τα τεκταινόμενα εντός του Δήμου με

τη μορφή τοπικών ειδήσεων και ρεπορτάζ θα επεκτείνεται και στον υπόλοιπο πληθυσμό της

Περιφέρειας.

Καθώς το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, η ενημέρωση θα μπορεί να αφορά και τους λοιπούς πολίτες

της χώρας. Τέλος, όλοι οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν την εξειδικευμένη πληροφόρηση που σε

άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν με αυτό τον διαδραστικό τρόπο.

Oι παρεχόμενες υπηρεσίες θα κινούνται στους ακόλουθους βασικούς θεματικούς άξονες:

· Τοπικές, υπερτοπικές  ειδήσεις και νέα, ζωντανές συνδέσεις με τα Hot Spots σημεία.

· ενημέρωση των πολιτών, των επισκεπτών , των ειδικών κοινωνικών ομάδων, για  για θέματα

και πληροφορίες

· απευθείας ή μαγνητοσκοπημένες αναμεταδόσεις εκδηλώσεων, γεγονότων, συνεδρίων,

αγώνων, κτλ.

· ενημερωτικές εκπομπές ποικίλου περιεχομένου,

· συνεδριάσεις συμβουλίων, ντοκυμαντέρ,  κτλ.
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Τα προαναφερόμενα θα καλύπτονται δημοσιογραφικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα

αναλάβει και την αντίστοιχη έρευνα στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο θα ενημερώνεται συνεχώς, ενώ

το υλικό θα συνοδεύεται από εξωτερικές βιντεοσκοπήσεις και συνεντεύξεις.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μπατσής Χρήστος,  προτείνει την λήψη

σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Εγκρίνει την υποβολή τεχνικών δελτίων από το Δήμο μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας

για τη δημιουργία web tv Ενημερωτικού Περιεχομένου για τους Πολίτες ως αναλυτικά άνω
αναφέρθηκε.

Οι Δ.Σ. κ.κ Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι., Σταματόπουλος Γ., Κανελλόπουλος Γ., Ξανθός
Ι., Περιμένης Γ., Σαμαράς Γ., έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


