ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 24872/24.6.2011 πρόσκληση της κ.
Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2.
Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4.
Σεφτελής Κων/νος, 5. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου
Ευαγγελία, 8. Νικήφόρος Ιωάννης, 9. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 10. Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας, 11. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης
Χρήστος, 14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 16. Αντζινάς Ιωάννης, 17.
Κυριακουλέας Παύλος, 18. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 19. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 20.
Βασιλείου Ανδρέας, 21. Καλούδης Κων/νος, 22. Σερέτη Χριστίνα, 23. Καπίρη Ελένη, 24.
Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 27.
Αραμπατζής Γαβριήλ, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30.
Λαγκαδινός Θεοφάνης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος, 33. Πούλος
Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ, 35. Κοκοτίνης Χρήστος και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1.
Ευάγγελος Γεωργάκης, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Χατζηδάκης Γεώργιος, 4. Κωνσταντέας
Αναστάσιος και 5. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 203/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε
προτυποποίηση προγράμματος άμεσης συμβουλευτικής δημοκρατίας «Περικλής»
Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος που εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ενημέρωσε το Σώμα για το Σύστημα άμεσης ηλεκτρονικής Συμβουλευτικής

Δημοκρατίας

–Δίκτυο Περικλής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και συγκεκριμένα έθεσε υπόψη των
Συμβούλων σχετικό έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έχει ως εξής:
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Το σύστημα «Περικλής» αναπτύχθηκε στο Ε.Μ.Π. με την συνεργασία του Ινστιτούτου
Επεξεργασίας του Λόγου και είναι δύο πράγματα:
Α) Ένα σύστημα εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και δι’ αυτού,
Β) Ένα σύστημα καθημερινής, εν δυνάμει εμπλοκής των πολιτών στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων, ιδανικώς στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης..
Ο Περικλής έχει σχεδιαστεί ως ένα απεξαρτημένο από το Διαδίκτυο, ολοκληρωμένο,
εύχρηστο σύστημα Επικοινωνίας Αρχής-Πολίτη που παρακάμπτει τα προβλήματα ασφαλείας
που καθιστούν το διαδίκτυο ακατάλληλο για την επικοινωνία αυτού του είδους (το Διαδίκτυο
αξιοποιείται μόνο στα ενημερωτικά σκέλη του συστήματος)
Ως τέτοιο, πρεσβεύει ότι η συχνή εμπλοκή μίας οποιασδήποτε ομάδας ή υποομάδας της
κοινωνίας στην διαδικασία διοίκησής της, ωφελεί τους πάντες. Διακονεί την ενεργοποίηση του
πολίτη και διαδίδει την συμμετοχική διοίκηση και συν-ευθύνη που (ακαδημαϊκώς,
τουλάχιστον…) ευρίσκονται στον πυρήνα της Δημοκρατίας.
Ο βασικός σχεδιασμός του, προβλέπει καλαίσθητα διαφανή περίπτερα, τοποθετημένα σε
πολυσύχναστα δημόσια σημεία, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα:


Να «αναδειχθούν» τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία



Να «υποστηριχθούν» ισοτίμως (και με την εμπλοκή του Διαδικτύου) για μία δεδομένη
περίοδο



Να δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να μην ψηφίζουν για μία μέρα, αλλά για μία
χρονική περίοδο μέρα-νύχτα.



Να γίνεται κατάθεση γνώμης ή ψηφοφορία με «σύνθετες» επιλογές, ακόμη και με «ανοιχτό
κείμενο» (και μάλιστα με τρόπους που επιτρέπουν χρήση συστήματος στα άτομα με
τεχνοφοβία ή ανύπαρκτες γνώσεις υπολογιστών.



Να γίνεται συνεχής αποτίμηση των επιτευχθέντων διοικητικών και άλλων «στόχων»



Να γίνεται επαρκής και συνεκτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εμπλοκής των
πολιτών.
Το δίκτυο συμβουλευτικής Δημοκρατίας «Περικλής», είναι ένα πρωτότυπο δίκτυο
επικοινωνίας πολιτών-αρχής μέσω του οποίου μπορούν να διεκπεραιωθούν σύνθετες
πράξεις επικοινωνίας και αποφάσεων.
Το δίκτυο ενσωματώνει την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας, παρόλα αυτά, η μελετημένη
διεπαφή του, επιτρέπει την υψίσυχνη και ανεμπόδιστη χρήση του από ειδικές ομάδες
πολιτών. Παρ’ ότι έχει παρόμοια τεχνολογία με αυτήν του διαδικτύου εν τούτοις δεν
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο παρά μόνο για μεταφορά πληροφοριών που δεν απαιτούν υψηλή
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ασφάλεια. Τα «δικά του» περίπτερα και γραμμές εγγυώνται την προστασία από hackers και
κάθε κακόβουλη παρέμβαση.
Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται στο επίπεδο των Δήμων που θεωρούνται τα βασικά
κύτταρά του. Η διασύνδεση Δήμων, Νομών, Περιφερειών, χωρών κλπ δημιουργεί το
ευρύτερο δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ οπότε υλοποιούνται όλες οι δυνατότητές του.
Οι πολίτες έχουν

δύο κάρτες μία ανώνυμη και μία επώνυμη. Όλες οι ευαίσθητες

πληροφορίες (δημογραφικά στοιχεία) που αφορούν έναν πολίτη καταχωρούνται στην
ανώνυμη μερίδα του, οπότε δεν καταλύεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Με
τον τρόπο αυτό οι γνωμοδοτήσεις, προτάσεις κλπ των πολιτών «χαρτογραφούνται»
λεπτομερειακά και επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση των τάσεων και επιθυμιών των
πολιτών. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν πολιτικές και διαδικασίες που χωρίς το δίκτυο θα
ήταν ανέφικτες.
Το δίκτυο υποστηρίζει τον κεντρικό Διοικητικό Ιστό. Ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
από οποιοδήποτε κοινωνικό μόρφωμα, όπως φορείς με πολλά μέλη (π.χ. Πανεπιστήμια,
επιμελητήρια, ΓΣΕΕ, κόμματα, σύλλογοι κ.α.) , οπότε μπορεί να είναι και προσοδοφόρο.
Αυτό που επιτυγχάνει είναι μία πλατύτερη συναίνεση, καθώς δίνει την δυνατότητα
εμπλοκής, σε όσους το επιθυμούν, στην διαδικασία αυτοδιοίκησης του οργανισμού ή στην
λήψη καταστατικών αποφάσεων. Ακόμη, στην τροποποίηση, εξέλιξη ή και αναίρεσή τους.
Η αλληλεπίδραση του δικτύου με τα ΜΜΕ δημιουργεί νέες αλληλοδραστικές δυνατότητες,
δεδομένου ότι η κυκλοφορία πληροφοριών σε ένα τέτοιο σύστημα, στην επερχόμενη εποχή
των Διαδραστικών Νέων Μέσων, δίδει άλλη θεώρηση στο πως πιθανώς θα αυτόοργανώνεται και θα διοικείται η Κοινωνία του άμεσου μέλλοντος.
Κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται και λαμβάνουν το λόγο οι καθηγητές του Ε.Μ.Π. κ.κ.
Μάριος Νόττας και Γεώργιος Καμπουράκης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά και απάντησαν
σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων πάνω στο Δίκτυο Περικλής
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, Κοκοτίνη και Σόφη, ενώ η κ. Τσατσούλη
βρίσκεται προσωρινά εκτός αιθούσης)
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Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης στη διαδικασία προτυποποίησης του
προγράμματος άμεσης συμβουλευτικής δημοκρατίας, με τίτλο «Δίκτυο Περικλής», σύμφωνα με
το σκεπτικό της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.7.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

