ΑΔΑ: ΩΘΜΙΩΞΙ-ΥΝ6

Αξηζκόο 3

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

2ε πλεδξίαζε
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέωλ
ηεο 15εο Θαλνπαξίνπ 2020

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.21 13:04:06
EET
Reason:
Location: Athens

------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ,
ζήκεξα ηελ 15ε Θαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18.30, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 2/15-1-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο
θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (8) ζεκάησλ ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 28) Γνχξνο
Αζαλάζηνο, 29) Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, 30) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 31) Μνίξαιεο
Νηθφιανο, 32) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 33) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 34) Παηνχραο Υξήζηνο, 35)
Ρψξνο Γεψξγηνο, 36) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο,
39) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 40) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Νηξίληαο
Θεφδσξνο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Υξπζαλζαθφπνπινο
Αιέμαλδξνο δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο έξγνπ ζηελ πξφζθιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Horizon 2020, ICT-51-2020 (Big data technologies and extreme scale
analytics), κε ηίηιν ηνπ έξγνπ ULTRAfast Next Generation Big Data AnalyticsULTRANGeBDA», ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο- κε αξηζ. 128/8-1-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ
θαη α.α.- κε αξηζ. 170/8-1-2020).
Σν ώκα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
1. Εγθξίλεη ηε πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ ππνβνιή Πξφηαζεο Έξγνπ
ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Horizon 2020, ICT-51-2020 (Big data
technologies and extreme scale analytics)», κε ηίηιν ηνπ έξγνπ «ULTRAfast
Next Generation Big Data Analytics– ULTRANGeBDA».
2. Οξίδεη Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ (θαη πξφζσπν επηθνηλσλίαο) εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ ηνλ θ. Γαλφ Πέηξν, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ &
Μειεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.
3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξνηεηλφκελν
έξγν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Σν πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» (HORIZON 2020) είλαη ην επξσπατθφ
πξφγξακκα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία κε ρξεκαηνδφηεζε πεξίπνπ 80 δηο
επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε ζα ππνβιεζεί ζηo πιαίζην ηεο
Πξφζθιεζεο Horizon 2020, ICT-51-2020 (Big data technologies and extreme scale
analytics).
Σν έξγν ULTRANGeBDA ζα δηαξθέζεη ηξηάληα (30) κήλεο θαη ζα έρεη ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 3 εθ. επξψ. Σν εηαηξηθφ ζρήκα φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη
απηή ηε ζηηγκή απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 18 εηαίξσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ληζνπαλία, Απζηξία, Λνπμεκβνχξγν, Αγγιία)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ, εηαηξεηψλ θαη
Γήκσλ. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) νξηδφληηα παθέηα
εξγαζίαο κε εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζην αληηθείκελν ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ «κεγάισλ»
δεδνκέλσλ (big data) θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (Artificial Intelligence),
νκαδνπνηεκέλεο πξνσζεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δξάζεηο θαζψο θαη ηξεηο (3)
θαζεηνπνηεκέλεο πηινηηθέο δξάζεηο ζε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο (ΚάνπλαοΛηζνπαλία, Πάηξα-Διιάδα θαη Μπάξη-Ηηαιία), νη νπνίεο ζα αμηνπνηήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ παθέησλ εξγαζίαο.
Ο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ πηινηηθή δξάζε πνπ αθνξά ζηελ πφιε ηεο
Πάηξαο είλαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. ε απηή ηελ δξάζε ζα ζπκκεηέρεη ην
Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ
επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο
κεηά απφ αλαβάζκηζή ηνπο θαη εκπινπηηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ απηέο
ππεξεζηψλ. Οη ππνδνκέο απηέο ζα αθνξνχλ ζε εμνπιηζκφ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο
νινθιεξσκέλσλ ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, απνζήθεπζήο
ηνπο, δηθηχσζεο θαη γξαθηθήο απεηθφληζήο ηνπο. Οη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
ζα είλαη επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ζα αμηνπνηεζεί ην ππάξρνλ δίθηπν
ησλ αηζζεηήξσλ Internet-of-Things (IoT) θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ. Δπίζεο ζα
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αλαπηπρζεί έλαο ζχγρξνλνο ειεθηξνληθφο νδεγφο γηα ηελ πφιε. O OTE-COSMOTE
σο εηαίξνο ηνπ έξγνπ ζα δηαζέζεη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή ηνπ ππνδνκή ρσξίο
επηβάξπλζε (NB-IoT δίθηπν). Σν δίθηπν αηζζεηήξσλ ζα ζπκπιεξσζεί κε BLE
(bluetooth low energy) εθπνκπνχο ζε δηαθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο ηζηνξηθνχ,
αξραηνινγηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ηέηνησλ ζεκείσλ θαζ’ ππφδεημε ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαζχλδεζε
ησλ ζεκείσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ NB-IoT δηθηχνπ θαη ηεο
νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο. Δπίζεο ζα αλαπηπρζεί εθαξκνγή έμππλσλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα ζεκεία απηά κέζσ bluetooth, ε νπνία ζα είλαη
δηαζέζηκε γηα κεηαθφξησζε (download) απφ ηζηφηνπν εθαξκνγψλ ρσξίο θφζηνο γηα
ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ςεθηαθήο ζήκαλζεο (digital
signage) ζε ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ζεκεία ηεο πφιεο θαζψο θαη ζε έλα θεληξηθφ
ζεκείν. Ζ πιαηθφξκα εθπνκπήο θαη νη νζφλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ζα δηαηεζνχλ
απφ εηαίξν ηνπ έξγνπ ρσξίο επηβάξπλζε γηα ηνλ Γήκν. Ο Γήκνο ζα θξνληίζεη γηα ηηο
δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο θαη
εγθαηάζηαζεο ησλ νζνλψλ ςεθηαθήο ζήκαλζεο. Δπίζεο, κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο
πιαηθφξκαο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηειε-εξγαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη (16)
ζέζεηο εξγαδφκελσλ ηνπ Γήκνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηνλ Γήκν ηεο Πάηξαο ζε πεξίπησζε
έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 88.200 € πεξίπνπ.
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