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Ο Δήμος Πρέβεζας της ποδηλατικής παράδοσης πρωτοστατεί στη ψηφιακή πλατφόρμα

ποδηλατικού τουρισμού Biketify

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  έχει  και  ιστορία  και  ποδηλατική  κουλτούρα  και  αποτελεί  ένα  ιδανικό

περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός πλήρους φιλόξενου και σύγχρονου προορισμού για το δημοφιλή

στην Ευρώπη εναλλακτικό ποδηλατικό τουρισμό.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νικόλαος Γεωργάκος από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε επικοινωνία για

τη  ψηφιακή πλατφόρμα Biketify  με  τον  επικεφαλή  της  Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας  του

ΕΜΠ, καθηγητή κ. Βλαστό και με το Διαχειριστή της ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί, Αλέξανδρο

Παπαχαραλάμπους,  άναψε το  πράσινο  φως ώστε  ο Δήμος Πρέβεζας  όχι  απλά να συμμετάσχει

ενεργά  αλλά  να  πρωτοστατήσει  στη  δυναμική  αυτή  ψηφιακή  πλατφόρμα,  ανοίγοντας  νέους

ορίζοντες για τον ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή. Δείτε εδώ το βίντεο με τη δήλωση του κ.

Βλαστού: https://youtu.be/_x1ymk88sCQ

Η ένταξη της ψηφιακής πλατφόρμας Biketify στο σχεδιασμό του Δήμου Πρέβεζας, που αποτελεί

μέρος του “δικτύου ποδηλατοδρόμων που διατρέχουν την Ευρώπη «EUROVELO»,προσφέρει τη

δυνατότητα σε όλες τις  άμεσα εμπλεκόμενες  επιχειρήσεις  στο ποδήλατο και στον τουρισμό να

πιστοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ από τους δημιουργούς του έργου «ΑΕΘΩΝ» Σύμβουλοι Μηχανικοί και

την Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, ώστε να εξελιχθούν και να ενταχθούν ως ενεργά

σημεία εξυπηρέτησης, φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών στους τουρίστες ποδηλάτες αλλά και
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στους ποδηλάτες της περιοχής, όπως άλλωστε τονίζει και ο Δήμαρχος Πρέβεζας και στο μήνυμα

video στο ακόλουθο link: https://youtu.be/9QLAHhklOAM

Η  Δημοτική  αρχή  Πρέβεζας  έχει  σε  υψηλή  προτεραιότητα  την  ανάπτυξη  των  απαραίτητων

υποδομών για τους ποδηλάτες και την ασφαλή ποδηλασία και στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιήσει και

κεφαλαιοποιήσει κάθε πρόγραμμα και εργαλείο που διατίθεται προς αυτή την ανάπτυξη.

Το ποδήλατο ως μέσο που σέβεται το περιβάλλον αποτελεί όχι μόνο σύμμαχο στη μάχη για την

κλιματική αλλαγή αλλά και σύμμαχο υγείας και ασφαλούς άσκησης ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές

της πανδημίας  που διανύουμε και με τον εμπλουτισμό έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών αποτελεί το

βέλτιστο συνδυασμό του δίπτυχου smart & green και ίσως ένα από τους πιο ιδανικούς τρόπους

ανάδειξης και απόλαυσης κάθε γωνιάς και σημείου αναφοράς. του περιβαλλοντικού, ιστορικού,

πολιτιστικού, γαστρονομικού και θρησκευτικού πλούτου του Δήμου Πρέβεζας.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  διαβάστε  το  σχετικό  ενημερωτικό  φυλλάδιο  και  για  ΔΩΡΕΑΝ

πιστοποίηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο: 

https://docs.google.com/forms/d/1Katt9AAVnlT63hfZKGuc4VYSK6-PFtw-0W6T0uWSgNo/prefill
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Προβάλει και προωθεί τις επιχειρήσεις φιλικές 
προς τον ποδηλατικό τουρισμό,

Αυξάνει τους τουρίστες που σας επισκέπτονται

Οι τουρίστες ποδηλάτες ξοδεύουν περισσότερα 
από τον μέσο τουρίστα

Οι ποδηλάτες τουρίστες επισκέπτονται περιοχές μη
τουριστικές και προστατεύουν το περιβάλλον

Τι είναι το Biketify;

Το Biketify είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που 
παρέχει πιστοποίηση και προωθεί επιχειρήσεις φιλικές προς

το ποδήλατο.



Διαφημιστικές δράσεις για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και δήμους

Δωρεάν πιστοποίηση επιχειρήσεων

Ημερίδα με ομιλητές καλεσμένους απο το 
Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Γ.Γ. Χωροταξίας και ανάπτυξης

Ευθύμης Μπακογιάννης)

www.biketify.com,  info@biketify.com

Το Biketify στην Πρέβεζα

Πρώτη επίσημη λειτουργία στην 
Πρέβεζα, την πόλη του ποδηλάτου!
Το Biketify καταφθάνει στην Π.Ε. Πρεβέζης και ενσωματώνει
στον χάρτη του, τις επιχειρήσεις και το φυσικό πλούτο της

περιοχής

Το BIKETIFY προέκυψε από το «Τουρισμός με ποδήλατο - ΤΟΠΟΣ» (κωδικός έργου:
Τ1ΕΔΚ-04981) που εντάσσεται στη Δράση ΕΔΚ και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΠΑνΕΚ) 
www.biketify.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμμετέχετε και εσείς
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

https://docs.google.com/forms/d/1Katt9AAVnlT63hfZKGuc4VYSK6-PFtw-

0W6T0uWSgNo/prefill

2. Κάντε εγγραφή

3. Πιστοποιηθείτε δωρεάν
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