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30 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα αποκτά ο Δήμος Πρέβεζας από το πρόγραμμα του

Κ.Α.Π.Ε.

Με  την  ένταξη  της  Πράξης  «Βιώσιμη  μικροκινητικότητα  μέσω  συστήματος  κοινόχρηστων

ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός  Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ

5163963  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος

Ανάπτυξη  2014-2020»  που  έχει  ως  δικαιούχο  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ  &

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  με  την  υπογραφή  του  Ειδικού  Γραμματέα  Διαχείρισης

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κυρίου Γεώργιου Ζερβού, ο Δήμος Πρέβεζας μετά την κατανομή της

σχετικής δαπάνης εντάσσεται στην εν λόγω δράση με 255.883,44€ .

Αναλυτικά μετά τις ενέργειες που έγιναν από το Δήμαρχο κ. Νίκο Γεωργάκο ο Δήμος Πρέβεζας

αποκτά 30 ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης, ειδικής σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης

με αυτόματο σύστημα εντοπισμού και  κλειδώματος και  4 σταθμούς με 8 θέσεις  για ηλεκτρικά

ποδήλατα με ένα κεντρικό ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (INFOKIOSK). Επίσης τα 30 κοινόχρηστα ποδήλατα θα

διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα 4G/GPS το οποίο θα στέλνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

στο λογισμικό διαχείρισης, αναφορικά τη θέση του, την κίνησή του, τη στάθμευσή του. Τέλος θα

διαθέτουν επίσης ειδικό μηχανισμό κλειδώματος, ο οποίος θα επιτρέπει το κλείδωμα με ασφάλεια

στους μόνιμους σταθμούς κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου.

Η απόκτηση και λειτουργία των 30 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων τόσο για τους δημότες

όσο και για τους επισκέπτες όχι μόνο ενισχύει την κουλτούρα χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον
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μέσων  στο  πλαίσιο  της  πράσινης  μετάβασης  αλλά  και  ενισχύει  ακόμα  περισσότερο  τόσο  σε

καθημερινό όσο και σε τουριστικό επίπεδο την παράδοση του Δήμου Πρέβεζας ως φιλικός τόπος

προς το ποδήλατο.

Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας  δήλωσε  για  την  υλοποίηση του  σχετικού  προγράμματος  και  έργου  ότι

αποτελεί μία δράση που συμβάλει στη βιώσιμη μικροκινητικότητα ως προς τον ειδικό σκοπό του

της δράσης αλλά κυρίως ως ο Δήμαρχος του τόπου που έχει μακρά παράδοση με το ποδήλατο έχει

τη διπλή χαρά και ικανοποίηση από την εξέλιξη αυτή. Άλλωστε όπως τόνισε είχε την ευκαιρία να

κάνει μία βόλτα με ηλεκτρικό ποδήλατο κατά τη διάρκεια του Digital Beach Summit και η εμπειρία

ήταν  μοναδική  και  καλεί  τόσο  τους  δημότες  όσο  και  τους  επισκέπτες  να  τη  ζήσουν  όταν  τα

κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα εγκατασταθούν.
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