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Βιώσιμη αστική μικροκινητικότητα στο 

Δήμο Καισαριανής: Ο Δήμος 

Καισαριανής θα αποκτήσει δίκτυο 

ηλεκτρικών ποδηλάτων! 

25.02.2023 

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου ο διαγωνισμός για την προμήθεια, 

εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων. 

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα διατίθενται για να καλύπτουν τις ανάγκες 

μετακίνησεις των δημοτών στα όρια του Δήμου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση μορφών ήπιας κυκλοφορίας. 

Το έργο περιλαμβάνει: 

 Ποδήλατα 

 Συσκευές φόρτισης 

 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 

 Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων 

 Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων 

 «Υπηρεσίες προώθησης» 

 «Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας» 
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Η αξία του έργου ανέρχεται στα 309.785,48€. Το χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 

το Ταμείο Συνοχής. 

Την πρόταση στο πρόγραμμα υπέβαλε ο Δήμος Καισαριανής σε συνεργασία με το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο της 

συνολικότερης στρατηγικής της Δημοτικής αρχής Βοσκόπουλου προς το 

σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας πόλης βασισμένης στις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης και αστικής κινητικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

ενεργειακής αυτονόμησης και φυσικά της απομείωσης του ενεργειακού 

αποτυπώματος της πόλης στον πλανήτη. 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα στο σχετικό σύνδεσμο του Δήμου: 

Διαγωνισμός για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο 

Καισαριανής» • Δήμος Καισαριανής (kaisariani.gr) 

Η Καισαριανή αλλάζει! 

 

https://kaisariani.gr/2023/02/24/diagonismos-gia-tin-enischysi-tis-mik/
https://kaisariani.gr/2023/02/24/diagonismos-gia-tin-enischysi-tis-mik/

	Βιώσιμη αστική μικροκινητικότητα στο Δήμο Καισαριανής: Ο Δήμος Καισαριανής θα αποκτήσει δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων!
	Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.


