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  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Δήμου Μυκόνου στο έργο “Βιώσιμη μικροκινητικότητα 
μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας” του 
ΕΣΠΑ» 
 
Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την ένταξή του στο έργο κατασκευής «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της 
Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», συνολικού ύψους 318.000,00 ευρώ, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ. 
 
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου 
ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμων 
Μητροπολιτικών Κέντρων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις 
(εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για 
τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και 
δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-
κινητικότητας. 
 
Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν: 
 
-Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης 
σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης. 
 
-Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, 
με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο. 
 
-Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου 
(φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων). 
 
-Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile 
εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας. 
 
-Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων 
Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό. 
 



 

 

-Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται. 
 
 
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, 
τόνισε: 
 
«Η Δημοτική μας Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
διεκδικεί κάθε εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να υλοποιήσει τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταφέραμε να διασφαλίσουμε την ένταξή μας σε 
ένα πρόγραμμα που προωθεί τη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων στους Δήμους. 
Μία σημαντική εξέλιξη για ένα χρηστικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο 
μεταφοράς, που θα συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων 
και επισκεπτών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης». 
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