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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Ποδηλάτων στην Άμφισσα 

Ν. Λουπάκος: «Φιλικές μετακινήσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον»  

 

 

Υπεγράφη από το Δήμο Δελφών η σύμβαση για την Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Ποδηλάτων 

τα οποία θα τοποθετηθούν στην Κοινότητα Άμφισσας, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου Άμφισσας – Open Mall».  

Πρόκειται για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαμοιρασμού 

κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των 

πολιτών και των επισκεπτών, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της  

πόλης και την υιοθέτηση των βασικών αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ποδηλάτων χωρίς την παρουσία 

προσωπικού, δίνοντας στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν 

ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποια από τις 

ζώνες στάθμευσης. 

Το σύστημα θα αποτελείται από: 

• 16 ηλεκτρικά ποδήλατα µε δυνατότητα αποστολής της θέσης τους µέσω 

ενσωματωμένου συστήματος GPS / GPRS 

• Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android 

• Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος 

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής  

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα είναι απλή. Οι χρήστες, αφού 

πρώτα έχουν κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, θα πηγαίνουν σε μια από τις ζώνες στάθμευσης 

και θα επιλέγουν το ποδήλατο που επιθυμούν από την ειδική εφαρμογή στο κινητό τους 

τηλέφωνο.  Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη από το σύστημα, η ηλεκτρονική 

κλειδαριά θα ανοίγει αυτόματα και το ποδήλατο θα είναι έτοιμο για χρήση. 

Κατά την επιστροφή του ποδηλάτου, οι χρήστες θα πρέπει να τοποθετήσουν το ποδήλατο σε 

μια από τις ζώνες στάθμευσης που υποδεικνύονται στην ειδική εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας 

και πάλι την ειδική εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο θα κλειδώνουν την ηλεκτρονική 

κλειδαριά και η μίσθωση θα σταματά. 

Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Άμφισσας, κ. Νικόλαος Λουπάκος, με αφορμή την υπογραφή της 

σύμβασης δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως σύντομα η πόλη 



της Άμφισσας θα παρέχει σε ντόπιους και επισκέπτες μία σημαντική υπηρεσία στον τομέα 

της μετακίνησης, φιλική προς τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον. Ο Δήμος Δελφών, μέσα 

από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, μία εκ των οποίων είναι τα 

ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, στέλνει το μήνυμα ότι το ποδήλατο θα πρέπει να μπει 

και πάλι στην καθημερινότητά μας, άρα και στην καρδιά μας!  

 

 


