
Πρόκειται για τα δύο έργα  MOTIVATE και ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ  µε συνολικό προϋπολογισµό για το ∆ήµο

της  Ρόδου  600.000,00€.  Τα  δύο  έργα  θα  λειτουργήσουν  συµπληρωµατικά  µε  στόχο  την

αναβάθµιση  των  υπηρεσιών  προς  τον  πολίτη  ο  οποίος  κάνει  χρήση  των  αστικών  µέσων

µετακίνησης µέσα από την εφαρµογή σύγχρονων διαδραστικών εργαλείων ενηµέρωσης, δηλαδή

πρακτικών που χρησιµοποιούνται ήδη σε αντίστοιχου µεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.

To  έργο  ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ  αφορά  στην  ανάπτυξη  και  λειτουργία  ενός  ενοποιηµένου  και  πλήρους

συστήµατος τηλεµατικής –ευφυών µεταφορών που θα παρέχει τα µέσα στο ∆ήµο για την συνολική

διαχείριση του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των

επιβατών σε πραγµατικό χρόνο εντός και εκτός των λεωφορείων του ΡΟ∆Α.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προµήθεια :

     Α. Τηλεµατικού εξοπλισµού για τα λεωφορεία που θα περιλαµβάνει:
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GPS (σύστηµα  εντοπισµού θέσης  οχήµατος),  όπου  θα  µπορεί  να  αποστέλλεται  στο  κέντρο

ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήµατος

Ραδιοδίκτυο,  modem  GPRS  για  τη  διασύνδεση  µε  το  κέντρο  ελέγχου  και  τη  µετάδοση

δεδοµένων

Υπολογιστών οχήµατος µε οθόνη αφής για την ταυτοποίηση των οδηγών κατά την έναρξη της

βάρδιας αλλά και για τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον οδηγό

Οθονών πληροφόρησης εντός των λεωφορείων που θα εµφανίζουν µηνύµατα – πληροφορίες

σχετικά µε τα δροµολόγια των ΜΜΜ και το ∆ήµο.

Β. Ευφυών Στάσεων πληροφόρησης επιβατών :

θα είναι ηλεκτρονικές πινακίδες ενηµέρωσης, οι οποίες θα λειτουργούν µε φωτοβολταϊκό στοιχείο.

Θα  συνδέονται  µέσω  ραδιοδικτύου  GPRS  µε  την  κεντρική  πλατφόρµα  και  θα  παρέχουν

πληροφορίες  και  δυναµικά  µηνύµατα ενηµέρωσης  στους  πολίτες,  επισκέπτες  και  σε  άτοµα  µε

ειδικές  ανάγκες.

Γ. ∆ύο αστικών λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Αντιστοίχως,  στο  πλαίσιο  του  έργου  ΜΟΤΙVATE,  αναπτύσσεται  ηλεκτρονική  πλατφόρµα

συµµετοχικού σχεδιασµού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

στην οποία θα συλλέγονται τα δεδοµένα και οι πληροφορίες από πολίτες και επισκέπτες για τον

τρόπο  που  µετακινούνται  στην  πόλη,  ενώ  παράλληλα,  οι  ίδιοι  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να

αξιολογήσουν  υφιστάµενες  δοµές  αλλά  και  προτεινόµενα  µέτρα  που  έχουν  σχέση  µε  την

κινητικότητα. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα αποτελέσει τελικά ένα συµµετοχικό εργαλείο για την

προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας στο ∆ήµο καθώς τα δεδοµένα  που θα συλλέγονται

θα  χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό νέων παρεµβάσεων. Η πλατφόρµα θα λειτουργεί πιλοτικά

στο διαδίκτυο και σε Mobile εφαρµογή από το Νοέµβριο.

Προκειµένου να επιτευχθεί η διάχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού

για τα νέα προγράµµατα πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου βιωµατικό εργαστήριο

στην αίθουσα εθιµοτυπίας του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου υπό την Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού και

Οργάνωσης,  Ευρωπαικών  Προγραµµάτων,  ∆ιοίκησης  και  Ληξιαρχείου  κ.  Ξεπαπαδάκη

Παπαδηµητρίου Βασιλική. Στη συνάντηση συµµετείχαν:

Από  το  ΤΕΕ  ∆ωδ/σου  ο  πρόεδρος  κ.  Γλυνός  Ιωάννης,  από  το  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  ο  κ.

Ματσαµάς Ιωάννης, από το ΕΒΕ∆ ο Γ.Γ.  κ.  Παπασταµατίου Νικόλαος, από την ΕΥΘΥΤΑ  η κα

Καρύδη Ελένη και η κα Στεφανίδου Βαρβάρα, από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ο κ. Μαντάς Αλέξης,

από  το  Σύλλογο  ΑµεΑ  και  την  ΚΟΙΝΣΕΠ  Ασκληπειάδες  ο  κ  Ζηδιανάκης  Μανώλης,  από  την

Ενεργειακή  Α.Ε.  η  κα  Νικηταρά  Ελευθερία  και  η  κα  Μαντάλη  ∆έσποινα,  από  τη  ∆/νση
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Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας  ο  κ.  Βενέρης  Πάνος  και  ο  Ψωµάς  Κων/νος,  από  την  Ένωση

Γονέων και Κηδεµόνων η Αντιπρόεδρος κα Αντωνάτου Νόνικα, από το ΡΟ∆Α ο κ. Καραµανώλης

Φώτης και ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μπάρδος Χρήστος.

Την παρουσίαση της πλατφόρµας έκανε ο κ. Σαλανόµπα Χοσέ, συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ. Κατά την

εξέλιξη  του  έργου  θα  ακολουθήσουν  δύο  ακόµη  εργαστήρια  µε  διαφορετικό  κοινό  κατά

περίπτωση.
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