Από
σήμερα
τα
ηλεκτρικά
ποδήλατα στους δρόμους της
Καλαμάτας
Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας των κοινόχρηστων
ποδηλάτων στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο
πάρκο νότια του “Πανελληνίου”.
Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση των νέων ποδηλάτων και δόθηκε
η δυνατότητα χρήσης και δωρεάν δοκιμής, όσον αφορά σε 15
ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα, που θα είναι διαθέσιμα.
Το παρών έδωσε προχθές και ο νυν δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας
που περιεργάστηκε τα ποδήλατα (φωτό), παρουσία εκπροσώπου
της αναδόχου εταιρείας και έκανε και μια μικρή βόλτα μπροστά
από το νέο Δημαρχείο !
Η χρέωση χρόνου χρήσης γίνεται από το πρώτο λεπτό με βήμα
χρέωσης ανά 15 λεπτά και το κόστος είναι 3 ευρώ την ώρα. Για
την επιτυχημένη πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται η πληρωμή
κόστους ενεργοποίησης το οποίο είναι 0,50 ευρώ.
Οι εκμισθούμενοι χώροι για την τοποθέτηση σταθμών ενοικίασης
ποδηλάτων είναι οι εξής επτά : 1) Νότια της Κεντρικής Αγοράς
Καλαμάτας, έναντι ιερού ναού Αγίου Ιωάννη.
2) Πλησίον κεντρικής εισόδου της Τέντας, σταθμός που θα
εξυπηρετεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις ανάγκες των
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λόγω άμεσης
γειτνίασης.
3) Στο νότιο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου, έναντι της
ομώνυμης πλατείας.
4) Στην πλατεία Δημαρχείου, έναντι ιστορικού Δημαρχείου
(στον σκεπασμένο Νέδοντα).

5) Στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, ακριβώς
δίπλα στην οδό Ξενοφώντος.
6) Στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καλαμάτας και συγκεκριμένα
απέναντι από τη συμβολή της οδού Μαιζώνος με την οδό
Ναυαρίνου.
7) Νότια της πλατείας ιερού ναού της Ανάστασης, στο νότιο
πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.
Πρόκειται για ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα, που
ξεκλειδώνουν και κλειδώνουν μέσω εφαρμογής κινητού
τηλεφώνου, δεν διαθέτουν δηλαδή φυσική κλειδαριά (λουκέτο),
ενώ έχουν και σύστημα εντοπισμού GPS.
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Μέσα στον Ιούνιο θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στην
Καλαμάτα τα κοινόχρηστα ενοικιαζόμενα ποδήλατα, που θα είναι
και ηλεκτροκίνητα, σύμφωνα με ενημέρωσή μας από το δήμο.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Απριλίου ο δήμαρχος Π. Νίκας
υπέγραψε τη σύμβαση με τον εκπρόσωπο του αναδόχου, που είναι
η εταιρεία Brainbox Πληροφορική Α.Ε. με ετήσιο μίσθωμα 2.000
ευρώ, ενώ η σύμβαση έχει ισχύ 5 χρόνων με δυνατότητα
παράτασης για άλλα 5.
Οι 7 κοινόχρηστοι χώροι που έχουν καθοριστεί για την
εγκατάσταση των ενοικιαζόμενων ποδηλάτων, είναι: 1) Νότια

της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, απέναντι από την εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη. 2) Πλησίον της κεντρικής εισόδου της
Τέντας (θα εξυπηρετεί αθλητές και φοιτητές). 3) Στο νότιο
τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου, απέναντι από την ομώνυμη
πλατεία. 4) Στο χώρο πάνω στο σκεπασμένο Νέδοντα, στο
μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι από το παλιό
Δημαρχείο. 5) Στο δυτικό πεζοδρόμιο της Αριστομένους,
ακριβώς κάτω από την Ξενοφώντος. 6) Στην κεντρική προκυμαία
του λιμανιού, στην απόληξη της οδού Μαιζώνος. 7) Στο χώρο
νότια της εκκλησίας της Ανάστασης, στο νότιο πεζοδρόμιο της
Ναυαρίνου.
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