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Δράση 2.8 Σχεδιασμός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Σε κάποιες αμφιθεατρικές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, το ποδήλατο είναι προφανώς εύκολο να 
χρησιμοποιείται για την κατεύθυνση από τους γύρω λόφους προς τη θάλασσα. Για την αντίθετη κίνηση 
χρησιμοποιείται η δημόσια συγκοινωνία. Για μια τέτοια συνδυασμένη λύση εκείνο το ποδήλατο που προσφέρεται 
περισσότερο είναι το κοινόχρηστο. Πράγματι τα συστήματα των κοινόχρηστων ποδηλάτων (ΒikeSharing Systems –
BSS) περιλαμβάνουν και ένα μικρό όχημα μεταφοράς ποδηλάτων το οποίο μεταφέρει ποδήλατα μεταξύ των 
σταθμών ενοικίασης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής αριθμός ποδηλάτων σε όλους καθώς και άδειες θέσεις 
για ποδήλατα που επιστρέφονται. Ένα σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, σε τελικό στάδιο και ηλεκτρικών, θα 
ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για το Μανδράκι. Ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος του δρόμου του 
Λαγκαδιού, που είναι κάπως ανηφορικός δρόμος,  ένα ανάλογο πολύ μικρό ηλεκτρικό όχημα μεταφοράς 
ποδηλάτων θα εξασφάλιζε την κατανομή κάποιων ηλεκτρικών στα δύο ακραία σημεία και σε δύο ενδιάμεσα έτσι 
ώστε η απόσταση από τα σημεία αυτά των κατοίκων της γύρω περιοχής να είναι μικρή.   

Αν και το Μανδράκι είναι πολύ μικρής κλίμακας οικισμός, σε πρώτο στάδιο, ένας μικρός αριθμός κοινοχρήστων 
ποδηλάτων θα ήταν χρήσιμος μέχρις ότου οι κάτοικοι αποκτήσουν δικό τους ποδήλατο, κάτι που εκ των πραγμάτων 
εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει να συμβεί όταν αποκλειστεί η χρήση μηχανοκίνητων δικύκλων στο εσωτερικό του 
οικισμού.   

Για το Μανδράκι δεν είναι αναγκαίο το σύστημα των κοινόχρηστων ποδηλάτων να περιλαμβάνει σταθμούς. Οι 
σταθμοί αντιστοιχούν σε μια τεχνολογία,η οποία ναι μεν χρησιμοποιείται ακόμη συστηματικά, που όμως θα 
εγκαταλειφθεί σύντομα διότι τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού των ποδηλάτων με συστήματα δορυφορικού 
εντοπισμού της θέσης τους (GPS) είναι προφανή. Οι σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι χρήσιμοι όταν 
εγκαθίστανται σε κάποιους πολύ δημοφιλείς προορισμούς, όπως σε σταθμούς τραίνου ή μετρό, σε εμπορικά 
κέντρα κ.λπ. Με εξαίρεση αυτές τις θέσεις είναι πολύ βολικό το κοινόχρηστο ποδήλατο να ‘επιστρέφεται’ 
οπουδήποτε επιθυμεί ο χρήστης του και να το παραλαμβάνει ο επόμενος χρήστης που θα βρίσκεται εκεί κοντά, 
πληροφορούμενος τη θέση του μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό του. 

Το Μανδράκι είναι τόσο μικρό που θα μπορούσε να εξοπλιστεί με έναν αριθμό κοινόχρηστων ποδηλάτων που θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του οικισμού, με όριο το λιμάνι. Τα κοινόχρηστα λοιπόν ποδήλατα θα ήταν 
στη διάθεση του καθένα αν και εκτιμάται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι, όταν το Μανδράκι απελευθερωθεί από τα 
παπάκια, θα αποκτήσουν το δικό τους ποδήλατο. Το κοινόχρηστο ποδήλατο θα απευθύνεται κυρίως στους 
επισκέπτες. Τα γραφεία ενοικίασης μηχανοκίνητων δικύκλων θα πρέπει να εγκατασταθούν ανατολικότερα του 
λιμανιού και τα δίκυκλα αυτά να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις προς προορισμούς στο νησί μόνο προς εκείνη 
την κατεύθυνση. Το κόστος των κοινόχρηστων ποδηλάτων χωρίς σταθμούς αλλά με δορυφορικό εντοπισμό θέσης 
είναι ότι το κόστος τους πέφτει κατακόρυφα σε σχέση με των κοινόχρηστων ποδηλάτων με σταθμούς.  

 


