
                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

Καλαμαριά,  20/03/2019 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.: 10274 

ΤΜΗΜΑ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς  

Τριπόλεως και Σουρμένων  

ΤΚ 55132                                                

Τηλ:2310/402-746, fax:2310/410-956 

Πληρ.: Κασαπίδου Μάρθα 

E-Mail: kasapidou@kalamaria.gr, dak@kalamaria.gr  

Γραφείο Αθλητισμού & Νεολαίας 

Χηλής/Πλαστήρα, Δημοτικό κολυμβητήριο 

Καλαμαριάς    ΤΚ 55132                                                

Τηλ./fax: 2310/ 440-540 

 

  

  

 

 

 

Κύριε-α  διευθυντά-τρια, 

το Γραφείο Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου μας, επιμελείται και διοργανώνει, την Κυριακή 

31 Μαρτίου 2019,  αθλητική εκδήλωση με γενικό τίτλο « Οικοποδηλατούμε στην Καλαμαριά », 

η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δράσεων, με κέντρο αναφοράς, το ποδήλατο. 

Στόχος είναι, η ανάδειξη της αξίας του ποδηλάτου ως κορυφαίου μέσου  μεταφοράς σ’ ένα 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον, καθώς είναι δικαίως, συσχετισμένο,  με την αφύπνιση της 

οικολογικής συνείδησης. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η δύναμη του εθελοντισμού 

και η ανεκτίμητη αξία του ως πρακτική, αλλά και ως δείγμα κοινωνικού πολιτισμού, που 

ευελπιστεί να βοηθήσει στην προστασία – σωτηρία  του αστικού οικοσυστήματος.   

Στην αθλητική εκδήλωση, μπορούν να συμμετάσχουν  μαθητές-τριες  Σχολείων όλων των    

βαθμίδων εκπαίδευσης, σύλλογοι, καθώς και πολίτες όλων των ηλικιών και κάθε φύλου και 

στηρίζεται από το τοπικό παράρτημα της ΧΑΝ Καλαμαριάς. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις δράσεις, που εκτός της Ποδηλατοδρομίας, το σύνολο τους  θα 

πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού (Δημαρχείο Καλαμαριάς) και έχουν ως 

εξής: 

 

✓ Λαϊκή Ποδηλατοδρομία  8 χιλιομέτρων (κυκλική διαδρομή) σε Δημόσια Οδό 

✓ Δεξιοτεχνία Ποδηλάτου 

✓ Δια δραστικά Παιχνίδια  

✓ Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά 

✓ Πίστα ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων 

✓ Διαγωνιστικό παιχνίδι με στατικά ποδήλατα 

✓ Ενημέρωση για τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου από ειδικούς στον συγκεκριμένο 

τομέα 

✓ Face painting 

✓ Εθελοντική δράση καθαρισμού της Πλατείας Προσφυγικού Εθελοντισμού 

✓ Προσφορά ειδών από χορηγούς της εκδήλωσης  

✓ Μουσική και χορός. 

✓ Κλήρωση δώρων βάσει των δηλώσεων συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

Προς: Σχολικές μονάδες    
 

Υπόψη : Διευθυντές-ριες    

               Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, 

Νηπιαγωγείων, Δήμου  Καλαμαριάς 

Κοιν : Καθηγητές Φυσικής Αγωγής σχολείων   
 

 

  ΘΕΜΑ:  :  Διοργάνωση αθλητικής  εκδήλωσης  με τον τίτλο «Οικοποδηλατούμε στην 

Καλαμαριά »,  την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019,  στο Δήμο Καλαμαριάς.  
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Όλες οι αθλητικές δράσεις, που περικλείονται μέσα στην εκδήλωση « Οικοποδηλατούμε στην 

Καλαμαριά » στοχεύουν στη μαζική συμμετοχή και ενώ θα είναι διαγωνιστικές δεν θα είναι 

ανταγωνιστικές. 

 

Συνοπτικά :  

Ημερομηνία: Κυριακή  31 Μαρτίου 2019 

Τίτλος: Οικοποδηλατούμε  στην Καλαμαριά  

Περιοχή: Πολεοδομικό συγκρότημα Καλαμαριάς-οδικό αστικό δίκτυο  

Χώρος: Εκκίνηση-τερματισμός (Δημαρχείο Καλαμαριάς) -Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού 

Ώρα: 9:00 π.μ -14:00 μ.μ 

Ηλικία: 6+ (ενηλίκων-ανηλίκων)- ανεξαρτήτου φύλου    

Απαραίτητος Εξοπλισμός: ποδήλατο + ποδηλατικό κράνος (αφορά τη Λαϊκή Ποδηλατοδρομία)  

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής  στο χώρο  διεξαγωγής , μια (1) ώρα  πριν την έναρξη της  

εκδήλωσης         

 

Μετά την επιτυχία παρόμοιων αθλητικών δράσεων τα προηγούμενα χρόνια προσδοκούμε μεγάλη 

συμμετοχή. 

 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, με την κατάθεση της κάθε δήλωσης συμμετοχής  την 

ημέρα της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αυτόματα μέρος, στην κλήρωση των δώρων 

της και ότι σε όλους, θα μοιραστούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής με παράλληλη 

προσφορά ειδών από τους χορηγούς του « Οικοποδηλατούμε στην Καλαμαριά »   

 

Παρουσίαση, της αθλητικής εκδήλωσης, θα γίνει  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς 

www.kalamaria.gr, καθώς και από τους χορηγούς επικοινωνίας, ARENA SPORTS 89,4, 

kalamarianews.gr, και VORIA GR   

Πληροφορίες: 

➢ Γραφείο Αθλητισμού-Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς (Χηλής-Πλαστήρα),                          

τηλ: 2310-440540 

➢ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς-Δ.Α.Κ (Τριπόλεως & Σουρμένων) 

            τηλ :2310-402746 

➢ Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου « Ο Αριστοτέλη;» ( Πόντου & Αγ.Νικολάου) 

Τηλ:2310-449600 

 

Συμπληρωματικά σας επισυνάπτουμε την αφίσα της εκδήλωσης καθώς και τη δήλωση 

συμμετοχής    

 

Παρακαλούμε  να ενημερώσετε τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου σας 

για την  αθλητική εκδήλωση,  βοηθώντας στην επιτυχία της. 
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

                                                Με εκτίμηση, 
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