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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:025558/28-3-2013 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

της 10ης συνεδρίασης 
 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 022038 
πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 15/03/2013 

 
Αριθ. απόφασης :  78 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση ή µη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε τίτλο "Έγκριση ή µη του 
Κανονισµού Λειτουργίας Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου" 
 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 19 Μαρτίου 2013 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Γαρδέλης Επαµεινώνδας        (Πρόεδρος)     22) Καλαϊτζίδης Νικόλαος       (Μέλος) 
 2) Γιαννακάκος Ηλίας            (Αντιπρόεδρος) 23) Κάββαλος Νικόλαος          (Μέλος) 
 3) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Γραµµατέας)   24) Αλεπούς Νικόλαος           (Μέλος) 
 4) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        25) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 5) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        26) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 6) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        27) Μπρέγιαννης Αλέξανδρος     (Μέλος) 
 7) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        28) Ζαπαντιώτης Κων/νος        (Μέλος) 
 8) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        29) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
 9) Καρλαύτης ∆ηµήτριος          (Μέλος)        30) Καρανάσιου Μαρία           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
11) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        32) Ρώτας Κων/νος              (Μέλος) 
12) Παρτσινέβελος Αντώνιος       (Μέλος)        33) Αναστασιάδου Αικατερίνη    (Μέλος) 
13) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)        34) Μπουντούρογλου Νικόλαος    (Μέλος) 
14) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        35) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
15) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
16) Ζωγόπουλος Ιωάννης           (Μέλος)        37) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
17) Καµπούκος ∆ηµήτριος          (Μέλος)        38) Κούκουζας Πέτρος           (Μέλος) 
18) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας    (Μέλος)        39) Κλαπάκης ∆άµων             (Μέλος) 
19) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        40) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
20) Νταλούκας Κωνσταντίνος       (Μέλος)        41) Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος    (Μέλος) 
21) Σµυρνής ∆ηµήτριος            (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα ο ∆ήµαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Αναστασιάδου Αικατερίνη, 
Αντωνόπουλος Κων/νος, Γιαννακάκος Ηλίας, Ιωάννου Αικατερίνη, Καλαϊτζίδης Νικόλαος, 
Καρλατήρα Μαρία, Ρώτας Κων/νος, Φωτόπουλος Αθανάσιος 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Ζαπαντιώτης Κων/νος, 
Κλαπάκης ∆άµων, Ψάλτη Αικατερίνη 
 
Αριθ. Θέµατος : 12 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρεται στην µε αρ. 
44/2013 ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου της 
οποίας το εισηγητικό και το αποφατικό έχουν ως εξής: 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ 
«Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Το ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) και ειδικότερα το 
άρθρ. 73§1 περ. v’ αυτού. 
2. Το ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/ 08.06.2006) και 
ειδικότερα το άρθρ. 79 αυτού. 
3. Το ν. 1828/1989 «Αναµόρφωση φορολογίας εισοδήµατος κλπ» (ΦΕΚ Α’/3.1.1989) και 
ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού. 
4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5217/28.12.2012 απόφαση του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ 
περί έγκρισης χρηµατοδότησης του έργου «Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων 
ποδηλάτων» του ∆ήµου Αµαρουσίου στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 
5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/22.11.2012 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και 
της VCI Α.Ε. για την προµήθεια – εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
Εισηγούµαστε τον κάτωθι Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων 
του ∆ήµου Αµαρουσίου: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου του 
ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθµιση αστικών 
υποδοµών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας 
πόλεων» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο 
∆ήµος Αµαρουσίου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 157/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την 
χρηµατοδότηση της Πράξης µε τίτλο: «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινοχρήστων 
Ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου», προϋπολογισµού € 242.556,00, συνοδευόµενη από 
Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και τα απαιτούµενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 
1728/30.05.2012). 
 
Η υποβληθείσα πρόταση του ∆ήµου Αµαρουσίου, καθώς επίσης και άλλων 112 ∆ήµων, 
εγκρίθηκε µε την από 12.07.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δηµόσια δαπάνη ύψους € 232.101,00, και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ∆Σ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον 
Οδηγό ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του ΠΤ, προκειµένου οι δικαιούχοι του προγράµµατος να 
προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριµένων έργων. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. ∆ήµαρχος Αµαρουσίου υπέγραψε το σύµφωνο αποδοχής 
όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης, ενώ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5217/28.12.2012 
απόφαση του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου. 
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Παράλληλα, µετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και 
του ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ∆ήµο Αµαρουσίου, την 22.11.2012 υπεγράφη µεταξύ του 
∆ήµου Αµαρουσίου και της αναδόχου εταιρείας VCI Α.Ε., η υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 
σύµβαση µε τους ειδικότερους περιγραφόµενους σε αυτήν όρους.  
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
i. Ως «Σύστηµα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούµενο από το 
∆ήµο Αµαρουσίου αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων µε δυνατότητα 
βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισµό. 
ii. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο µε αλουµινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και 
αντιβανδαλιστικό σχεδιασµό, που φέρει το λογότυπο του ∆ήµου Αµαρουσίου και ειδικό 
αριθµό  «ταυτοποίησης». 
iii. Ως «Σταθµός» νοείται ο σταθµός των ποδηλάτων που περιλαµβάνει θέσεις υποδοχής 
/ κλειδώµατος. 
iv. Ως «Θέση κλειδώµατος» νοείται η θέση του Σταθµού, στην οποία τοποθετείται και 
ασφαλίζεται το Ποδήλατο. 
v. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόµενο στο κάθε Σταθµό ηλεκτρονικό µηχάνηµα, µέσω 
του οποίου πραγµατοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ. 
vi. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και 
χρησιµοποιεί το ΣΚΠ για διάστηµα από 1 µέρα έως 1 εβδοµάδα. 
vii. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιµοποιεί το 
ΣΚΠ για διάστηµα µεγαλύτερο της 1 εβδοµάδας. 
viii. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης». 
ix. Ως «Συνδροµή» νοείται η ηµερήσια, εβδοµαδιαία ή ετήσια συνδροµή που πρέπει να 
έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ µέρους του χρήση του Συστήµατος. 
x. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγµα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση 
του ΣΚΠ και το οποίο υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της διαδροµής, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
xi. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηµατικό υπόλοιπο κάθε Χρήστη που είναι 
διαθέσιµο για πληρωµές διαδροµών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια. 
xii. Ως «Κάρτα Πληρωµής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιµοποιεί ο Χρήστης για 
την εγγραφή του στο Σύστηµα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής µε τραπεζική 
κάρτα -, καθώς και για το γέµισµα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.  
 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 συµβάσεως, ο ∆ήµος Αµαρουσίου 
έχει προµηθευτεί εβδοµήντα (70) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει έξι (6) Σταθµούς σε έξι (6) 
διαφορετικά σηµεία και συγκεκριµένα, α) στον χώρο έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου (Βασ. 
Σοφίας 9), β) στην Πλατεία Ηρώων του ∆ήµου Αµαρουσίου, γ) στον ΗΣΑΠ Αµαρουσίου, δ) 
στο σταθµό Νερατζιώτισσα, ε) στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και στ) στην πλατεία Σπύρου 
Λέκκα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθµών 
και σε άλλα σηµεία του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
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Κάθε Σταθµός περιλαµβάνει κατά µέσο όρο δέκα οκτώ (18) θέσεις υποδοχής / κλειδώµατος 
ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγµατοποιείται η λειτουργία του 
συστήµατος. Εκεί, κάθε Χρήστης - συνδροµητής, µετά την «ταυτοποίησή» του, µπορεί να 
λαµβάνει πληροφορίες για το Σύστηµα (θέσεις Σταθµών, διαθεσιµότητα ποδηλάτων, οδηγίες 
χρήσης κ.λπ.), να παραλαµβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδροµή 
του ή να γεµίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. 
 
Μόνο οι εγγεγραµµένοι Χρήστες (συνδροµητές) του Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα 
χρήσεως Ποδηλάτου. Σηµειώνεται ότι οι εγγεγραµµένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
έχουν στην κατοχή τους το Ποδήλατος έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος 
Χρήσης»), ανεξαρτήτως του συνδροµητικού προγράµµατος  που έχουν (ηµερησίου, 
εβδοµαδιαίου ή ετησίου). Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος 
χρήσης.  
 
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήµατος περιγράφονται κατωτέρω: 
 
∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ 
 
1) Στο ΣΚΠ µπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
• Έχει ηλικία 18 ετών και άνω. 
• Συµπληρώσει τη φόρµα εγγραφής στο σύστηµα. 
• Επιλέξει πρόγραµµα χρήσης. 
• Καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόµενο συνδροµητικό τέλος χρήσης 
(ανάλογα µε το πρόγραµµα χρήσης που θα επιλέξει) 
• Αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήµατος. 
 
2) Η διαδικασία εγγραφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: Είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας, είτε χωρίς χρήση τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα: 
 
• ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  
 
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(και στα ηλεκτρονικά Κιόσκια που βρίσκονται στους Σταθµούς), παρέχοντας τα στοιχεία της 
τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωµής») και συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα 
εγγραφής στο Σύστηµα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση 
αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδροµή του µε χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεµίζει 
το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι µε το επιθυµητό ποσό (τουλάχιστον € 2 για την ενεργοποίηση 
του ηλεκτρονικού πορτοφολιού).  
 
• ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (η δυνατότητα αυτή παρέχεται µεν για όλα τα 
συνδροµητικά προγράµµατα, ενδείκνυται όµως για τις ετήσιες συνδροµές προς αποφυγή 
ταλαιπωρίας των Χρηστών) 
 
Ο Χρήστης µεταβαίνει στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ή στο ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου 10, κατά τις ηµέρες και ώρες 
λειτουργίας του, προσκοµίζοντας την ταυτότητά του και το αποδεικτικό κατάθεσης στον ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοιχθεί από το ∆ήµο Αµαρουσίου του αντιτίµου της 
συνδροµής και του ελάχιστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού. Εκεί, ο αρµόδιος υπάλληλος συµπληρώνει ηλεκτρονικά τη φόρµα εγγραφής 
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στο Σύστηµα και ο Χρήστης υπογράφει ότι συµφωνεί µε τους όρους του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
Εναλλακτικά, ο Χρήστης καταβάλλει τη συνδροµή του και το ελάχιστο ποσό των € 2 για την 
ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου (Βασ. Σοφίας 9 
& ∆ηµ. Μόσχα) και εν συνεχεία εγγράφεται, κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζοντας την ταυτότητά 
του και την απόδειξη πληρωµής. 
 
3) Εγγραφή κατόχων ARTEMIS CARD 
 
 Στους κατόχους ARTEMIS CARD παρέχεται έκπτωση 50 % στα συνδροµητικά 
προγράµµατα. Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της εκπτώσεως, πρέπει να ακολουθήσουν 
την προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
την ARTEMIS CARD. 
 
4) Εγγραφή απόρων  
 
Οι άποροι πολίτες απαλλάσσονται της καταβολής συνδροµής. Άποροι νοούνται όσοι έχουν 
ετήσιο εισόδηµα έως € 6.000,00, προσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε προστατευόµενο 
µέλος, όπως ορίζεται στην Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αριθµ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β’ 1747/2006), όπως ισχύει. 
 
Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της απαλλαγής αυτής, πρέπει να ακολουθήσουν την 
προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν 
εισόδηµα του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετική µε τη µη υποχρέωση υποβολής, 
θεωρηµένη από την οικεία ∆.Ο.Υ. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Χρήστης καθορίζει το «όνοµα χρήστη» που θα 
χρησιµοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, 
δηλαδή εγγράφεται στο Σύστηµα για χρήση διαστήµατος µεγαλύτερου της 1 εβδοµάδας 
(ετήσια συνδροµή) µπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδροµητικής κάρτας, την οποία 
παραλαµβάνει από το ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου (CycloCard). Η CycloCard 
χρησιµοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασµό πάντα µε το CycloPIN. 
 
Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Xρήστη. Η 
«ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Xρήστη, 
παραµένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράµµατος χρήσεως, 
ενώ ανήκει εσαεί στο ∆ήµο Αµαρουσίου. Σηµειώνεται ότι ο Χρήστης χρησιµοποιεί το ίδιο 
CycloName κάθε φορά που επανεγγράφεται στο Σύστηµα, έτσι ώστε να µπορεί να κάνει 
χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του. 
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Ε. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης (πλην των απόρων) επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα 
ακόλουθα συνδροµητικά προγράµµατα χρήσεως: 
 
• Ηµερήσιο (24 ώρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Εβδοµαδιαίο (7 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Ετήσιο (365 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωµα να κάνει 
χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυµεί, αρκεί να µην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο 
Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης ξεκινά µε την πληρωµή του και λήγει 
αυτοµάτως µε την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος ισχύος του. 
 
Αλλαγή προγράµµατος χρήσης είναι δυνατή µόνο µε τη λήξη του ισχύοντος προγράµµατος. 
 
Μόνο οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα) του 
Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και µπορούν να έχουν 
στην κατοχή τους έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση 
που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται 
χρεώσεις καθυστερηµένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οµοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί µε ζηµιές πέραν 
αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζηµίας, 
όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόµενης παραγράφου. 
 
2) Το κόστος των συνδροµητικών προγραµµάτων καθορίζεται ως εξής: 
  
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Περίοδος  Χρέωση (€) 
Ηµερήσια 1,00  
Εβδοµαδιαία 3,00 
Ετήσια 29,00 (περιλαµβάνει και 2,00 πίστωση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού για 
διαδροµές) 
Ελάχιστη Πίστωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού 2,00 
 
3) Η πληρωµή του συνδροµητικού τέλους χρήσεως πραγµατοποιείται κατά την εγγραφή του 
Χρήστη στο Σύστηµα, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο ∆’ του παρόντος Κανονισµού. 
Μετά τη λήξη του συνδροµητικού χρόνου, ο Χρήστης µπορεί να ανανεώσει τη συνδροµή µε 
τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστηµα, δηλαδή είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωµής») µέσω της ιστοσελίδας maroussi.cyclopolis.gr, είτε 
µε προσκόµιση στην αρµόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στον ειδικό 
λογαριασµό ή πληρωµή στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου.  
 
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήµατος που χρησιµοποιούν τραπεζική κάρτα («κάρτα 
πληρωµής») και είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδροµή, παρέχεται η δυνατότητα  
αυτόµατης ανανέωσης της συνδροµής κατά τη λήξη της µε χρέωση της «κάρτας πληρωµής», 
εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή. 
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ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθµό ενεργοποιείται µία 
«∆ιαδροµή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε 
οποιαδήποτε θέση κλειδώµατος σε οποιονδήποτε Σταθµό. 
 
Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισµό 
της διάρκειας κάθε «∆ιαδροµής» λαµβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από το Σύστηµα. 
 
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο 
Σύστηµα) λαµβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. Αν σηµειωθεί 
υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση. 
 
2) Το κόστος των «∆ιαδροµών» καθορίζεται ως εξής: 
 
∆ιαδροµές 
∆ιάρκεια                                             Χρέωση (€) 
Έως 30 λεπτά                                       ∆ωρεάν 
Από 31 έως 90 λεπτά (έως 1 επιπλέον ώρα) 0,50 
Από 91 έως 150 λεπτά (έως 2 επιπλέον ώρες)  2,00 
Ανά επιπλέον ώρα µετά τις 2                       4,00 
Μέγιστη Ηµερήσια Χρέωση                     20,00 
 
3) Η πληρωµή του κόστους της «∆ιαδροµής» πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεµίζει» είτε µέσω της «κάρτας 
πληρωµής», είτε µε κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό ή στο αρµόδιο Τµήµα του 
∆ήµου. 
 
Η χρέωση για τη «∆ιαδροµή» πραγµατοποιείται: 
i. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, µε το πέρας της Περιόδου Συνδροµής, µε την 
αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
ii. Αν πρόκειται για Μέλος, µε την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωµής 
 
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις: 
 
Λοιπές Χρεώσεις 
Περιγραφή              Χρέωση (€) 
Χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ηµέρες)  100,00 
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ηµερών 250,00 
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης µε ανώτατο όριο                                   250,00 
 
• Η χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα µε τη 
συµπλήρωση του διαστήµατος των 24 ωρών ή των 7 ηµερών. 
• Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή µε τη διαπίστωση του συµβάντος 
 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΨ9-ΜΓΞ



 8 

2) Οι παραπάνω χρεώσεις εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωµής ή το Ηλεκτρονικό 
Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες.  Εάν η Κάρτα Πληρωµής ή το 
Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω 
χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηµατικό κατάλογο και για την είσπραξη του 
οφειλοµένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΚΕ∆Ε). Παράλληλα, µέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωµα χρήσης του 
Συστήµατος.   
 
3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στο Χρήστη, µε 
την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της 
βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή 
του. 
 
Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1)  Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για: 
Α. Το Cycloname (ή και Cyclocard) και CycloPIN που του παραχωρείται. 
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιµοποιεί. 
Γ. Ό,τι µεταφέρει µε το Ποδήλατο. 
∆. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν. 
 
2)  Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση Ποδηλάτου. 
Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει: 
Α. Το όνοµα και τη διεύθυνσή του 
Β. Λεπτοµέρειες για κάθε διαδροµή, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και ώρας που 
χρησιµοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδροµή που ακολούθησε. 
 
3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που 
παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη 
χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιµάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν 
σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωµένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει 
πρόβληµα, βλάβη ή ζηµιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωµά 
του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, 
εφόσον το επιθυµεί. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης 
θεωρείται ότι αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά, ατύχηµα ή δυστύχηµα συµβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους. 
 
4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει: 
Ι. Να συµµορφώνεται µε τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό, 
όλους τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και µε τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήµατος, που 
είναι αναρτηµένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr 
ΙΙ. Nα συµµορφώνεται µε τις ενδείξεις των φωτεινών σηµατοδοτών, τα σήµατα της Τροχαίας 
και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
ΙΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε λογική, σύνεση και υπευθυνότητα. 
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης. 
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθµό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε 
διαθέσιµη Θέση Κλειδώµατος. 
VI.Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν 
φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και 
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος. 
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5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται: 
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σηµείο ή χώρο εκτός των θέσεων 
κλειδώµατος σε οποιοδήποτε σταθµό του ΣΚΠ. 
ΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυµεταφορών ή 
άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να 
επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιµοποιήσει το Ποδήλατο. 
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζηµιά σε Ποδήλατο, Σταθµό, Θέση Κλειδώµατος ή Κιόσκι ή σε 
οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου µε βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο που τυχόν προεξέχει ή 
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο µε συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών 
VΙΙ. Να µεταφέρει: 
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή 
β. οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο: 
Ι. ενδέχεται να τραυµατίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο 
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισµό ή να βλάψει οποιονδήποτε 
ή 
ΙΙΙ. είναι παράνοµο 
VΙΙI. Να χρησιµοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγµούς 
IX. Να αποσυναρµολογήσει ή να επέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να           
επιχειρήσει να το κάνει µε οποιονδήποτε τρόπο) 
X. Να προσθέσει ή να προσαρµόσει αξεσουάρ ή ρυµουλκούµενα στο Ποδήλατο 
XI. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή µε τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα. 
 
6)  Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιµετωπίσει οποιοδήποτε πρόβληµα µε το Ποδήλατο 
κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει 
να επικοινωνήσει άµεσα µε το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιµετωπίσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα που δεν εµποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβληµα 
στο Κιόσκι, στο πεδίο µε τον τίτλο «Αναφορά Προβλήµατος». 
 
7) Επίσης, σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, κατά τη διάρκεια της Συνδροµής, η Κάρτα 
Πληρωµής, ο Χρήστης οφείλει να τηλεφωνήσει και να ενηµερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή το 
Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος.  
 
Οµοίως, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της CycloCard ή/ και του 
CycloPIN, ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώσει το Σύστηµα µέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, 
προκειµένου, στη συνέχεια, να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός και να αποφευχθεί η 
χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης µπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου Κωδικού  
 
8) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται 
Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ής στιγµής αναφερθεί στο Σύστηµα ότι ο Κωδικός 
χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστηµα µέχρι τη δήλωση στο 
Σύστηµα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.  
 
9)  Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το ∆ήµο Αµαρουσίου και το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
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κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόµενα 
Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νοµική και αστική ευθύνη που περιλαµβάνει 
σωµατική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους 
συνεπεία του σχεδιασµού, συναρµολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του 
Ποδηλάτου και του Συστήµατος γενικότερα.   
 
Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισµού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε 
εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόµενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και 
αποζηµίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη. 
 
Επίσης, ο Χρήστης συµφωνεί, αντιλαµβάνεται και αποδέχεται ότι σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώµατος δικαστικής 
προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσοµένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασµό, 
συναρµολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήµατος 
γενικότερα. 
 
Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1) Ακύρωση και τροποποίηση. 
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστηµα ή 
τη σχετική περίοδο συνδροµής, τον τρόπο πληρωµής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωµής και τα 
προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος. 
 
Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήµατος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασµό, µπορεί να 
ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενηµερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδροµής του µέσω του 
ηλεκτρονικού λογαριασµού του. 
 
2) Αποκλεισµός 
Η µη συµµόρφωση του Χρήστη µε τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό 
ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήµατος, παρέχει το δικαίωµα στο ∆ήµο Αµαρουσίου ή το 
διαχειριστή του συστήµατος να τον αποκλείσει από το Σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή 
απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστηµα, χωρίς να 
επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδροµή. 
 
3) Ενστάσεις και διαφωνίες 
 
Κάθε Χρήστης µπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο ∆ήµο Αµαρουσίου, αλλά και ηλεκτρονικά, 
τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήµατος και την επιβολή των 
χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστηµα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου 
διαστήµατος. 
 
Ι. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγµατοποιηθεί είτε από το ∆ήµο, είτε από τρίτο 
∆ιαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιµων, την 
ανακατανοµή των ποδηλάτων µεταξύ των σταθµών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, 
την προβολή – προώθηση του Συστήµατος, την εµπορική του εκµετάλλευση και την εν γένει 
λειτουργία και διαχείριση του Συστήµατος.  
 
ΙΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΨ9-ΜΓΞ



 11

 
Από τη λειτουργία του ΣΚΠ προϋπολογίζεται ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα εισπράττει ετησίως 
περίπου € 20.000,00. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τις συνδροµές των Χρηστών, τα τέλη 
χρήσεως και τις λοιπές χρεώσεις για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου ή µη επιστροφή 
ποδηλάτου. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη διαχείριση του ΣΚΠ, µε απώτερο στόχο την 
επέκτασή του και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλείται το Σώµα όπως, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρ. 73 του 
ν. 3852/2010, εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας 
Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ∆ήµο Αµαρουσίου.» 
 
ΑΠΟΦΑΤΙΚΟ 
«Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας Συστήµατος 
Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ∆ήµο Αµαρουσίου, ο οποίος έχει ως εξής : 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου του 
ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθµιση αστικών 
υποδοµών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας 
πόλεων» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο 
∆ήµος Αµαρουσίου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 157/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την 
χρηµατοδότηση της Πράξης µε τίτλο: «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινοχρήστων 
Ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου», προϋπολογισµού € 242.556,00, συνοδευόµενη από 
Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και τα απαιτούµενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 
1728/30.05.2012). 
 
Η υποβληθείσα πρόταση του ∆ήµου Αµαρουσίου, καθώς επίσης και άλλων 112 ∆ήµων, 
εγκρίθηκε µε την από 12.07.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δηµόσια δαπάνη ύψους € 232.101,00, και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ∆Σ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον 
Οδηγό ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του ΠΤ, προκειµένου οι δικαιούχοι του προγράµµατος να 
προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριµένων έργων. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. ∆ήµαρχος Αµαρουσίου υπέγραψε το σύµφωνο αποδοχής 
όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης, ενώ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5217/28.12.2012 
απόφαση του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου. 
 
Παράλληλα, µετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και 
του ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ∆ήµο Αµαρουσίου, την 22.11.2012 υπεγράφη µεταξύ του 
∆ήµου Αµαρουσίου και της αναδόχου εταιρείας VCI Α.Ε., η υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 
σύµβαση µε τους ειδικότερους περιγραφόµενους σε αυτήν όρους.  
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Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
i. Ως «Σύστηµα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούµενο από το 
∆ήµο Αµαρουσίου αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων µε δυνατότητα 
βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισµό. 
ii. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο µε αλουµινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και 
αντιβανδαλιστικό σχεδιασµό, που φέρει το λογότυπο του ∆ήµου Αµαρουσίου και ειδικό 
αριθµό  «ταυτοποίησης». 
iii. Ως «Σταθµός» νοείται ο σταθµός των ποδηλάτων που περιλαµβάνει θέσεις υποδοχής 
/ κλειδώµατος. 
iv. Ως «Θέση κλειδώµατος» νοείται η θέση του Σταθµού, στην οποία τοποθετείται και 
ασφαλίζεται το Ποδήλατο. 
v. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόµενο στο κάθε Σταθµό ηλεκτρονικό µηχάνηµα, µέσω 
του οποίου πραγµατοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ. 
vi. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και 
χρησιµοποιεί το ΣΚΠ για διάστηµα από 1 µέρα έως 1 εβδοµάδα. 
vii. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιµοποιεί το 
ΣΚΠ για διάστηµα µεγαλύτερο της 1 εβδοµάδας. 
viii. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης». 
ix. Ως «Συνδροµή» νοείται η ηµερήσια, εβδοµαδιαία ή ετήσια συνδροµή που πρέπει να 
έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ µέρους του χρήση του Συστήµατος. 
x. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγµα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση 
του ΣΚΠ και το οποίο υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της διαδροµής, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
xi. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηµατικό υπόλοιπο κάθε Χρήστη που είναι 
διαθέσιµο για πληρωµές διαδροµών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια. 
xii. Ως «Κάρτα Πληρωµής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιµοποιεί ο Χρήστης για 
την εγγραφή του στο Σύστηµα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής µε τραπεζική 
κάρτα -, καθώς και για το γέµισµα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.  
 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 συµβάσεως, ο ∆ήµος Αµαρουσίου 
έχει προµηθευτεί εβδοµήντα (70) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει έξι (6) Σταθµούς σε έξι (6) 
διαφορετικά σηµεία και συγκεκριµένα, α) στον χώρο έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου (Βασ. 
Σοφίας 9), β) στην Πλατεία Ηρώων του ∆ήµου Αµαρουσίου, γ) στον ΗΣΑΠ Αµαρουσίου, δ) 
στο σταθµό Νερατζιώτισσα, ε) στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και στ) στην πλατεία Σπύρου 
Λέκκα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθµών 
και σε άλλα σηµεία του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
Κάθε Σταθµός περιλαµβάνει κατά µέσο όρο δέκα οκτώ (18) θέσεις υποδοχής / κλειδώµατος 
ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγµατοποιείται η λειτουργία του 
συστήµατος. Εκεί, κάθε Χρήστης - συνδροµητής, µετά την «ταυτοποίησή» του, µπορεί να 
λαµβάνει πληροφορίες για το Σύστηµα (θέσεις Σταθµών, διαθεσιµότητα ποδηλάτων, οδηγίες 
χρήσης κ.λπ.), να παραλαµβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδροµή 
του ή να γεµίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. 
 
Μόνο οι εγγεγραµµένοι Χρήστες (συνδροµητές) του Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα 
χρήσεως Ποδηλάτου. Σηµειώνεται ότι οι εγγεγραµµένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
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έχουν στην κατοχή τους το Ποδήλατος έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος 
Χρήσης»), ανεξαρτήτως του συνδροµητικού προγράµµατος  που έχουν (ηµερησίου, 
εβδοµαδιαίου ή ετησίου). Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος 
χρήσης.  
 
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήµατος περιγράφονται κατωτέρω: 
 
∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ 
 
1) Στο ΣΚΠ µπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
• Έχει ηλικία 18 ετών και άνω. 
• Συµπληρώσει τη φόρµα εγγραφής στο σύστηµα. 
• Επιλέξει πρόγραµµα χρήσης. 
• Καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόµενο συνδροµητικό τέλος χρήσης 
(ανάλογα µε το πρόγραµµα χρήσης που θα επιλέξει) 
• Αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήµατος. 
 
2) Η διαδικασία εγγραφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: Είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας, είτε χωρίς χρήση τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα: 
 
• ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  
 
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(και στα ηλεκτρονικά Κιόσκια που βρίσκονται στους Σταθµούς), παρέχοντας τα στοιχεία της 
τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωµής») και συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα 
εγγραφής στο Σύστηµα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση 
αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδροµή του µε χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεµίζει 
το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι µε το επιθυµητό ποσό (τουλάχιστον € 2 για την ενεργοποίηση 
του ηλεκτρονικού πορτοφολιού).  
 
• ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (η δυνατότητα αυτή παρέχεται µεν για όλα τα 
συνδροµητικά προγράµµατα, ενδείκνυται όµως για τις ετήσιες συνδροµές προς αποφυγή 
ταλαιπωρίας των Χρηστών) 
 
Ο Χρήστης µεταβαίνει στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ή στο ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου 10, κατά τις ηµέρες και ώρες 
λειτουργίας του, προσκοµίζοντας την ταυτότητά του και το αποδεικτικό κατάθεσης στον ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοιχθεί από το ∆ήµο Αµαρουσίου του αντιτίµου της 
συνδροµής και του ελάχιστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού. Εκεί, ο αρµόδιος υπάλληλος συµπληρώνει ηλεκτρονικά τη φόρµα εγγραφής 
στο Σύστηµα και ο Χρήστης υπογράφει ότι συµφωνεί µε τους όρους του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
Εναλλακτικά, ο Χρήστης καταβάλλει τη συνδροµή του και το ελάχιστο ποσό των € 2 για την 
ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου (Βασ. Σοφίας 9 
& ∆ηµ. Μόσχα) και εν συνεχεία εγγράφεται, κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζοντας την ταυτότητά 
του και την απόδειξη πληρωµής. 
 
3) Εγγραφή κατόχων ARTEMIS CARD 
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 Στους κατόχους ARTEMIS CARD παρέχεται έκπτωση 50 % στα συνδροµητικά 
προγράµµατα. Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της εκπτώσεως, πρέπει να ακολουθήσουν 
την προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
την ARTEMIS CARD. 
 
4) Εγγραφή απόρων  
 
Οι άποροι πολίτες απαλλάσσονται της καταβολής συνδροµής. Άποροι νοούνται όσοι έχουν 
ετήσιο εισόδηµα έως € 6.000,00, προσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε προστατευόµενο 
µέλος, όπως ορίζεται στην Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αριθµ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β’ 1747/2006), όπως ισχύει. 
 
Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της απαλλαγής αυτής, πρέπει να ακολουθήσουν την 
προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν 
εισόδηµα του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετική µε τη µη υποχρέωση υποβολής, 
θεωρηµένη από την οικεία ∆.Ο.Υ. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Χρήστης καθορίζει το «όνοµα χρήστη» που θα 
χρησιµοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, 
δηλαδή εγγράφεται στο Σύστηµα για χρήση διαστήµατος µεγαλύτερου της 1 εβδοµάδας 
(ετήσια συνδροµή) µπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδροµητικής κάρτας, την οποία 
παραλαµβάνει από το ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου (CycloCard). Η CycloCard 
χρησιµοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασµό πάντα µε το CycloPIN. 
 
Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Xρήστη. Η 
«ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Xρήστη, 
παραµένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράµµατος χρήσεως, 
ενώ ανήκει εσαεί στο ∆ήµο Αµαρουσίου. Σηµειώνεται ότι ο Χρήστης χρησιµοποιεί το ίδιο 
CycloName κάθε φορά που επανεγγράφεται στο Σύστηµα, έτσι ώστε να µπορεί να κάνει 
χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του. 
 
Ε. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης (πλην των απόρων) επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα 
ακόλουθα συνδροµητικά προγράµµατα χρήσεως: 
 
• Ηµερήσιο (24 ώρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Εβδοµαδιαίο (7 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Ετήσιο (365 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
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Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωµα να κάνει 
χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυµεί, αρκεί να µην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο 
Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης ξεκινά µε την πληρωµή του και λήγει 
αυτοµάτως µε την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος ισχύος του. 
 
Αλλαγή προγράµµατος χρήσης είναι δυνατή µόνο µε τη λήξη του ισχύοντος προγράµµατος. 
 
Μόνο οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα) του 
Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και µπορούν να έχουν 
στην κατοχή τους έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση 
που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται 
χρεώσεις καθυστερηµένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οµοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί µε ζηµιές πέραν 
αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζηµίας, 
όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόµενης παραγράφου. 
 
2) Το κόστος των συνδροµητικών προγραµµάτων καθορίζεται ως εξής: 
  
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Περίοδος  Χρέωση (€) 
Ηµερήσια 1,00  
Εβδοµαδιαία 3,00 
Ετήσια 29,00 (περιλαµβάνει και 2,00 πίστωση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού για 
διαδροµές) 
Ελάχιστη Πίστωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού 2,00 
 
3) Η πληρωµή του συνδροµητικού τέλους χρήσεως πραγµατοποιείται κατά την εγγραφή του 
Χρήστη στο Σύστηµα, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο ∆’ του παρόντος Κανονισµού. 
Μετά τη λήξη του συνδροµητικού χρόνου, ο Χρήστης µπορεί να ανανεώσει τη συνδροµή µε 
τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστηµα, δηλαδή είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωµής») µέσω της ιστοσελίδας maroussi.cyclopolis.gr, είτε 
µε προσκόµιση στην αρµόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στον ειδικό 
λογαριασµό ή πληρωµή στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου.  
 
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήµατος που χρησιµοποιούν τραπεζική κάρτα («κάρτα 
πληρωµής») και είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδροµή, παρέχεται η δυνατότητα  
αυτόµατης ανανέωσης της συνδροµής κατά τη λήξη της µε χρέωση της «κάρτας πληρωµής», 
εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή. 
 
ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθµό ενεργοποιείται µία 
«∆ιαδροµή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε 
οποιαδήποτε θέση κλειδώµατος σε οποιονδήποτε Σταθµό. 
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Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισµό 
της διάρκειας κάθε «∆ιαδροµής» λαµβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από το Σύστηµα. 
 
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο 
Σύστηµα) λαµβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. Αν σηµειωθεί 
υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση. 
 
2) Το κόστος των «∆ιαδροµών» καθορίζεται ως εξής: 
 
∆ιαδροµές 
∆ιάρκεια                                             Χρέωση (€) 
Έως 30 λεπτά                                       ∆ωρεάν 
Από 31 έως 90 λεπτά (έως 1 επιπλέον ώρα) 0,50 
Από 91 έως 150 λεπτά (έως 2 επιπλέον ώρες)  2,00 
Ανά επιπλέον ώρα µετά τις 2                       4,00 
Μέγιστη Ηµερήσια Χρέωση                     20,00 
 
3) Η πληρωµή του κόστους της «∆ιαδροµής» πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεµίζει» είτε µέσω της «κάρτας 
πληρωµής», είτε µε κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό ή στο αρµόδιο Τµήµα του 
∆ήµου. 
 
Η χρέωση για τη «∆ιαδροµή» πραγµατοποιείται: 
i. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, µε το πέρας της Περιόδου Συνδροµής, µε την 
αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
ii. Αν πρόκειται για Μέλος, µε την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωµής 
 
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις: 
 
Λοιπές Χρεώσεις 
Περιγραφή                                                                                                      Χρέωση (€) 
Χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ηµέρες)  100,00 
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ηµερών 250,00 
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης µε ανώτατο όριο                                   250,00 
 
• Η χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα µε τη 
συµπλήρωση του διαστήµατος των 24 ωρών ή των 7 ηµερών. 
• Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή µε τη διαπίστωση του συµβάντος 
 
2) Οι παραπάνω χρεώσεις εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωµής ή το Ηλεκτρονικό 
Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες.  Εάν η Κάρτα Πληρωµής ή το 
Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω 
χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηµατικό κατάλογο και για την είσπραξη του 
οφειλοµένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΚΕ∆Ε). Παράλληλα, µέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωµα χρήσης του 
Συστήµατος.   
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3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στο Χρήστη, µε 
την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της 
βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή 
του. 
 
Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1)  Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για: 
Α. Το Cycloname (ή και Cyclocard) και CycloPIN που του παραχωρείται. 
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιµοποιεί. 
Γ. Ό,τι µεταφέρει µε το Ποδήλατο. 
∆. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν. 
 
2)  Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση Ποδηλάτου. 
Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει: 
Α. Το όνοµα και τη διεύθυνσή του 
Β. Λεπτοµέρειες για κάθε διαδροµή, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και ώρας που 
χρησιµοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδροµή που ακολούθησε. 
 
3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που 
παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη 
χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιµάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν 
σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωµένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει 
πρόβληµα, βλάβη ή ζηµιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωµά 
του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, 
εφόσον το επιθυµεί. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης 
θεωρείται ότι αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά, ατύχηµα ή δυστύχηµα συµβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους. 
 
4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει: 
Ι. Να συµµορφώνεται µε τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό, 
όλους τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και µε τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήµατος, που 
είναι αναρτηµένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr 
ΙΙ. Nα συµµορφώνεται µε τις ενδείξεις των φωτεινών σηµατοδοτών, τα σήµατα της Τροχαίας 
και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
ΙΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε λογική, σύνεση και υπευθυνότητα. 
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης. 
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθµό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε 
διαθέσιµη Θέση Κλειδώµατος. 
VI.Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν 
φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και 
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος. 
 
5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται: 
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σηµείο ή χώρο εκτός των θέσεων 
κλειδώµατος σε οποιοδήποτε σταθµό του ΣΚΠ. 
ΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυµεταφορών ή 
άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
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ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να 
επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιµοποιήσει το Ποδήλατο. 
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζηµιά σε Ποδήλατο, Σταθµό, Θέση Κλειδώµατος ή Κιόσκι ή σε 
οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου µε βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο που τυχόν προεξέχει ή 
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο µε συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών 
VΙΙ. Να µεταφέρει: 
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή 
β. οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο: 
Ι. ενδέχεται να τραυµατίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο 
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισµό ή να βλάψει οποιονδήποτε 
ή 
ΙΙΙ. είναι παράνοµο 
VΙΙI. Να χρησιµοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγµούς 
IX. Να αποσυναρµολογήσει ή να επέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να           
επιχειρήσει να το κάνει µε οποιονδήποτε τρόπο) 
X. Να προσθέσει ή να προσαρµόσει αξεσουάρ ή ρυµουλκούµενα στο Ποδήλατο 
XI. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή µε τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα. 
 
6)  Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιµετωπίσει οποιοδήποτε πρόβληµα µε το Ποδήλατο 
κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει 
να επικοινωνήσει άµεσα µε το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιµετωπίσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα που δεν εµποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβληµα 
στο Κιόσκι, στο πεδίο µε τον τίτλο «Αναφορά Προβλήµατος». 
 
7) Επίσης, σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, κατά τη διάρκεια της Συνδροµής, η Κάρτα 
Πληρωµής, ο Χρήστης οφείλει να τηλεφωνήσει και να ενηµερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή το 
Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος.  
 
Οµοίως, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της CycloCard ή/ και του 
CycloPIN, ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώσει το Σύστηµα µέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, 
προκειµένου, στη συνέχεια, να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός και να αποφευχθεί η 
χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης µπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου Κωδικού  
 
8) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται 
Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ής στιγµής αναφερθεί στο Σύστηµα ότι ο Κωδικός 
χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστηµα µέχρι τη δήλωση στο 
Σύστηµα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.  
 
9)  Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το ∆ήµο Αµαρουσίου και το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόµενα 
Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νοµική και αστική ευθύνη που περιλαµβάνει 
σωµατική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους 
συνεπεία του σχεδιασµού, συναρµολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του 
Ποδηλάτου και του Συστήµατος γενικότερα.   
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Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισµού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε 
εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόµενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και 
αποζηµίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη. 
 
Επίσης, ο Χρήστης συµφωνεί, αντιλαµβάνεται και αποδέχεται ότι σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώµατος δικαστικής 
προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσοµένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασµό, 
συναρµολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήµατος 
γενικότερα. 
 
Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1) Ακύρωση και τροποποίηση. 
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστηµα ή 
τη σχετική περίοδο συνδροµής, τον τρόπο πληρωµής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωµής και τα 
προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος. 
 
Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήµατος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασµό, µπορεί να 
ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενηµερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδροµής του µέσω του 
ηλεκτρονικού λογαριασµού του. 
 
2) Αποκλεισµός 
Η µη συµµόρφωση του Χρήστη µε τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό 
ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήµατος, παρέχει το δικαίωµα στο ∆ήµο Αµαρουσίου ή το 
διαχειριστή του συστήµατος να τον αποκλείσει από το Σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή 
απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστηµα, χωρίς να 
επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδροµή. 
 
3) Ενστάσεις και διαφωνίες 
 
Κάθε Χρήστης µπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο ∆ήµο Αµαρουσίου, αλλά και ηλεκτρονικά, 
τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήµατος και την επιβολή των 
χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστηµα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου 
διαστήµατος. 
 
Ι. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγµατοποιηθεί είτε από το ∆ήµο, είτε από τρίτο 
∆ιαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιµων, την 
ανακατανοµή των ποδηλάτων µεταξύ των σταθµών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, 
την προβολή – προώθηση του Συστήµατος, την εµπορική του εκµετάλλευση και την εν γένει 
λειτουργία και διαχείριση του Συστήµατος.  
 
ΙΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 
 
Από τη λειτουργία του ΣΚΠ προϋπολογίζεται ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα εισπράττει ετησίως 
περίπου € 20.000,00. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τις συνδροµές των Χρηστών, τα τέλη 
χρήσεως και τις λοιπές χρεώσεις για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου ή µη επιστροφή 
ποδηλάτου. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη διαχείριση του ΣΚΠ, µε απώτερο στόχο την 
επέκτασή του και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου.» 
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Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Σώµα για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έλαβε υπόψη του την ισχύουσα 
νοµοθεσία και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης µε 
ψήφους (22) υπέρ, τεσσάρων (4) κατά των κ.κ. Κούκουζα Πέτρου, Μαγιάκη Ελευθερίου, 
Μπουντούρογλου Νικολάου, Πολυχρονιάδη ∆ηµητρίου , τεσσάρων (4)  των κ.κ. Βλάχου 
Κωνσταντίνου, Καρανάσιου Μαρίας, Μπρέγιαννη Αλέξανδρου, Σαγρή Παναγιώτη που 
δήλωσαν `παρών` 
  
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου, ο οποίος έχει ως εξής : 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου του 
ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθµιση αστικών 
υποδοµών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας 
πόλεων» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο 
∆ήµος Αµαρουσίου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 157/2012 αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόµενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την 
χρηµατοδότηση της Πράξης µε τίτλο: «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινοχρήστων 
Ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου», προϋπολογισµού € 242.556,00, συνοδευόµενη από 
Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και τα απαιτούµενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 
1728/30.05.2012). 
 
Η υποβληθείσα πρόταση του ∆ήµου Αµαρουσίου, καθώς επίσης και άλλων 112 ∆ήµων, 
εγκρίθηκε µε την από 12.07.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δηµόσια δαπάνη ύψους € 232.101,00, και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ∆Σ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, 
σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον 
Οδηγό ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του ΠΤ, προκειµένου οι δικαιούχοι του προγράµµατος να 
προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριµένων έργων. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο κ. ∆ήµαρχος Αµαρουσίου υπέγραψε το σύµφωνο αποδοχής 
όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης, ενώ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5217/28.12.2012 
απόφαση του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου. 
 
Παράλληλα, µετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και 
του ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στο ∆ήµο Αµαρουσίου, την 22.11.2012 υπεγράφη µεταξύ του 
∆ήµου Αµαρουσίου και της αναδόχου εταιρείας VCI Α.Ε., η υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 
σύµβαση µε τους ειδικότερους περιγραφόµενους σε αυτήν όρους.  
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Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
i. Ως «Σύστηµα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούµενο από το 
∆ήµο Αµαρουσίου αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων µε δυνατότητα 
βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισµό. 
ii. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο µε αλουµινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και 
αντιβανδαλιστικό σχεδιασµό, που φέρει το λογότυπο του ∆ήµου Αµαρουσίου και ειδικό 
αριθµό  «ταυτοποίησης». 
iii. Ως «Σταθµός» νοείται ο σταθµός των ποδηλάτων που περιλαµβάνει θέσεις υποδοχής 
/ κλειδώµατος. 
iv. Ως «Θέση κλειδώµατος» νοείται η θέση του Σταθµού, στην οποία τοποθετείται και 
ασφαλίζεται το Ποδήλατο. 
v. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόµενο στο κάθε Σταθµό ηλεκτρονικό µηχάνηµα, µέσω 
του οποίου πραγµατοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ. 
vi. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και 
χρησιµοποιεί το ΣΚΠ για διάστηµα από 1 µέρα έως 1 εβδοµάδα. 
vii. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιµοποιεί το 
ΣΚΠ για διάστηµα µεγαλύτερο της 1 εβδοµάδας. 
viii. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης». 
ix. Ως «Συνδροµή» νοείται η ηµερήσια, εβδοµαδιαία ή ετήσια συνδροµή που πρέπει να 
έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ µέρους του χρήση του Συστήµατος. 
x. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγµα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση 
του ΣΚΠ και το οποίο υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της διαδροµής, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
xi. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηµατικό υπόλοιπο κάθε Χρήστη που είναι 
διαθέσιµο για πληρωµές διαδροµών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια. 
xii. Ως «Κάρτα Πληρωµής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιµοποιεί ο Χρήστης για 
την εγγραφή του στο Σύστηµα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής µε τραπεζική 
κάρτα -, καθώς και για το γέµισµα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.  
 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθµ. πρωτ. 093828/2012 συµβάσεως, ο ∆ήµος Αµαρουσίου 
έχει προµηθευτεί εβδοµήντα (70) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει έξι (6) Σταθµούς σε έξι (6) 
διαφορετικά σηµεία και συγκεκριµένα, α) στον χώρο έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου (Βασ. 
Σοφίας 9), β) στην Πλατεία Ηρώων του ∆ήµου Αµαρουσίου, γ) στον ΗΣΑΠ Αµαρουσίου, δ) 
στο σταθµό Νερατζιώτισσα, ε) στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και στ) στην πλατεία Σπύρου 
Λέκκα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθµών 
και σε άλλα σηµεία του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
Κάθε Σταθµός περιλαµβάνει κατά µέσο όρο δέκα οκτώ (18) θέσεις υποδοχής / κλειδώµατος 
ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγµατοποιείται η λειτουργία του 
συστήµατος. Εκεί, κάθε Χρήστης - συνδροµητής, µετά την «ταυτοποίησή» του, µπορεί να 
λαµβάνει πληροφορίες για το Σύστηµα (θέσεις Σταθµών, διαθεσιµότητα ποδηλάτων, οδηγίες 
χρήσης κ.λπ.), να παραλαµβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδροµή 
του ή να γεµίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. 
 
Μόνο οι εγγεγραµµένοι Χρήστες (συνδροµητές) του Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα 
χρήσεως Ποδηλάτου. Σηµειώνεται ότι οι εγγεγραµµένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
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έχουν στην κατοχή τους το Ποδήλατος έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος 
Χρήσης»), ανεξαρτήτως του συνδροµητικού προγράµµατος  που έχουν (ηµερησίου, 
εβδοµαδιαίου ή ετησίου). Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος 
χρήσης.  
 
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήµατος περιγράφονται κατωτέρω: 
 
∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ 
 
1) Στο ΣΚΠ µπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
• Έχει ηλικία 18 ετών και άνω. 
• Συµπληρώσει τη φόρµα εγγραφής στο σύστηµα. 
• Επιλέξει πρόγραµµα χρήσης. 
• Καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόµενο συνδροµητικό τέλος χρήσης 
(ανάλογα µε το πρόγραµµα χρήσης που θα επιλέξει) 
• Αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήµατος. 
 
2) Η διαδικασία εγγραφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: Είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας, είτε χωρίς χρήση τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα: 
 
• ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  
 
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(και στα ηλεκτρονικά Κιόσκια που βρίσκονται στους Σταθµούς), παρέχοντας τα στοιχεία της 
τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωµής») και συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα 
εγγραφής στο Σύστηµα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση 
αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδροµή του µε χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεµίζει 
το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι µε το επιθυµητό ποσό (τουλάχιστον € 2 για την ενεργοποίηση 
του ηλεκτρονικού πορτοφολιού).  
 
• ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (η δυνατότητα αυτή παρέχεται µεν για όλα τα 
συνδροµητικά προγράµµατα, ενδείκνυται όµως για τις ετήσιες συνδροµές προς αποφυγή 
ταλαιπωρίας των Χρηστών) 
 
Ο Χρήστης µεταβαίνει στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ή στο ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου 10, κατά τις ηµέρες και ώρες 
λειτουργίας του, προσκοµίζοντας την ταυτότητά του και το αποδεικτικό κατάθεσης στον ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό που θα ανοιχθεί από το ∆ήµο Αµαρουσίου του αντιτίµου της 
συνδροµής και του ελάχιστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού. Εκεί, ο αρµόδιος υπάλληλος συµπληρώνει ηλεκτρονικά τη φόρµα εγγραφής 
στο Σύστηµα και ο Χρήστης υπογράφει ότι συµφωνεί µε τους όρους του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
Εναλλακτικά, ο Χρήστης καταβάλλει τη συνδροµή του και το ελάχιστο ποσό των € 2 για την 
ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου (Βασ. Σοφίας 9 
& ∆ηµ. Μόσχα) και εν συνεχεία εγγράφεται, κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζοντας την ταυτότητά 
του και την απόδειξη πληρωµής. 
 
3) Εγγραφή κατόχων ARTEMIS CARD 
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 Στους κατόχους ARTEMIS CARD παρέχεται έκπτωση 50 % στα συνδροµητικά 
προγράµµατα. Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της εκπτώσεως, πρέπει να ακολουθήσουν 
την προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
την ARTEMIS CARD. 
 
4) Εγγραφή απόρων  
 
Οι άποροι πολίτες απαλλάσσονται της καταβολής συνδροµής. Άποροι νοούνται όσοι έχουν 
ετήσιο εισόδηµα έως € 6.000,00, προσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε προστατευόµενο 
µέλος, όπως ορίζεται στην Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αριθµ. 139491/2006 (ΦΕΚ Β’ 1747/2006), όπως ισχύει. 
 
Όσοι επιθυµούν να επωφεληθούν της απαλλαγής αυτής, πρέπει να ακολουθήσουν την 
προπεριγραφείσα διαδικασία που αφορά στην εγγραφή «ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ». Επιπροσθέτως, οφείλουν να προσκοµίσουν, πέραν της ταυτότητάς τους και του 
αποδεικτικού κατάθεσης Τραπέζης του ελαχίστου ποσού των € 2 για την ενεργοποίηση του 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού (ή να καταβάλουν το ποσό αυτό στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου), 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν 
εισόδηµα του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετική µε τη µη υποχρέωση υποβολής, 
θεωρηµένη από την οικεία ∆.Ο.Υ. 
 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Χρήστης καθορίζει το «όνοµα χρήστη» που θα 
χρησιµοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, 
δηλαδή εγγράφεται στο Σύστηµα για χρήση διαστήµατος µεγαλύτερου της 1 εβδοµάδας 
(ετήσια συνδροµή) µπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδροµητικής κάρτας, την οποία 
παραλαµβάνει από το ΚΕΠ της οδού Χατζηαντωνίου (CycloCard). Η CycloCard 
χρησιµοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασµό πάντα µε το CycloPIN. 
 
Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Xρήστη. Η 
«ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Xρήστη, 
παραµένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράµµατος χρήσεως, 
ενώ ανήκει εσαεί στο ∆ήµο Αµαρουσίου. Σηµειώνεται ότι ο Χρήστης χρησιµοποιεί το ίδιο 
CycloName κάθε φορά που επανεγγράφεται στο Σύστηµα, έτσι ώστε να µπορεί να κάνει 
χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του. 
 
Ε. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης (πλην των απόρων) επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα 
ακόλουθα συνδροµητικά προγράµµατα χρήσεως: 
 
• Ηµερήσιο (24 ώρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Εβδοµαδιαίο (7 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
• Ετήσιο (365 ηµέρες) µε τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. 
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Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωµα να κάνει 
χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυµεί, αρκεί να µην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο 
Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράµµατος χρήσης ξεκινά µε την πληρωµή του και λήγει 
αυτοµάτως µε την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος ισχύος του. 
 
Αλλαγή προγράµµατος χρήσης είναι δυνατή µόνο µε τη λήξη του ισχύοντος προγράµµατος. 
 
Μόνο οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα) του 
Συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και µπορούν να έχουν 
στην κατοχή τους έως 24 συνεχόµενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση 
που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται 
χρεώσεις καθυστερηµένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, όπως περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οµοίως, σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί µε ζηµιές πέραν 
αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζηµίας, 
όπως περιγράφονται στον πίνακα της επόµενης παραγράφου. 
 
2) Το κόστος των συνδροµητικών προγραµµάτων καθορίζεται ως εξής: 
  
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Περίοδος  Χρέωση (€) 
Ηµερήσια 1,00  
Εβδοµαδιαία 3,00 
Ετήσια 29,00 (περιλαµβάνει και 2,00 πίστωση του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού για 
διαδροµές) 
Ελάχιστη Πίστωση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού 2,00 
 
3) Η πληρωµή του συνδροµητικού τέλους χρήσεως πραγµατοποιείται κατά την εγγραφή του 
Χρήστη στο Σύστηµα, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο ∆’ του παρόντος Κανονισµού. 
Μετά τη λήξη του συνδροµητικού χρόνου, ο Χρήστης µπορεί να ανανεώσει τη συνδροµή µε 
τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστηµα, δηλαδή είτε µε χρήση 
τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωµής») µέσω της ιστοσελίδας maroussi.cyclopolis.gr, είτε 
µε προσκόµιση στην αρµόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στον ειδικό 
λογαριασµό ή πληρωµή στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου.  
 
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήµατος που χρησιµοποιούν τραπεζική κάρτα («κάρτα 
πληρωµής») και είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδροµή, παρέχεται η δυνατότητα  
αυτόµατης ανανέωσης της συνδροµής κατά τη λήξη της µε χρέωση της «κάρτας πληρωµής», 
εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή. 
 
ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθµό ενεργοποιείται µία 
«∆ιαδροµή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε 
οποιαδήποτε θέση κλειδώµατος σε οποιονδήποτε Σταθµό. 
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Η διάρκεια κάθε «∆ιαδροµής» καθορίζει και το οφειλόµενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισµό 
της διάρκειας κάθε «∆ιαδροµής» λαµβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από το Σύστηµα. 
 
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδροµητές και άποροι που είναι εγγεγραµµένοι στο 
Σύστηµα) λαµβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδροµή. Αν σηµειωθεί 
υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση. 
 
2) Το κόστος των «∆ιαδροµών» καθορίζεται ως εξής: 
 
∆ιαδροµές 
∆ιάρκεια                                             Χρέωση (€) 
Έως 30 λεπτά                                       ∆ωρεάν 
Από 31 έως 90 λεπτά (έως 1 επιπλέον ώρα) 0,50 
Από 91 έως 150 λεπτά (έως 2 επιπλέον ώρες)  2,00 
Ανά επιπλέον ώρα µετά τις 2                       4,00 
Μέγιστη Ηµερήσια Χρέωση                     20,00 
 
3) Η πληρωµή του κόστους της «∆ιαδροµής» πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεµίζει» είτε µέσω της «κάρτας 
πληρωµής», είτε µε κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό ή στο αρµόδιο Τµήµα του 
∆ήµου. 
 
Η χρέωση για τη «∆ιαδροµή» πραγµατοποιείται: 
i. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, µε το πέρας της Περιόδου Συνδροµής, µε την 
αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
ii. Αν πρόκειται για Μέλος, µε την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωµής 
 
Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1) Ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη οι κάτωθι λοιπές χρεώσεις: 
 
Λοιπές Χρεώσεις 
Περιγραφή                                                                                                      Χρέωση (€) 
Χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ηµέρες)  100,00 
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ηµερών 250,00 
Χρέωση βλάβης Αναλόγως της βλάβης µε ανώτατο όριο                                   250,00 
 
• Η χρέωση για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου καθίσταται πληρωτέα µε τη 
συµπλήρωση του διαστήµατος των 24 ωρών ή των 7 ηµερών. 
• Η χρέωση βλάβης καθίσταται απαιτητή µε τη διαπίστωση του συµβάντος 
 
2) Οι παραπάνω χρεώσεις εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωµής ή το Ηλεκτρονικό 
Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες.  Εάν η Κάρτα Πληρωµής ή το 
Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω 
χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηµατικό κατάλογο και για την είσπραξη του 
οφειλοµένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΚΕ∆Ε). Παράλληλα, µέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωµα χρήσης του 
Συστήµατος.   
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3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που καταλογίζεται στο Χρήστη, µε 
την ανωτέρω διαδικασία, προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της 
βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή 
του. 
 
Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1)  Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για: 
Α. Το Cycloname (ή και Cyclocard) και CycloPIN που του παραχωρείται. 
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιµοποιεί. 
Γ. Ό,τι µεταφέρει µε το Ποδήλατο. 
∆. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν. 
 
2)  Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά µε τη χρήση Ποδηλάτου. 
Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει: 
Α. Το όνοµα και τη διεύθυνσή του 
Β. Λεπτοµέρειες για κάθε διαδροµή, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και ώρας που 
χρησιµοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδροµή που ακολούθησε. 
 
3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που 
παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη 
χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιµάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν 
σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωµένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει 
πρόβληµα, βλάβη ή ζηµιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωµά 
του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, 
εφόσον το επιθυµεί. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης 
θεωρείται ότι αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά, ατύχηµα ή δυστύχηµα συµβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους. 
 
4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει: 
Ι. Να συµµορφώνεται µε τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό, 
όλους τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και µε τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήµατος, που 
είναι αναρτηµένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maroussi.cyclopolis.gr 
ΙΙ. Nα συµµορφώνεται µε τις ενδείξεις των φωτεινών σηµατοδοτών, τα σήµατα της Τροχαίας 
και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
ΙΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε λογική, σύνεση και υπευθυνότητα. 
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης. 
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθµό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε 
διαθέσιµη Θέση Κλειδώµατος. 
VI.Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν 
φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και 
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος. 
 
5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται: 
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σηµείο ή χώρο εκτός των θέσεων 
κλειδώµατος σε οποιοδήποτε σταθµό του ΣΚΠ. 
ΙΙ. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυµεταφορών ή 
άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
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ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να 
επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιµοποιήσει το Ποδήλατο. 
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζηµιά σε Ποδήλατο, Σταθµό, Θέση Κλειδώµατος ή Κιόσκι ή σε 
οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου µε βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο που τυχόν προεξέχει ή 
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο µε συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών 
VΙΙ. Να µεταφέρει: 
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή 
β. οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο: 
Ι. ενδέχεται να τραυµατίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο 
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισµό ή να βλάψει οποιονδήποτε 
ή 
ΙΙΙ. είναι παράνοµο 
VΙΙI. Να χρησιµοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγµούς 
IX. Να αποσυναρµολογήσει ή να επέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να           
επιχειρήσει να το κάνει µε οποιονδήποτε τρόπο) 
X. Να προσθέσει ή να προσαρµόσει αξεσουάρ ή ρυµουλκούµενα στο Ποδήλατο 
XI. Να χρησιµοποιεί το Ποδήλατο µε αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή µε τρόπο που προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα. 
 
6)  Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιµετωπίσει οποιοδήποτε πρόβληµα µε το Ποδήλατο 
κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει 
να επικοινωνήσει άµεσα µε το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιµετωπίσει οποιοδήποτε 
πρόβληµα που δεν εµποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβληµα 
στο Κιόσκι, στο πεδίο µε τον τίτλο «Αναφορά Προβλήµατος». 
 
7) Επίσης, σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, κατά τη διάρκεια της Συνδροµής, η Κάρτα 
Πληρωµής, ο Χρήστης οφείλει να τηλεφωνήσει και να ενηµερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή το 
Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος.  
 
Οµοίως, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της CycloCard ή/ και του 
CycloPIN, ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώσει το Σύστηµα µέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, 
προκειµένου, στη συνέχεια, να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός και να αποφευχθεί η 
χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης µπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου Κωδικού  
 
8) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται 
Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ής στιγµής αναφερθεί στο Σύστηµα ότι ο Κωδικός 
χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστηµα µέχρι τη δήλωση στο 
Σύστηµα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.  
 
9)  Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το ∆ήµο Αµαρουσίου και το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόµενα 
Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νοµική και αστική ευθύνη που περιλαµβάνει 
σωµατική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους 
συνεπεία του σχεδιασµού, συναρµολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του 
Ποδηλάτου και του Συστήµατος γενικότερα.   
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Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισµού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε 
εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόµενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και 
αποζηµίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη. 
 
Επίσης, ο Χρήστης συµφωνεί, αντιλαµβάνεται και αποδέχεται ότι σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώµατος δικαστικής 
προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσοµένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασµό, 
συναρµολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήµατος 
γενικότερα. 
 
Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1) Ακύρωση και τροποποίηση. 
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστηµα ή 
τη σχετική περίοδο συνδροµής, τον τρόπο πληρωµής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωµής και τα 
προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήµατος. 
 
Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήµατος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασµό, µπορεί να 
ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενηµερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδροµής του µέσω του 
ηλεκτρονικού λογαριασµού του. 
 
2) Αποκλεισµός 
Η µη συµµόρφωση του Χρήστη µε τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό 
ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήµατος, παρέχει το δικαίωµα στο ∆ήµο Αµαρουσίου ή το 
διαχειριστή του συστήµατος να τον αποκλείσει από το Σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή 
απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστηµα, χωρίς να 
επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδροµή. 
 
3) Ενστάσεις και διαφωνίες 
 
Κάθε Χρήστης µπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο ∆ήµο Αµαρουσίου, αλλά και ηλεκτρονικά, 
τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήµατος και την επιβολή των 
χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστηµα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου 
διαστήµατος. 
 
Ι. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγµατοποιηθεί είτε από το ∆ήµο, είτε από τρίτο 
∆ιαχειριστή, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιµων, την 
ανακατανοµή των ποδηλάτων µεταξύ των σταθµών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, 
την προβολή – προώθηση του Συστήµατος, την εµπορική του εκµετάλλευση και την εν γένει 
λειτουργία και διαχείριση του Συστήµατος.  
 
ΙΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 
 
Από τη λειτουργία του ΣΚΠ προϋπολογίζεται ότι ο ∆ήµος Αµαρουσίου θα εισπράττει ετησίως 
περίπου € 20.000,00. Τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τις συνδροµές των Χρηστών, τα τέλη 
χρήσεως και τις λοιπές χρεώσεις για καθυστερηµένη επιστροφή ποδηλάτου ή µη επιστροφή 
ποδηλάτου. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη διαχείριση του ΣΚΠ, µε απώτερο στόχο την 
επέκτασή του και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου.» 
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Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Εκδόθηκε η µε αριθµό 78/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Γαρδέλης Επαµεινώνδας 1.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 2.Κόκκαλης 

Βασίλειος, 3.Πέππας Νικόλαος, 4.Ζήκος 
Γεώργιος, 5.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 
6.Κάββαλος Ευάγγελος, 7.Καρλαύτης 
∆ηµήτριος, 8.Σταθούλης Σπυρίδων, 
9.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 
10.Παρτσινέβελος Αντώνιος, 11.Ιατρίδης 
Γεώργιος, 12.Ζωγόπουλος Ιωάννης, 
13.Καµπούκος ∆ηµήτριος, 14.Κατσιγιάννης 
Επαµεινώνδας, 15.Τσιπουράκης Στέφανος, 
16.Νταλούκας Κωνσταντίνος, 17.Σµυρνής 
∆ηµήτριος, 18.Κάββαλος Νικόλαος, 
19.Αλεπούς Νικόλαος, 20.Παπαδόπουλος 
Μιχαήλ, 21.Βελλής Αθανάσιος, 
22.Μπρέγιαννης Αλέξανδρος, 23.Βλάχος 
Κων/νος, 24.Καρανάσιου Μαρία, 25.Σαγρής 
Παναγιώτης, 26.Μπουντούρογλου Νικόλαος, 
27.Μαγιάκης Ελευθέριος, 28.Κούκουζας 
Πέτρος, 29.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
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