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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

1. Ορισμός Ηλεκτρικού Ποδηλάτου  

 

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο 

εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 

μικρότερης ή ίσης με 250W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν 

σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν 

η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. 

 

 

2. Προδιαγραφές Ηλεκτρικού Ποδηλάτου 

 

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω 

κριτήρια:  

α) είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς 

ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα 

διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά 

μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χλμ/ώρα.  

 

β) δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε κατάσταση 

αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων - πεντάλ) μέσω του 

ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός 

απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,  

 

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 

168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο θ) του άρθρου 2 αυτού και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 

που ισχύουν για τα ποδήλατα,  

 

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου 

ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΣ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,  

 

ε) διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

αυτού, Δήλωση συμμόρφωση (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και 

τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου 

ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΣ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν 

τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 

765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο 

ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού. 

 

Για την υποβολή αιτήματος αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου 

είναι απαραίτητη η προσκόμιση (επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως 

δικαιολογητικό υποβολής) επίσημη προσφοράς η οποία θα φέρει σφραγίδα και 

υπογραφή του εμπόρου 

 

Για την υποβολή αιτήματος πληρωμής Ηλεκτρικού 

Ποδηλάτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση :  

Υπεύθυνης Δήλωσης Αγοραστή, η οποία υπάρχει στην πρόσκληση της Δράσης 

Υπεύθυνης Δήλωσης Πωλητή, η οποία υπάρχει στην πρόσκληση της Δράσης 

 

Ακολουθούν σχετικά υποδείγματα : 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί 
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:   Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι: 

Το ηλεκτρικό ποδήλατο που προμηθεύτηκα στις……………………. (ημερομηνία απόδειξης) από 

το κατάστημα ………………………..….. (επωνυμία απόδειξης), με serial number 

……..…………………….τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην 

ΚΥΑ………….…….. της δράσης e-Astypalea  και αντιστοιχεί στον ορισμό του ηλεκτρικού 

ποδηλάτου ως παρακάτω : 

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο 
με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης 
με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, 
αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει 
τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

 

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι δεν φέρει σύστημα χειροκίνητης επιτάχυνσης στα χερούλια ή σε 
άλλο μέρος του σκελετού (γκαζιέρα) ενώ δεν προέρχεται από μετατροπή με χρήση κιτ . 

 

                                        Ημερομηνία: 

                                                                                                                                

                                Ο/Η  

Δηλών/ούσα 

 

                                  

             

                          

(Υπογραφή ) 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί 
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:   Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,  δηλώνω ότι: 

Το ηλεκτρικό ποδήλατο που πούλησα  στις …….………..… (ημερομηνία απόδειξης) στον/στην  
………………………………..….. (επωνυμία) , τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην ΚΥΑ………………………….... της δράσης e-Astypalea και αντιστοιχεί στον 
ορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου ως παρακάτω : 

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο 
με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης 
με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, 
αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει 
τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. 

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι δεν φέρει σύστημα χειροκίνητης επιτάχυνσης στα χερούλια ή σε 
άλλο μέρος του σκελετού (γκαζιέρα) ενώ δεν προέρχεται από μετατροπή με χρήση κιτ . 
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

 

Τέλος βεβαιώνεται ότι το ποδήλατο πωλήθηκε καινούριο και αμεταχείριστο, 

 

                                                                                              Ημερομηνία: 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                          Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

                                                 

Σφραγίδα &   υπογραφή  
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Δράση για την επιδότηση οχημάτων, δικύκλων- 

τρικύκλων και ποδηλάτων στην Αστυπάλαια 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                       Ημερομηνία: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αγαπητέ/ή κύριε/α, 

Σε ςυνέχεια της επίσκεψης σας στο κατάστημα μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

σας υποβάλλουμε την τεχνική και οικονομική προσφορά μας για την αγορά του 

ηλεκτρικού ποδηλάτου για το οποίο ενδιαφερθήκατε. 

 

Αναλυτικά Τεχνικά Στοιχεία: 

 

Μάρκα Ηλεκτρικού Ποδηλάτου :  

Μοντέλο Ηλεκτρικού Ποδηλάτου :  

Πλαίσιο (υλικό) :  

Σύστημα Φρένων:  

Μέγεθος τροχών:  

Σκελετός (τύπος) :  

Μέγεθος σκελετού :  

Βάρος:  

Κινητήρας (τύπος & ιςχύς) :  

Μπαταρία :  

Υποβοήθηση : ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Σύστημα μείωσης της υποβοήθησης για ταχύτητα έως 25km/h : ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Τιμή : (€)  

Φ.Π.Α. : (€) 

 

 ΣΥΝΟΛΟ : (€) 

Βεβαιώνουμε ότι ο τύπος του ποδηλάτου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

προγράμματος e-Astypalea και ο τύπος είναι επιλέξιμος.  

Η προσφορά ισχύει έως ……………………..  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 


