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1. Tι είναι το κοινόχρηστο

1.1 Ορισµός 

Τα τελευταία χρόνια και παράλληλα

Ποδηλάτων, έγιναν αρκετές

του. Άλλωστε, ως ένα καινοτόµο

πλήθος ερµηνειών. Ο πιο διαδεδοµένος

λεξικό του OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) 

ποδήλατα που προσφέρονται

διάρκειας, βασιζόµενα στην

* ποδήλατα που προσφέρονται

διάρκειας, βασιζόµενα στην

Ένας επιπλέον ορισµός έχει

(ECF) και κάνει λόγο για ποδήλατα

ένα σταθµό ενοικίασης (αφετηρία

άλλο (προορισµός), µετά από

για «point-to- point» ή σηµειακές

των πόλεων. 

* ποδήλατα πόλης, τα οποία

(αφετηρία) και στη συνέχεια

Τέλος, µία ακόµη ερµηνεία

ποδήλατα τα οποία µπορούν

συνέχεια να σταθµευθούν σε

τους στην αρχική τους αφετηρία

η χρήση τους γίνεται µε αυτοµατοπο

* ποδήλατα τα οποία µπορούν

συνέχεια να σταθµευθούν

τους στην αρχική τους αφετηρία

Συνοψίζοντας, και µε βάση

ποδηλάτων αποτελεί έναν εναλλακτικό

µε στόχο την ενσωµάτωση

Σήµερα, πάνω από 600 πόλεις

διαθέτοντας στο σύνολο τους

ανάπτυξης και εξέλιξης στα

σηµειωθεί ότι το 2010 

               

κοινόχρηστο ποδήλατο 

και παράλληλα µε την άνθιση του Συστήµατος Κοινόχρηστων

αρκετές προσπάθειες προκειµένου να δοθεί ο ακριβής

ένα καινοτόµο και ανερχόµενο τεχνολογικό επίτευγµα

πιο διαδεδοµένος και ευρείας χρήσης ορισµός βρίσκεται

 OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) και αναφέρεται

προσφέρονται σε δηµόσιους χώρους, για διαδροµές µικρής

βασιζόµενα στην αρχή της αυτοεξυπηρέτησης (OBIS dictionary).

προσφέρονται σε δηµόσιους χώρους, για διαδροµές µικρής

βασιζόµενα στην αρχή της αυτοεξυπηρέτησης  

* OBIS dictionary

ορισµός έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία

για ποδήλατα πόλης, τα οποία µπορεί κανείς να

ενοικίασης (αφετηρία) και στη συνέχεια να τα επιστρέψει

µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό τα καθιστά

ή σηµειακές µετακινήσεις, προσεγγίζοντας κάθε

τα οποία µπορεί κανείς να δανειστεί από ένα σταθµό

συνέχεια να τα επιστρέψει σε κάποιον άλλο (προορισµός

από ορισµένο χρονικό

* Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ποδηλατών

ερµηνεία µπορεί να βρεθεί στη «Βικιπαίδεια» και αναφέρεται

µπορούν να ενοικιαστούν από ένα συγκεκριµένο χώρο

σταθµευθούν σε κάποιο διαφορετικό, χωρίς την υποχρέωση

τους αφετηρία. Όλα τα ποδήλατα είναι δικτυωµένα µεταξύ

µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο και για βραχυχρόνια χρήση

µπορούν να ενοικιαστούν από ένα συγκεκριµένο χώρο

σταθµευθούν σε κάποιο διαφορετικό, χωρίς την υποχρέωση

τους αφετηρία. H χρήση τους γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο

και για βραχυχρόνια

µε βάση τους παραπάνω ορισµούς ο θεσµός των

έναν εναλλακτικό, καινοτόµο και βιώσιµο τρόπο

ενσωµάτωση του ποδηλάτου στο δίκτυο συγκοινωνιών

πόλεις σε 49 χώρες παγκοσµίως έχουν προηγµένα

σύνολο τους περισσότερα από 500.000 ποδήλατα, µε

εξέλιξης στα επόµενα χρόνια (Vassi A., Vlastos T., 2014). 

 2010 υπήρχαν 375 προγράµµατα κοινόχρηστων

 

5 

Συστήµατος Κοινόχρηστων 

ακριβής ορισµός 

επίτευγµα, επιδέχεται 

ορισµός βρίσκεται στο 

και αναφέρεται σε 

διαδροµές µικρής χρονικής 

 (OBIS dictionary). 

διαδροµές µικρής χρονικής 

OBIS dictionary 

Οµοσπονδία Ποδηλατών 

κανείς να δανειστεί από 

ρέψει σε κάποιον 

τα καθιστά ιδανικά 

προσεγγίζοντας κάθε λεπτοµέρεια 

σταθµό ενοικίασης 

προορισµός), µετά 

ορισµένο χρονικό διάστηµα  

Ποδηλατών (ECF) 

και αναφέρεται σε 

συγκεκριµένο χώρο και στην 

υποχρέωση επιστροφής 

δικτυωµένα µεταξύ τους και 

βραχυχρόνια χρήση. 

συγκεκριµένο χώρο και στην 

υποχρέωση επιστροφής 

οµατοποιηµένο τρόπο 

βραχυχρόνια χρήση 

*Wikipedia 

θεσµός των δηµόσιων 

τρόπο µετακίνησης, 

συγκοινωνιών των πόλεων. 

προηγµένα συστήµατα, 

ποδήλατα, µε προοπτικές 

 (Vassi A., Vlastos T., 2014). Αξίζει να 

ηστων ποδηλάτων 



 

 

 

παγκοσµίως, διαθέτοντας

σταδιακά µέχρι τον Απρίλιο

ποδηλάτων να ανέρχεται στις

 

Εικόνα 1: Η εξέλιξη των Συστηµάτων

Πηγή: Peter Midgley, (2011), Bicycle Sharing Schemes Enhancing Sustainable 

Mobility 

1.2 Η Ιστορία των Κοινόχρηστων

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

υποσχόµενο, εναλλακτικό

ιδιαίτερη άνθιση τόσο σε

στοχεύοντας στην ενσωµάτωση

Ωστόσο, η ιστορία των κοινόχρηστων

συστήµατος εντοπίζεται το

µέχρι τη σηµερινή του µορφή

γενιές.  

Πιο συγκεκριµένα, η εξέλιξη

φάσεις: 1) στα «White Bikes» (or Free Bike Systems), 2) Coin

(Συστήµατα µε Κατάθεση Κέρµατος

τεχνολογικές και λειτουργικές

γενιά κοινόχρηστων ποδηλάτων

τους.  

Ο θεσµός των κοινόχρηστων

κερδοσκοπικός και επικεντρωνόταν

Μέχρι το 2001 µικρός αριθµός

Τα τελευταία χρόνια, όµως

               

διαθέτοντας στο σύνολο τους 236.000 ποδήλατα (Εικόνα

Απρίλιο 2013 έφτασαν τα 535 προγράµµατα µε το

ανέρχεται στις 517.000. (Wikipedia, Bike sharing). 

Συστηµάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων(2000

: Peter Midgley, (2011), Bicycle Sharing Schemes Enhancing Sustainable 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων αποτελεί σήµερα έναν δηµοφιλή

λλακτικό τρόπο µετακίνησης. Τα τελευταία χρόνια

τόσο σε πόλεις της Ευρώπης, όσο και σε παγκόσµιο

ενσωµάτωση του στο δίκτυο δηµόσιας µεταφοράς

των κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι πολύ παλιά

εντοπίζεται το 1943 και έκτοτε έχει υποστεί αρκετές βασικές

του µορφή, οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε

εξέλιξη του συστήµατος κατηγοριοποιείται στις

 «White Bikes» (or Free Bike Systems), 2) Coin-Deposit Systems 

Κατάθεση Κέρµατος), 3) IT-Based Systems.Βέβαια, οι πιο

λειτουργικές βελτιώσεις ανοίγουν το δρόµο και σε

ποδηλάτων που θα αναδείξει στο µέγιστο τα πλεονεκτήµατα

κοινόχρηστων ποδηλάτων ξεκίνησε στην Ευρώπη το 1965, 

επικεντρωνόταν κυρίως στην επίλυση περιβαλλοντικών

µικρός αριθµός συστηµάτων βρισκόταν σε λειτουργία στην

όµως, έχουν καθιερωθεί και βρίσκονται σε συνεχή
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ποδήλατα (Εικόνα 1) και 

µε το σύνολο των 

 

(2000– 2010) 

: Peter Midgley, (2011), Bicycle Sharing Schemes Enhancing Sustainable 

δηµοφιλή και πολλά 

τελευταία χρόνια γνωρίζει 

παγκόσµιο επίπεδο 

µεταφοράς των πόλεων. 

παλιά. Η αρχή του 

αρκετές βασικές αλλαγές 

ταξινοµηθούν σε 3 φάσεις ή 

κατηγοριοποιείται στις 3 παρακάτω 

Deposit Systems 

Βέβαια, οι πιο πρόσφατες 

και σε µια τέταρτη 

τα πλεονεκτήµατα 

Ευρώπη το 1965, ήταν µη 

περιβαλλοντικών θεµάτων. 

λειτουργία στην Ευρώπη. 

συνεχή ανέλιξη. Το 



 

 

 

έναυσµα για όλη αυτή την

µεγάλων συστηµάτων της Ευρώπης

Συστήµατα Κοινόχρηστων

Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία

άρα και οι κάτοικοι τους δεν

κεντρική Ευρώπη (όπως Γερµανία

αρκετά και αξιόλογα συστήµατα

Το θετικό είναι ότι στις παραπάνω

και αξιοποιούνται από το

Ευρωπαϊκών Συστηµάτων ακολούθησε

αναλύονται στη συνέχεια. 

1.2.1 Πρώτη γενιά κοινόχρηστων

Η αρχή έγινε από την πόλη

γνωστή ως «Provos»  τοποθέτησε

διάφορα µέρη της πόλης

εγχείρηµα, όµως, σύντοµα

σεβασµό από τους κατοίκους

βανδαλισµοί. Βέβαια, το θετικό

το έναυσµα για την έναρξη

και ως «White Bikes». Τα

έντονο χρώµα, ήταν ελεύθερα

προς ελεύθερη χρήση. Πολλές

παραπάνω ιδέας µε πρωτοπόρους

πόλη Κέµπριτζ της Αγγλίας

Στην περίπτωση του Κέιµπριτζ

ήταν τα επιθυµητά, καθώς

ποδήλατα. Αντιθέτως, τα «Κίτρινα

την αποδοχή τόσο της κοινωνίας

αποτελέσουν το πρώτο επιτυχηµένο

Γενιάς. 

1.2.2 ∆εύτερη γενιά κοινόχρηστων

Τα προβλήµατα των κλοπών

κοινόχρηστων ποδηλάτων

φιλοσοφίας και λειτουργίας

Κοπεγχάγης της ∆ανίας τον

Συστήµατος «Byceken». 

κλειδωµένα και διασκορπισµένα

να πάρει ένα ποδήλατο εισάγοντας

επιστροφή του ποδηλάτου

               

αυτή την άνθιση του συστήµατος έδωσε η καθιέρωση

συστηµάτων της Ευρώπης, του Παρισιού και της Βαρκελώνη

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων είναι πιο δηµοφιλή στις χώρες

Ισπανία, Ελλάδα) που δεν έχουν ιδιαίτερη ποδηλατική

τους δεν διαθέτουν δικό τους ποδήλατο. Στη Βόρεια

όπως Γερµανία, Σουηδία, Αυστρία) έχουν εγκατασταθεί

συστήµατα, η χρήση όµως από τους κατοίκους είναι

στις παραπάνω χώρες υπάρχουν ποδηλατικές υποδοµές

από το θεσµό των κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η

Συστηµάτων ακολούθησε όλες τις φάσεις που αναφέρθηκαν

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

την πόλη του Άµστερνταµ όταν µια τοπική, κοινωνική

τοποθέτησε 50 ποδήλατα, χρώµατος λευκού

πόλης. Η χρήση ήταν δωρεάν και διαθέσιµη για

σύντοµα απέτυχε καθώς δεν αντιµετωπίστηκε µε τον

κατοίκους µε αποτέλεσµα να υπάρξουν πολλές

το θετικό του εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός

έναρξη της πρώτης γενιάς Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

 «White Bikes». Τα ποδήλατα αυτής της κατηγορίας βάφονταν

ελεύθερα και τοποθετούνταν σε κοµβικά σηµεία

χρήση Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις επιχείρησαν την υλοποίηση

πρωτοπόρους την πόλη Λα Ροσέλ της Γαλλίας το

Αγγλίας το 1993.  

Κέιµπριτζ τα αποτελέσµατα των «Πράσινων Ποδηλάτων

καθώς σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κλάπηκαν πάνω

τα «Κίτρινα Ποδήλατα» της Γαλλίας γνώρισαν το

της κοινωνίας όσο και των κατοίκων της πόλης και κατάφεραν

πρώτο επιτυχηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

κλοπών και των βανδαλισµών που αντιµετώπισε η

ποδηλάτων οδήγησαν στην ανάγκη συστηµάτων 

λειτουργίας Η αρχή έγινε από την ποδηλατική κοινότητα

∆ανίας τον Ιανουάριο του 1995 η οποία πρότεινε την

 «Byceken». Περιελάµβανε 1100 ειδικά σχεδιασµένα

διασκορπισµένα σε κοµβικά σηµεία της πόλης. Ο καθένας

ποδήλατο εισάγοντας ένα νόµισµα που θα το έπαιρνε

ποδηλάτου. Το σύστηµα λειτουργεί ακόµη και σήµερα
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καθιέρωση των 2 

Βαρκελώνης, το 2007. Τα 

στις χώρες της νότιας 

ποδηλατική παράδοση, 

Στη Βόρεια και στην 

εγκατασταθεί επίσης, 

κατοίκους είναι µικρότερη. 

υποδοµές, οι οποίες 

ποδηλάτων. Η εξέλιξη των 

αναφέρθηκαν άνωθεν και 

κοινωνική οµάδα 

λευκού, ελεύθερα σε 

διαθέσιµη για όλους. Το 

µε τον απαιτούµενο 

πολλές κλοπές και 

γεγονός ότι αποτέλεσε 

Ποδηλάτων, γνωστών 

νταν σε κάποιο 

σηµεία των πόλεων 

την υλοποίηση της 

Γαλλίας το 1974 και την 

Πράσινων Ποδηλάτων» δεν 

κλάπηκαν πάνω από 300 

γνώρισαν το σεβασµό και 

πόλης και κατάφεραν να 

Ποδηλάτων Πρώτης 

αντιµετώπισε η πρώτη γενιά 

συστηµάτων διαφορετικής 

ποδηλατική κοινότητα της 

πρότεινε την αρχή του 

σχεδιασµένα ποδήλατα, 

καθένας µπορούσε 

έπαιρνε πίσω µε την 

και σήµερα στην πιο 



 

 

 

εξελιγµένη µορφή του, βασιζόµενο

παράδειγµα της ∆ανίας ακολούθησαν

της Νορβηγίας το 1996, το

∆ανίας το 2005 (S.Shaheen, S.Guzman, H.Zhang, (2010), Transportation

Record). Βέβαια, το γεγονός

καθιστούσε και πάλι υψηλό

περαιτέρω µέτρα και εξέλιξη

1.2.3 Τρίτη γενιά κοινόχρηστων

Η δεύτερη γενιά αποτέλεσε

Ωστόσο, το πρόβληµα των

ανάγκη για την εξέλιξη

φαινοµένων. Τα ποδήλατα

ενσωµατώνοντας προηγµένες

ενηµέρωση. Τα κύρια χαρακτηριστικά

(ως προς το χρώµα και το

στάθµευσης των, η διάθεση

πληρωµής προηγµένης τεχνολογίας

«επαναστατική» καινοτοµία

συστήµατα, η δυνατότητα

για τη διαθεσιµότητα των ποδηλάτων

µηνυµάτων στο κινητό τους

απαιτεί την επώνυµη εγγραφ

τηλεφώνου) και την καταβολή

πολιτικές οδήγησαν στη συρρίκνωση

η ανωνυµία και η έλλειψη

ασφάλειας.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο τα συστήµατα

πολλές περιπτώσεις έχουν ενσωµατωθεί

προσπάθεια έγινε στην πόλη

κάρτας µε περιορισµένο διαθέσιµο

2009, όµως, το Σύστηµα έφτασε

προηγµένο, δίνοντας στη 

εδραίωση της τρίτης γενιάς

της πόλης Λυών της Γαλλίας

συνεχίστηκε και σήµερα το

µε πάνω από 1800 χώρους

Velib ο θεσµός εδραιώθηκε

πρόσβαση στα κοινόχρηστα

Ενδεικτικά, µέχρι σήµερα τα

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η

               

του, βασιζόµενο στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις

∆ανίας ακολούθησαν αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις όπως

 1996, το Ελσίνκι της Φιλανδίας το 2000 και η πόλη

aheen, S.Guzman, H.Zhang, (2010), Transportation

γεγονός της ανωνυµίας και της έλλειψης χρονικού

υψηλό το ποσοστό των κλοπών και επιτακτική την

εξέλιξη. 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

αποτέλεσε σίγουρα µια καινοτοµία για τα κοινόχρηστα

πρόβληµα των κλοπών και των βανδαλισµών καθιστούσε επιτακτική

εξέλιξη τους και την ουσιαστική αντιµετώπιση

ποδήλατα 3
ης

 γενιάς απέκτησαν δηµοσιότητα

προηγµένες τεχνολογίες ως προς την παραλαβή, παράδοση

χαρακτηριστικά τους είναι η διαφορετικότητα των

και το σχεδιασµό), η ύπαρξη σταθµών ενοικίασης

διάθεση χώρου για παράδοση – παραλαβή και

προηγµένης τεχνολογίας (π.χ. µαγνητικές, πιστωτικές κάρτες

καινοτοµία των συστηµάτων 3
ης

 γενιάς αποτελούν τα πληροφορια

δυνατότητα δηλαδή που δίνεται στους χρήστες να έχουν

των ποδηλάτων σε πραγµατικό χρόνο µέσω διαδικτύου

κινητό τους τηλέφωνο. Η χρήση των συγκεκριµένων

εγγραφή στο σύστηµα (ταυτότητα, πιστωτική κάρτα

καταβολή ανάλογου χρηµατικού αντιτίµου. Οι

στη συρρίκνωση  του φαινοµένου των κλοπών, που

έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών κλειδώ

χώρο τα συστήµατα 3
ης

 γενιάς γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση

έχουν ενσωµατωθεί στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης

στην πόλη Ρενέ της Γαλλίας το 1998 µε τη χρήση

περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο χρήσης έως και 3 ώρες. Τον

Σύστηµα έφτασε στο τέλος του και αντικαταστάθηκε

στη διάθεση του κοινού 900 ποδήλατα σε 81 

γενιάς ποδηλάτων επιτεύχθηκε µε την έναρξη του

Γαλλίας το 2005 µε 1.500 ποδήλατα. Η Γαλλική

σήµερα το πιο διαδεδοµένο Σύστηµα είναι το «Velib» 

χώρους ενοικίασης και 20.000 ποδήλατα. Με την καθιέρωση

εδραιώθηκε στη Γαλλία και κάθε χρόνο 6-11 νέες πόλεις

κοινόχρηστα ποδήλατα. 

σήµερα τα συστήµατα 3
ης

 γενιάς έχουν βρει εφαρµογή

όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η ∆ανία, η Γερµανία
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και απαιτήσεις. Το 

πόλεις όπως το Σάντνες 

η πόλη Όρχους της 

aheen, S.Guzman, H.Zhang, (2010), Transportation Research 

χρονικού περιορισµού 

επιτακτική την ανάγκη για 

κοινόχρηστα ποδήλατα. 

καθιστούσε επιτακτική την 

αντιµετώπιση αυτών των 

δηµοσιότητα παγκοσµίως, 

παραλαβή, παράδοση και 

διαφορετικότητα των ποδηλάτων 

ενοικίασης, βάσεων 

παραλαβή και οι πολιτικές 

πιστωτικές κάρτες). Την πιο 

αποτελούν τα πληροφοριακά 

έχουν πληροφορία 

διαδικτύου ή µέσω 

συγκεκριµένων ποδηλάτων 

πιστωτική κάρτα, αριθµό 

αντιτίµου. Οι παραπάνω 

κλοπών, που προκαλούσε 

κλειδώµατος και 

ιδιαίτερη άνθιση και σε 

της πόλης. Η πρώτη 

χρήση ηλεκτρονικής 

ώρες. Τον Μάιο του 

αντικαταστάθηκε από ένα πιο 

σε 81 σταθµούς. Η 

έναρξη του Συστήµατος 

Γαλλική παράδοση 

 «Velib» του Παρισιού 

την καθιέρωση του 

νέες πόλεις αποκτούν 

εφαρµογή σε πολλές 

Γερµανία, η Γαλλία, η 



 

 

 

Σουηδία ,η Ιρλανδία, η Ελλάδα

Ρουµανία, η Αγγλία, η Ιταλία

1.2.4 Το Μέλλον των Κοινόχρηστων

Οι ελλείψεις και τα προβλήµατ

το κίνητρο για την απόκτηση

λειτουργία αλλά και την εξέλιξη

Μετά την καθιέρωση των ποδηλάτων

αποδοχή που γνώρισαν από

εξέλιξη τους και την εµφάνιση

Τα συγκεκριµένα ποδήλατα

προσφέροντας µεγαλύτερη

Στόχος τους θα είναι η ουσιαστική

πόλεων προσφέροντας τη

µεταφορικά µέσα, δηµιουργώντας

µετακινήσεων. Επίσης, έµφαση

ποδηλάτων στους σταθµούς

των λόγω της συσσώρευσης

Βέβαια, πιθανή αλλαγή αποτελεί

αντικατάσταση τους από πιο

σηµεία των πόλεων, στα οποία

κινητού του τηλεφώνου. Τα

τεχνολογίας και θα διαθέτουν

φαινόµενο των κλοπών µιας

αποτελεί και η καθιέρωση των

στους χρήστες να πραγµατοποιούν

αποφεύγουν περιοχές µε ανωµαλίες

Η αρχή των Συστηµάτων Τέταρτης

λειτουργεί ακόµη και σήµερα

εγγεγραµµένους χρήστες. Η

γεγονός ότι οι σταθµοί λειτουργούν

βήµα προς τη βιώσιµη κινητικότητα

µεταφερθούν σε διαφορετικές

Η τελευταία πολιτική έχει

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

εξέλιξη του σε ένα Σύστηµα

η παγκόσµια εξέλιξη των Συστηµάτων

λειτουργίας τους.  

 

               

η Ελλάδα, το Λουξεµβούργο, η Νορβηγία, η

η Ιταλία, η Ισπανία και το Μονακό. 

των Κοινόχρηστων Ποδηλάτων – Τέταρτη Γενιά Συστηµάτων

προβλήµατα των συστηµάτων των προηγούµενων γενεών

απόκτηση µεγαλύτερης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά

την εξέλιξη των κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

των ποδηλάτων της τρίτης γενιάς, την εξάπλωση

γνώρισαν από τους κατοίκους άνοιξε ο δρόµος για την

εµφάνιση των συστηµάτων 4
ης

 γενιάς. 

ποδήλατα θα αποτελέσουν καινοτοµία στο

µεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και υπευθυνότητα στους

η ουσιαστική ενσωµάτωση τους στο δίκτυο συγκοινωνιών

προσφέροντας τη δυνατότητα ενιαίας κάρτας χρήσης µε

δηµιουργώντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για

Επίσης, έµφαση θα δοθεί στις πολιτικές ανακατανοµής

σταθµούς, βελτιώνοντας, έτσι, το πρόβληµα της διαθεσιµότητας

συσσώρευσης των σε συγκεκριµένους, πιο δηµοφιλείς

αλλαγή αποτελεί και η κατάργηση των σταθµών ενοικίασης

από πιο ευέλικτους σταθµούς διασκορπισµένους

στα οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση µέσω εφαρµογών

τηλεφώνου. Τα συστήµατα 4
ης

 γενιάς θα είναι σίγουρα

διαθέτουν ενσωµατωµένο δέκτη GPS, έτσι ώστε να περιοριστεί

κλοπών µιας και θα είναι άµεσος ο εντοπισµός των ποδηλάτων

καθιέρωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων που θα δίνουν τη

ραγµατοποιούν µεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς να

µε ανωµαλίες ή µεγάλη κλίση εδάφους.  

Συστηµάτων Τέταρτης Γενιάς έγινε στον Καναδά το Μάιο

και σήµερα έχοντας στη διάθεση του 5.000 ποδήλατα

χρήστες. Η καινοτοµία του συγκεκριµένου συστήµατος

σταθµοί λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια αποτελώντας

βιώσιµη κινητικότητα. Επίσης, οι σταθµοί είναι κινητοί και

διαφορετικές τοποθεσίες ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες

πολιτική έχει αρχίσει να εφαρµόζεται και από 

Ποδηλάτων του Παρισιού αποτελώντας ένα πρώτο βήµα

Σύστηµα τέταρτης γενιάς. Συνοψίζοντας παρουσιάζεται

των Συστηµάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων από
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Νορβηγία, η Πολωνία, η 

Γενιά Συστηµάτων 

προηγούµενων γενεών έδωσαν 

τεχνογνωσίας σχετικά µε την 

εξάπλωση τους και την 

για την περαιτέρω 

στο χώρο τους 

στους χρήστες τους. 

συγκοινωνιών των 

χρήσης µε τα υπόλοιπα 

κίνητρο για συνδυασµό 

ανακατανοµής των 

της διαθεσιµότητας 

δηµοφιλείς σταθµούς. 

σταθµών ενοικίασης και η 

διασκορπισµένους σε διάφορα 

µέσω εφαρµογών του 

σίγουρα προηγµένης 

ώστε να περιοριστεί το 

των ποδηλάτων. Στόχο 

δίνουν τη δυνατότητα 

χωρίς να χρειάζεται να 

Μάιο του 2009 και 

ήλατα και 11.000 

συστήµατος έγκειται στο 

αποτελώντας ένα ακόµη 

κινητοί και µπορούν να 

εκάστοτε ανάγκες.  

από το Σύστηµα 

πρώτο βήµα προς την 

παρουσιάζεται παρακάτω 

Ποδηλάτων από την αρχή της 



 

 

 

Συστήµατα Πρώτης Γενιάς

Εξαρτήµατα 

• Ποδήλατα 

Χαρακτηριστικά 

• ∆ιακριτά ποδήλατα ( συνήθως

• Τοποθετηµένα ασυντόνιστα

• Ξεκλείδωτα ποδήλατα

• ∆ωρεάν 

 

Συστήµατα ∆εύτερης Γενιάς

Εξαρτήµατα 

• Ποδήλατα 

• Σταθµοί Ποδηλάτων

Χαρακτηριστικά 

• ∆ιακριτά ποδήλατα (συνήθως

• Τοποθετηµένα ασυντόνιστα

 

Συστήµατα Τρίτης Γενιάς: IT

Εξαρτήµατα 

• Ποδήλατα 

• Σταθµοί Στάθµευσης

• Kiosks or User Interface Technology

Χαρακτηριστικά 

• ∆ιακριτά Ποδήλατα ( 

• Τοποθετηµένα  σε συγκεκριµένους

• Κλειδωµένα Ποδήλατα

• Προηγµένη τεχνολογία

(κινητά τηλέφωνα, smartcards ,m

• Αποτρεπτικά κλοπών

αριθµό τηλεφώνου. Τα

 

Συστήµατα Τέταρτης Γενιάς

Εξαρτήµατα 

• Ποδήλατα 

               

Γενιάς: «White Bikes» 

ποδήλατα ( συνήθως από χρώµα)  

ασυντόνιστα µέσα στην περιοχή 

ποδήλατα 

Γενιάς: Coin-Deposit Systems  

Ποδηλάτων 

ποδήλατα (συνήθως από χρώµα ή ειδικό σχεδιασµό)  

ασυντόνιστα µέσα στην περιοχή, σε συγκεκριµένους σταθµούς

Γενιάς: IT-Based Systems 

Στάθµευσης 

Kiosks or User Interface Technology 

Ποδήλατα ( συνήθως από χρώµα ή ειδικό σχεδιασµό ή διαφηµίσεις

σε συγκεκριµένους σταθµούς στάθµευσης  

Ποδήλατα  

τεχνολογία χρησιµοποιείται για την παραλαβή – παράδοση

τηλέφωνα, smartcards ,mag stripe cards) 

κλοπών (τα µέλη είναι υποχρεωµένα να παρέχουν αριθµό

τηλεφώνου. Τα µη µέλη πληρώνουν προκαταβολή ως εγγύηση

Γενιάς: Πολυµορφικά Συστήµατα 

 

10 

συγκεκριµένους σταθµούς 

διαφηµίσεις)  

παράδοση ποδηλάτων 

αριθµό ταυτότητας ή 

εγγύηση).  



 

 

 

• Σταθµοί Στάθµευσης

• Kiosks or User Interface Technology

• Σύστηµα ∆ιανοµής Ποδηλάτων

Χαρακτηριστικά 

• ∆ιακριτά Ποδήλατα 

• Ύπαρξη Ηλεκτρικών

• Ειδικοί Σταθµοί Στάθµευσης

ενέργεια) 

• Βελτιωµένος Μηχανισµός

ποδηλάτων 

• Περίπτερα µε οθόνη αφής

• Κάρτες συνδεδεµένες

Πίνακας1: Γενιές κοινόχρηστων

Πηγή: ShaheenSusan, GuzmanStacey, ZhangHua, (2010), 

TransportationResearchRecord

 

               

Στάθµευσης 

Kiosks or User Interface Technology 

∆ιανοµής Ποδηλάτων  

Ποδήλατα  

Ηλεκτρικών Ποδηλάτων   

Σταθµοί Στάθµευσης που θα είναι πιο αποτελεσµατικοί (κινητοί

Μηχανισµός Κλειδώµατος ώστε να αποτρέπεται 

οθόνη αφής  

συνδεδεµένες µε τα µέσα µεταφοράς  

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

ShaheenSusan, GuzmanStacey, ZhangHua, (2010), 

TransportationResearchRecord 
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αποτελεσµατικοί κινητοί, µε ηλιακή 

αποτρέπεται η κλοπή των 

ShaheenSusan, GuzmanStacey, ZhangHua, (2010), 



 

 

 

2 Ελληνική και ευρωπαϊκή

2.1 Το κοινόχρηστο ποδήλατο

2.1.1 Παρίσι 

ToΠαρίσι διαθέτει ένα 

κοινόχρηστων ποδηλάτων το

σηµαίνει ελεύθερο ποδήλατο

εκατοµµύρια, αποτελώντας

κόσµου και ένα δηµοφιλή

υποδοµές της πόλης κάνουµε

διαθέτει πολύ πυκνό δίκτυο

σιδηροδρόµων µε σύνδεση

σηµειωθεί ότι στο δίκτυο

εκτός από τη γραµµή 1, όπου

αξιοσηµείωτο είναι το δίκτυο

φτάνοντας τα 371 χιλιόµετρα

ήταν η απόφαση του δηµοτικού

περιφερειακό αυτοκινητόδροµο

τον ρόλο του ποδηλάτου

εκτείνεται σε 2 βασικούς

Επίσης ιδιαίτερη σηµασία

στους χρήστες,  

Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί

Λυών και το πρωτοποριακό

ποδήλατα εισήχθηκαν στην

αυξηθεί από τότε σε πάνω

περίπου ένας σταθµός ανά

Κάθε σταθµός είναι εξοπλισµένος

ποδήλατα. Οι χάρτες που δείχνουν

περίπτερα. Τα γκρι χαρακτηριστικά

Mercier, στην Ουγγαρία

ποδήλατο ποικίλλει. Πρόκειται

ζυγίζει22,5κιλά, µε LED 

κλειδώµατος και ένα µπροστινό

Στη συνέχεια στην Εικόνα

Παρισιού, ενώ όπως αναφέρεται

2020. Η µπλε γραµµή αναπαριστά

το 2010, ενώ µε το κόκκινο

υλοποιηθεί έως και το τέλος

               

και ευρωπαϊκή εµπειρία 

κοινόχρηστο ποδήλατο στην Ευρώπη 

ένα από τα γνωστότερα ίσως παγκοσµίως

ποδηλάτων το Vélib. Στα γαλλικά είναι: vélo libre ή vélo

ποδήλατο. Ο πληθυσµός της πόλης ανέρχεται

αποτελώντας µία από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης

δηµοφιλή τουριστικό προορισµό. Όσο αφορά τις συγκοινωνιακές

κάνουµε λόγο για ένα αξιόλογο δίκτυο συγκοινωνιών

πυκνό δίκτυο µετρό (16 υπόγειες γραµµές) καθώς

σύνδεση σχεδόν µε όλες της πόλεις της Γαλλίας

δίκτυο του µετρό δεν επιτρέπεται η µεταφορά του

 1, όπου επιτρέπεται µόνο σαββατοκύριακα και αργίες

το δίκτυο ποδηλατοδρόµων που διαθέτει η πόλη

χιλιόµετρα µε δυνατότητες και προοπτικές επέκτασης

του δηµοτικού συµβουλίου του Παρισιού να καταργήσει

αυτοκινητόδροµο και να τον παραδώσει στους ποδηλάτες

ποδηλάτου στην πόλη. Το δίκτυο των ποδηλατοδρόµων

βασικούς άξονες της Ανατολής – ∆ύσης και του Βορρά

σηµασία έχει δοθεί στη σήµανση τους, προσφέροντας

να λειτουργεί στις 15 Ιούλιο του 2007, µετά από την

πρωτοποριακό σύστηµα στη Λα Ροσέλ το 1974. 

στην πόλη µε 750 σταθµούς ενοικίασης. Ο αριθµός

πάνω από 20.000 ποδήλατακαι1.450σταθµούς

ανά 300 µέτρα σε όλη την κεντρική περιοχή του

εξοπλισµένος µε αυτόµατο τερµατικό ενοικίασης

που δείχνουν τις θέσεις των σταθµών είναι διαθέσιµοι

χαρακτηριστικά ποδήλατα παράγονται από την γαλλική

Ουγγαρία και επισκευάζονται από την JCDecaux

Πρόκειται για ποδήλατα τριών ταχυτήτων, που

 LED φωτισµό που τροφοδοτείται από δυναµό

µπροστινό καλάθι.  

Εικόνα 2 φαίνεται το δίκτυο υποδοµών για το 

αναφέρεται πρόκειται να διπλασιαστούν οι διαδροµές

γραµµή αναπαριστά τις υφιστάµενες ποδηλατικές υποδοµές

κόκκινο καταγράφονται οι διαδροµές που πρόκειται

τέλος του 2014. 
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παγκοσµίως συστήµατα 

vélo Liberté και 

ανέρχεται στα 2,2 

της Ευρώπης και του 

τις συγκοινωνιακές 

συγκοινωνιών. Αρχικά, 

καθώς και δίκτυο 

Γαλλίας. Αξίζει να 

µεταφορά του ποδηλάτου, 

και αργίες. Τέλος, 

πόλη του Παρισιού 

επέκτασης. Σηµαντική 

α καταργήσει τον 

ποδηλάτες, τονίζοντας 

ποδηλατοδρόµων στη πόλη 

του Βορρά –Νότου. 

προσφέροντας ασφάλεια 

την επιτυχία της 

. ∆έκα χιλιάδες 

αριθµός αυτός έχει 

σταθµούς, µε απόσταση 

περιοχή του Παρισιού. 

ενοικίασης και δεκάδες 

είναι διαθέσιµοι σε όλα 

αλλική εταιρεία 

JCDecaux. Η τιµή ανά 

που το καθένα 

δυναµό, σύστηµα 

για το ποδήλατο του 

διαδροµές µέχρι το 

υποδοµές µέχρι και 

πρόκειται να έχουν 



 

 

 

. 

Εικόνα 2: Υφιστάµενο δίκτυο

Πηγή: http://www.paris.fr/

Προκειµένου να µπορεί κανείς

του σε αυτό, µέσω διαδικτύου

1€ για µία µέρα, 5€ για 

προσφέρει τις υπηρεσίες του

πρώτη µισή ώρα χρήσης να

ευρώ για κάθε µισή ώρα

δωρεάν χρήσης µόνο για την

συστήµατος, δηλαδή µικρής

του ποδηλάτου στον πλησιέστερο

Στη συνέχεια παρουσιάζονται

αφορούν τον πρώτο χρόνο

περίοδο από 15.07.2007 έως

είχε το σύστηµα, αφού παρατηρείται

πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες

οµάδα εµφάνισε πολύ υψηλά

διαφοροποίηση σε σχέση µε

απόγευµα και συγκεκριµένα

ποδήλατα χρησιµοποιούνται

Εγγραφές Ενοικιάσεις

Σύνολο 2008 

αιχµής

2.738.033 29.245.984 18:00

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία

31.12.2008  

Πηγή: Obis – Bike Sharing in 10 European countries report. 

               

 

Υφιστάµενο δίκτυο ποδηλατοδρόµων Παρισιού – Προοπτικές

: http://www.paris.fr/ 

µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει το σύστηµα απαιτείται

διαδικτύου ή µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Η εγγραφή

για µία εβδοµάδα και 29€ για ετήσια συνδροµή

υπηρεσίες του όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας

χρήσης να είναι δωρεάν και το κόστος να αυξάνει σταδιακά

ώρα µετά το πέρας της δωρεάν λειτουργίας. Η

για την πρώτη µισή ώρα αντικατοπτρίζει και το

µικρής χρονικής διάρκειας ατοµικές διαδροµές και

πλησιέστερο σταθµό µετά το πέρας της µετακίνησης

παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα (Πίνακας 2) στατιστικά

χρόνο λειτουργίας του συστήµατος και συγκεκριµένα

 15.07.2007 έως και 31.12.2008. Είναι εµφανής η άµεση

αφού παρατηρείται πως περίπου µέσα σε ένα χρόνο

περισσότερες από 29.000.000 ενοικιάσεις. Η νεαρή

πολύ υψηλά ποσοστά, ενώ δεν υπήρξε κάποια

σχέση µε το φύλο των χρηστών. Η ώρα αιχµής παρουσιάζεται

συγκεκριµένα 18:00 µε 19:00, από όπου και συµπεραίνεται

χρησιµοποιούνται για την  επιστροφή των κατοίκων από την εργασία

Ενοικιάσεις Υποδοµή ∆ιαδροµή 

Ώρα 

αιχµής 

Σταθµοί Ποδήλατα Μέσος 

Όρος 

∆ιαδροµής 

18:00- 

19:00 

1.451 20.600 18 λεπτά 

Στατιστικά στοιχεία Velib – Περίοδος λειτουργίας 15.07.2007 

Bike Sharing in 10 European countries report. Module 4:France 
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Προοπτικές επέκτασης 

απαιτείται η εγγραφή 

Η εγγραφή κοστίζει 

συνδροµή. Το Velib 

της εβδοµάδας, µε την 

νει σταδιακά σε 1 

λειτουργίας. Η πολιτική της 

αντικατοπτρίζει και το σκοπό του 

διαδροµές και επιστροφή 

µετακίνησης. 

στατιστικά στοιχεία που 

συγκεκριµένα για την 

άµεση απήχηση που 

χρόνο λειτουργίας 

Η νεαρή ηλικιακή 

κάποια ουσιαστική 

αιχµής παρουσιάζεται το 

συµπεραίνεται πως τα 

την εργασία τους. 

Προφίλ 

Χρήστη 

15-

29 

ετών 

Θηλυκό 

39% 54% 

λειτουργίας 15.07.2007 – 

Module 4:France  



 

 

 

PetitVelib: Καινοτοµία στο χώρο

PetitVelib, δηλαδή ενοικίαση

µήνες µε στόχο, της δηµοτικής

ποδήλατο ώστε να µάθουν να

διαθέσιµα σε 7 σηµεία της πόλης

πάρκα και πεζόδροµους. Η φυσιογνωµία

ποδηλάτων του Velib και θα

εισέπραξε τον ενθουσιασµό 

στην Εικόνα 3. 

Εικόνα 3: Χρήστες του Pe

Πηγή: http://www.velib.paris.fr/

2.1.2 Βαρκελώνη 

Η Βαρκελώνη είναι η δεύτερη

κοινότητας της Καταλονίας

πληθυσµό περίπου 1,6 εκατοµµυρίων

περίπου 15.963 κάτοικοι/τετραγωνικό

ανάπτυξη µε τον αριθµό των

Barcelona). Όσον αφορά το

εκτεταµένο δίκτυο µέσων σταθερή

υπάρχουν 10 γραµµές µετρό

από 152 σταθµούς και 6 γραµµές

στεγάζουν 99 στάσεις. Αναφορικά

πρέπει να τονιστεί ότι επιτρέπετ

Τραµ, ενώ και στο δίκτυο του

ώρες αιχµής. Επιπλέον, τους

για την πόλη η µεταφορά

Βαρκελώνη υπάρχει ένα

χρονολογικές φάσεις κατασκευής

               

στο χώρο των δηµόσιων ποδηλάτων αποτέλεσε η εγκατάσταση

ενοικίαση ποδηλάτων για παιδιά. ∆όθηκε σε λειτουργία τους

δηµοτικής αρχής, να αποτελεί η εξοικείωση των νεαρών

µάθουν να το χρησιµοποιούν µε ασφάλεια. Τα µικρά ποδήλατα

της πόλης του Παρισιού και για διαδροµές σε χώρους

πεζόδροµους Η φυσιογνωµία των µικρών ποδηλάτων θα είναι ίδια

και θα παρέχονται και παιδικά κράνη. Η ιδέα ήταν πρωτοποριακή

ενθουσιασµό µικρών και µεγάλων κατοίκων της πόλης, όπως

 

etit Velib 

http://www.velib.paris.fr/ 

η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας και πρωτεύουσα

Καταλονίας. Είναι αρκετά πυκνοκατοικηµένη καθώς

 1,6 εκατοµµυρίων σε µια περιοχή 101 τετραγωνικών

κάτοικοι/τετραγωνικό). Επίσης, αποτελεί πόλη µε έντον

αριθµό των τουριστών να φτάνει τα 6.709.175 ετησίως

αφορά το δίκτυο συγκοινωνιών στην πόλη, κάνουµε

µέσων σταθερή τροχιάς, δηλαδή µετρό και τραµ. Συγκεκριµένα

γραµµές µετρό, συνολικού µήκους 113 χιλιοµέτρων. που

και 6 γραµµές τραµ, συνολικού µήκους 50,8 χιλιοµέτρων

Αναφορικά µε τη χρήση του ποδηλάτου στα µέσα

ότι επιτρέπεται η συνεχής µεταφορά του στους σταθµούς

δίκτυο του µετρό το ποδήλατο είναι επιθυµητό, αν

Επιπλέον, τους θερινούς µήνες και έντονης τουριστικής

µεταφορά επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της

ένα εκτεταµένο δίκτυο ποδηλατοδρόµων, του

κατασκευής φαίνονται στον παρακάτω (Πίνακας 3).
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αποτέλεσε η εγκατάσταση του 

λειτουργία τους τελευταίους 

νεαρών ατόµων µε το 

µικρά ποδήλατα θα είναι 

σε χώρους πρασίνου, 

είναι ίδια µε αυτή των 

ήταν πρωτοποριακή και 

πόλης όπως φαίνεται και 

 

και πρωτεύουσα της 

πυκνοκατοικηµένη καθώς διαθέτει 

τετραγωνικών, (δηλαδή 

µε έντονη τουριστική 

ετησίως. (Wikipedia, 

κάνουµε λόγο για ένα 

τραµ. Συγκεκριµένα, 

που αποτελούνται 

χιλιοµέτρων που 

στα µέσα µεταφοράς 

στους σταθµούς του 

επιθυµητό, αν εξαιρεθούν οι 

τουριστικής προσέλευσης 

της ηµέρας. Στη 

ποδηλατοδρόµων, του οποίου οι 

Πίνακας 3). 



 

 

 

Ποδηλατο

δρόµοι 

σε 

χιλιόµετρα 

1990 1993

7,3 21 

Πίνακας 3: Έκταση και στάδιο

Πηγή: Obis – Bike Sharing in 10 European countries report. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως

ενισχύσει τη χρήση του 

ποσοστά και αποτελεί το τρίτο

στη συνέχεια (Πίνακας 4). Στον

µετακινήσεις ανά έτος. Στο

τη χρήση του, κάτι στο οποίο

υποδοµών στην πόλη. 

Μέσο Μεταφοράς

Ιδιωτικό 

Όχηµα 

∆ηµόσια

Συγκοινωνία

35% 36%

Πίνακας 4: Ποσοστά χρήσης

Πηγή: Obis – Bike Sharing in 10 European countries report. 

 

Η ύπαρξη των αξιόλογων

εγκατάσταση ενός σύγχρονου

2007 γνωστό µε την επωνυµία

διέθετε 200 ποδήλατα σε 14 

ανάπτυξης φτάνοντας σήµερα

σταθµούς. Το σύστηµα µίσθωσης

στο δίκτυο συγκοινωνιών της

τις καθηµερινές τους µετακινήσεις

και η επιλογή των θέσεων

κοντά στις εισόδους του µετρό

χώρων στάθµευσης. Αναλυτικά

στον παρακάτω χάρτη ( Εικόνα

 

               

1993 1996 1999 2002 2005 2006 

 59,4 108,6 119,1 127,5 128,9 

και στάδιο κατασκευής ποδηλατοδρόµων Βαρκελώνης

Bike Sharing in 10 European countries report. (Module 8 

σηµειωθεί πως η κατασκευή του παραπάνω αξιόλογου

του ποδηλάτου στην πόλη, το οποίο καταλαµβάνει

αποτελεί το τρίτο δηµοφιλέστερο µέσο µετακίνησης, όπως

Πίνακας 4). Στον ίδιο πίνακα φαίνεται το σύνολο των ατυχηµάτων

έτος Στο ποδήλατο οφείλονται ελάχιστα ατυχήµατα

στο οποίο έχει συµβάλλει η ύπαρξη αξιόπιστων

Μεταφοράς Ατυχήµατα ανά

∆ηµόσια 

Συγκοινωνία 
Ποδήλατο Σύνολο 

36% 31% 19.237 

χρήσης ποδηλάτου – Αριθµός ατυχηµάτων 

Bike Sharing in 10 European countries report. (Module 8 

αξιόλογων ποδηλατικών υποδοµών έθεσαν τις βάσεις

σύγχρονου συστήµατος ενοικίασης ποδηλάτων το

επωνυµία «Bicing». Στην αρχή της λειτουργίας του

σε 14 σταθµούς ενοικίασης και εµφάνισε ταχύτατους

σήµερα τα 6.000 ποδήλατα στους 400 πλέον εγ

σύστηµα µίσθωσης ποδηλάτων της Βαρκελώνης έχει ενταχθεί

συγκοινωνιών της πόλης και χρησιµοποιείται από χιλιάδες

µετακινήσεις προς εργασία ή αναψυχή. Σε αυτό

θέσεων των σταθµών, οι περισσότεροι εκ των οποίων

του µετρό, των τρένων, των λεωφορείων καθώς

Αναλυτικά η κατανοµή των σταθµών στη Βαρκελώνη

 ( Εικόνα 4). 
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2007 200

8 

129,8 158 

Βαρκελώνης 

(Module 8 – Spain) 

αξιόλογου δικτύου έχει 

καταλαµβάνει υψηλά 

όπως φαίνεται και 

των ατυχηµάτων στις 

ατυχήµατα αναλογικά µε 

αξιόπιστων ποδηλατικών 

Ατυχήµατα ανά έτος 

Ποδήλατο 

394 

(Module 8 – Spain) 

τις βάσεις για την 

ποδηλάτων το Μάρτιο του 

λειτουργίας του το σύστηµα 

ταχύτατους ρυθµούς 

πλέον εγκαταστηµένους 

έχει ενταχθεί πλήρως 

χιλιάδες κατοίκους για 

αυτό έχει συµβάλει 

οποίων βρίσκονται 

καθώς και δηµόσιων 

Βαρκελώνη φαίνεται 



 

 

 

Εικόνα 4: Σταθµοί Ενοικίασης

Πηγή: www.bicing.cat 

 

Το σύστηµα είναι διαθέσιµο

καθηµερινές και όλο το 24ωρο

πληρώσουν µια ετήσια συνδροµή

Τα πρώτα 30 λεπτά χρήσης

ανά ώρα. Αν κανείς ξεπεράσει

αξίας 3 ευρώ.  

2.1.3 Λονδίνο 

Το σύστηµα κοινόχρηστων

του Παρισιού. Το Barclays

λόγω του Boris Johnson

πρόγραµµα ξεκίνησε. Ποδηλάτης

(και να υπερασπιστεί)  το σύστηµα

στην πόλη του Λονδίνου που

για τους ποδηλάτες. Η ιδέα

Livingstone. Ο Livingstone

προς όφελος του ποδηλάτου

«ελπίζει τα ποδήλατα να 

κόκκινα λεωφορεία». 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται

έως το 2015. Μια µελέτη έδειξε

τρεις φορές λιγότερο πιθανό

Λονδίνο, που πιθανόν οφείλεται

χρήστες ενοικίασης ποδηλάτων

               

Ενοικίασης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων - Βαρκελώνη

διαθέσιµο 365 µέρες το χρόνο από τις 5πµ έως τα µεσάνυχτα

το 24ωρο το Σάββατο και την Κυριακή. Οι χρήστες

ετήσια συνδροµή για την εγγραφή τους, η οποία ανέρχεται

χρήσης είναι δωρεάν και έκτοτε απαιτείται η καταβολή

ξεπεράσει τις 2 ώρες χρήσης υποχρεούται να πληρώσει

κοινόχρηστων ποδηλάτου του Λονδίνου συναγωνίζεται σε

clays Cycle Hire Barclays είναι γνωστό και ως

Johnson, ο οποίος ήταν ο δήµαρχος του Λονδίνου

Ποδηλάτης και ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να

το σύστηµα αυτόµατης ενοικίασης κοινόχρηστων

Λονδίνου που έως τότε θεωρείτο καθόλου φιλική έως και

Η ιδέα για το σύστηµα ανήκει στον προκάτοχο

Livingstone έχει πει ότι το πρόγραµµα θα σηµάνει µια 

ποδηλάτου και του περπατήµατος στο Λονδίνο" και Johnson

γίνουν τόσο κοινά και δηµοφιλή όσο τα µαύρα

χρηµατοδοτείται, µετ ην Barclays Bank η πρώτη χορηγ

µελέτη έδειξε πως ποδηλάτες που χρησιµοποιούντο σύστηµα

πιθανό να τραυµατιστούν ανά ταξίδι από άλλους 

οφείλεται σtο γεγονός πως οι αυτοκινητιστές

ποδηλάτων περισσότερο χώρο από ό, τι σε άλλους

 

16 

 

Βαρκελώνη 

έως τα µεσάνυχτα τις 

χρήστες οφείλουν να 

ανέρχεται στα 30€. 

η καταβολή 0,50 € 

να πληρώσει ποινή 

συναγωνίζεται σε φήµη εκείνο 

και ως Boris Bikes, 

Λονδίνου, όταν το 

πρωτοβουλία να εγκαταστήσει 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

έως και επικίνδυνη 

προκάτοχο του, Ken 

 «µεταµόρφωση 

Johnson είπε ότι 

µαύρα ταξί και τα 

χορηγός από το 2010 

χρησιµοποιούντο σύστηµα είναι 

άλλους ποδηλάτες στο 

αυτοκινητιστές δίνουν στους 

άλλους ποδηλάτες. 



 

 

 

Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα

σύστηµα τους προσέλκυσε

διάρκεια των Ολυµπιακών

έγιναν µέσα σε µια µέρα. 

Εικόνα 5: Σταθµοί Ενοικίασης

Πηγή: http://www.tfl.gov.uk/modes/cycling/barclays

2.2 Το κοινόχρηστο ποδήλατο

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

Νοέµβριο του 2010 υπό

αυτοµατοποιηµένο και ο τρόπος

συστήµατα της Ευρώπης. Το

αργότερα, ενώ τον Ιούνιο

και από στο ∆ήµο Νέας

συστηµάτων ήταν η έλλειψη

πρόσβαση των κατοίκων στι

καταβολή συγκεκριµένου ποσού

οποίος προχώρησε το 2011 

συστήµατος δίνοντας στη διάθεση

∆ήµος Ιωαννίνων το Σεπτέµβριο

ποδηλάτων δηµόσιας χρήσης

Συστηµάτων Κοινόχρηστων

της υπηρεσίας από πολλούς

φιλοδοξούν να προσφέρουν

συγκεκριµένα, 21 δήµοι της

πλέον 2 συνεργαζόµενες εταιρίες

τους, η «Brainbox–ΕasyBike» 

(Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου

Ιωαννίνων, Ηγουµενίτσας

Brainbox, ενώ σε 9 ελληνικούς

               

έρευνα πελατών έδειξε ότι το 49% των χρηστών

προσέλκυσε ώστε να ξεκινήσουν να κάνουν ποδήλατο

Ολυµπιακών Αγώνων του 2012, ένα ρεκόρ των 47.105

 

 

Ενοικίασης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων - Λονδίνο 

: http://www.tfl.gov.uk/modes/cycling/barclays-cycle-hire 

κοινόχρηστο ποδήλατο στην Ελλάδα 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων έκανε την εµφάνιση του στην

υπό την αιγίδα του ∆ήµου Κερκυραίων. Ήταν

και ο τρόπος λειτουργίας του ήταν πανοµοιότυπος

Ευρώπης. Το εγχείρηµα συνεχίστηκε από το ∆ήµο Να

Ιούνιο του ίδιου έτους άρχισε να λειτουργεί παρόµοιο

Νέας Ερυθραίας Αττικής. Η διαφορά των δύο

η έλλειψη αυτοµατοποίησης που σήµαινε την

κατοίκων στις υπηρεσίες του δήµου για ενοικίαση ποδηλάτου

συγκεκριµένου ποσού. Η συνέχεια ανήκε στο ∆ήµο Ηρακλείου

το 2011 στην εγκατάσταση ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου

στη διάθεση των κατοίκων του 100 ποδήλατα. Ακολούθησε

Σεπτέµβριο του 2012 εγκαινιάζοντας ένα πιλοτικό

χρήσης.  Έκτοτε και µετά την έγκριση της εγκατάστασης

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων από το Πράσινο Ταµείο, άρχισε

πολλούς ∆ήµους της Ελλάδας, ενώ αρκετοί είναι και

προσφέρουν την υπηρεσία στους δηµότες τους σύντοµα

δήµοι της Ελλάδας διαθέτουν σήµερα το Σύστηµα, ενώ

συνεργαζόµενες εταιρίες στον ελληνικό χώρο που προσφέρουν

ΕasyBike» και η «Cyclopolis». ∆ώδεκα ελληνικοί

Ηρακλείου, Καρδίτσας, Καβάλας, Γλυφάδας, 

Ηγουµενίτσας) εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν µε την

ελληνικούς ∆ήµους (Αµαρουσίου, Ναυπλίου
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χρηστών λένε ότι το 

ποδήλατο. Κατά τη 

47.105ενοικιάσεων 

του στην Ελλάδα το 

Κερκυραίων. Ήταν πλήρως 

πανοµοιότυπος µε αντίστοιχα 

∆ήµο Ναυπάκτου λίγο 

παρόµοιο σύστηµα 

των δύο τελευταίων 

σήµαινε την απαραίτητη 

ενοικίαση ποδηλάτου µε την 

Ηρακλείου Κρήτης, ο 

αυτοµατοποιηµένου 

δήλατα. Ακολούθησε ο 

πιλοτικό σύστηµα 

εγκατάστασης των 

άρχισε η προσφορά 

είναι και αυτοί που 

τους σύντοµα. Πιο 

Σύστηµα, ενώ υπάρχουν 

προσφέρουν τις υπηρεσίες 

ελληνικοί δήµοι 

Γλυφάδας, Κοµοτηνής, 

µε την επίβλεψη της 

Ναυπλίου, Αιγιαλείας, 



 

 

 

Μαραθώνα, Νέας Σµύρνης

Βόνιτσας, Κιάτου) προσφέρει

αναλυτική περιγραφή των

υπόλοιπων επαρχιακών πόλεων

Πέρα όµως των δήµων, στην

τρόπου µετακίνησης έχουν

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

ενοικίαση σε φοιτητές και

υπάρχουν δηλαδή σταθµοί

έξω από την κεντρική βιβλιοθήκη

προσφέρεται εθελοντική εργασία

ποδηλάτων απαιτείται ένα συµβολικό

συντήρηση αλλά και για πιθανή

2.2.1 Το Κοινόχρηστο

 

Μαραθώνας – Νέα Μάκρη

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

2013 υπό την ευθύνη της

Πράσινου Ταµείου. Αποτελείται

Νέα Μάκρη. Συγκεκριµένα

και στην παραλία και σε 

επισκέπτες του δήµου έχουν

πραγµατοποιήσουν την εγγραφή

Ακολουθεί χάρτης (Εικόνα

Εικόνα 6: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://marathon.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

               

Σµύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Αρχαίας Ολυµπίας

προσφέρει τις υπηρεσίες της η εταιρία Cyclopolis. 

των συστηµάτων τόσο των δήµων της Αττικής

επαρχιακών πόλεων. 

δήµων, στην πρακτική υιοθέτησης των δηµόσιων ποδηλάτων

έχουν µπει και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η αρχή

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε τη διάθεση 60 ποδηλάτων

φοιτητές και πολίτες. Το σύστηµα δεν είναι αυτοµατοποιηµένο

σταθµοί ενοικίασης αλλά µόνο ένας ειδικά διαµορφωµένος

βιβλιοθήκη. Για την συντήρηση και την οµαλή του

εθελοντική εργασία από 10 φοιτητές ενώ για την ενοικίαση

απαιτείται ένα συµβολικό χρηµατικό αντίτιµο που χρησιµοποιείται

για πιθανή επέκταση του συστήµατος. 

Κοινόχρηστο Ποδήλατο σε ∆ήµους της Αττικής 

Μάκρη 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του δήµου εγκαταστάθηκε τον

ευθύνη της εταιρίας Cyclopolis και µε τη χρηµατοδότηση

Αποτελείται από δίκτυο 4 σταθµών, 2 στο Μαραθώνα

Συγκεκριµένα, στο Μαραθώνα οι σταθµοί βρίσκονται στο

και σε αντίστοιχα σηµεία στη Νέα Μάκρη. Οι κάτοικοι

δήµου έχουν την ευχέρεια να χρησιµοποιούν τα ποδήλατα

την εγγραφή τους στο σύστηµα έναντι χρηµατικού

Εικόνα 6) µε τις θέσεις των σταθµών ενοικίασης. 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Μαραθώνα- Νέας

p://marathon.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 
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Ολυµπίας, Άκτιου – 

 Cyclopolis. Ακολουθεί 

Αττικής όσο και των 

δηµόσιων ποδηλάτων ως 

αρχή έγινε από το 

ποδηλάτων προς 

αυτοµατοποιηµένο, δεν 

διαµορφωµένος χώρος 

οµαλή του λειτουργία 

την ενοικίαση των 

χρησιµοποιείται για τη 

εγκαταστάθηκε τον Μάιο του 

χρηµατοδότηση του 

Μαραθώνα και 2 στη 

βρίσκονται στο ∆ηµαρχείο 

Οι κάτοικοι και οι 

τα ποδήλατα, αφού 

χρηµατικού αντιτίµου. 

Νέας Μάκρη   



 

 

 

Μαρούσι 

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

λειτουργία τον Ιανουάριο του

(Απρίλιος 2013- Ιανουάριος

υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης

σταθµοί βρίσκονται στην

∆ηµαρχείο, στην οδό Αγίου

Νερατζιώτισσα και Μαρούσι

λειτουργία, ενώ υπήρξε µια

βρίσκεται στην πλατεία Αγίας

τοποθετηθεί κοντά στο σταθµό

έτσι ώστε να προωθηθεί ο

µαζικής µεταφοράς. Ακολουθεί

κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

 

Εικόνα 7: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://maroussi.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

 

Μοσχάτο – Ταύρος 

Όσοι διαµένουν στο ∆ήµο

πρόσβαση στο Σύστηµα

περιοχή. Οι δηµότες και οι επισκέπτες

κατανεµηµένα σε 5 σταθµούς

(ΗΣΑΠ Μοσχάτου, Πλατεία

στον Ταύρο (ΗΣΑΠ Ταύρου

σταθµών της κάθε περιοχής

               

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου

Ιανουάριο του 2014 µετά από κάποιους µήνες πιλοτικής

Ιανουάριος 2014). Συνολικά εγκαταστάθηκαν 6 σταθµοί

δυνατότητα ενοικίασης 70 κοινόχρηστων ποδηλάτων. Συγκεκριµένα

στην πλατεία Ηρώων, στην πλατεία Αγίας 

οδό Αγίου Κωνσταντίνου και δίπλα στις στάσεις

Μαρούσι. Οι 5 από τους 6 σταθµούς δόθηκαν

υπήρξε µια µικρή καθυστέρηση µε την παράδοση του

πλατεία Αγίας Λαύρας λόγω ανάπλασης της. Οι σταθµοί

στο σταθµό του ΗΣΑΠ καθώς και σε στάσεις των

προωθηθεί ο συνδυασµός της χρήσης των ποδηλάτων

Ακολουθεί απόσπασµα του χάρτη (Εικόνα 4.2) 

ποδηλάτων.  

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Αµαρουσίου 

http://maroussi.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

∆ήµο Μοσχάτου –Ταύρου, αλλά και οι επισκέπτες

Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων που εγκαταστάθηκε

και οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε 60 κοινόχρηστα

σταθµούς. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν 3 σταθµοί

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πλατεία Ο.Τ.160) 

Ταύρου και Πλατεία Αττάλειας). Το γεγονός ότι

περιοχής βρίσκεται δίπλα στους αντίστοιχους σταθµούς
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Αµαρουσίου τέθηκε σε 

πιλοτικής λειτουργίας 

σταθµοί από όπου 

Συγκεκριµένα, οι 

Αγίας Λαύρας, στο 

στάσεις του ΗΣΑΠ, 

δόθηκαν αµέσως σε 

παράδοση του σταθµού που 

Οι σταθµοί έχουν 

στάσεις των λεωφορείων, 

ποδηλάτων µε τα µέσα 

 4.2) των σταθµών 

επισκέπτες έχουν πλέον 

εγκαταστάθηκε στην 

κοινόχρηστα ποδήλατα, 

σταθµοί στο Μοσχάτο  

.160) και 2 σταθµοί 

γεγονός ότι ένας εκ των 

αντίστοιχους σταθµούς του 



 

 

 

ΗΣΑΠ αποσκοπεί, όπως

συνδυασµό της χρήσης των

Στόχος του δήµου είναι η

µε σκοπό τη µείωση των

βελτίωση της υγείας και της

του χάρτη των σταθµών κοινόχρηστων

 

Εικόνα 8: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://moschatotavros.cyclopolis.gr/ind

 

Νέα Σµύρνη 

Στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης λειτουργεί

του Πράσινου Ταµείου το

εγκαταστάθηκαν είναι 3, δύο

στάση του τραµ, µε στόχο

συνδυασµένης χρήσης των

συγκεκριµένα οι σταθµοί

Παρασκευή και στην οδό Αρτάκης

ανέρχεται στα 30. Το σύστηµα

δραστηριότητας και την εύκολη

κέντρο του ∆ήµου έχει αναπτυχθεί

απόσπασµα του χάρτη (Εικόνα

 

               

όπως και στην περίπτωση του ∆ήµου Αµαρουσίου

χρήσης των δηµόσιων ποδηλάτων µε τα µέσα µαζικής

είναι η προώθηση της οικονοµικής και οικολογικής

µείωση των ρύπων και του θορύβου στην περιοχή καθώς

και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ακολουθεί

σταθµών κοινόχρηστων ποδηλάτων. (Εικόνα 4.3). 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Μοσχάτου- Ταύρου

http://moschatotavros.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

Σµύρνης λειτουργεί από το Μάιο του 2013 υπό τη χρηµατοδότηση

Ταµείου το Σύστηµα Ενοικίασης Ποδηλάτων. Οι 

είναι 3, δύο κοντά σε κοµβικά σηµεία του ∆ήµου και ένας

στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προώθηση

χρήσης των ποδηλάτων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς

σταθµοί βρίσκονται στην Πλατεία Νέας Σµύρνης

οδό Αρτάκης. Ο αριθµός των ειδικά σχεδιασµένων

Το σύστηµα έχει ως κύριο στόχο την τόνωση της

την εύκολη πρόσβαση στα καταστήµατα της πόλης

έχει αναπτυχθεί έντονη εµπορική δραστηριότητα

χάρτη Εικόνα 4.4.) µε τις θέσεις των σταθµών ενοικίασης
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Αµαρουσίου, στο 

µαζικής µεταφοράς. 

οικολογικής µετακίνησης 

περιοχή καθώς και τη 

Ακολουθεί απόσπασµα 

Ταύρου 

τη χρηµατοδότηση 

Οι σταθµοί που 

και ένας δίπλα στη 

την προώθηση της 

µαζικής µεταφοράς. Πιο 

Σµύρνης, στην Αγία 

σχεδιασµένων ποδηλάτων 

τόνωση της εµπορικής 

πόλης µιας και στο  

δραστηριότητα. Ακολουθεί 

ενοικίασης. 



 

 

 

Εικόνα 9: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://neasmyrni.cyclopolis.gr/index

 

Κερατσίνι – ∆ραπετσώνα 

Στο ∆ήµο Κερατσινίου -

χρηµατοδότηση του Πράσινου

σταθµοί που εγκαταστάθηκαν

στη ∆ραπετσώνα. Επιλέχθηκαν

εµπορικοί δρόµοι, και περιοχές

λεωφορείων για το συνδυασµό

Πιο συγκεκριµένα οι σταθµοί

βρίσκεται το ∆ηµαρχείο ∆ραπετσώνας

στο Νεκροταφείο µε 16 θέσεις

συναντάται έντονη εµπορική

Παπανδρέου µε 16 θέσεις

Σχιστού µε 16 θέσεις. Ο αριθµός

14. Το σύστηµα έχει ως κύριο

των δύο περιοχών και τη

χώρους (οι οποίοι είναι λίγοι

4.4.) µε τις θέσεις των σταθµών

Εικόνα 10: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://keratsini-drapetsona.easybike.gr/el/map

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Νέας Σµύρνης 

http://neasmyrni.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

 

 ∆ραπετσώνας λειτουργεί από το Μάιο του

Πράσινου Ταµείου το Σύστηµα Ενοικίασης Ποδηλάτων

εγκαταστάθηκαν είναι 6, τέσσερις στη περιοχή του Κερατσ

Επιλέχθηκαν σηµεία που αποτελούν πόλους έλξης για

και περιοχές αναψυχής. Στις θέσεις αυτές εντοπίζονται

συνδυασµό µετακινήσεων (δηµόσια συγκοινωνία και

οι σταθµοί βρίσκονται στην Πλατεία Κώστα Βάρναλη

∆ηµαρχείο ∆ραπετσώνας) µε 16 θέσεις, στη Πλατεία Ευγενείας

 16 θέσεις, Πλατεία Λαού επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας

εµπορική δραστηριότητα)µε 16 θέσεις, Πάρκο

θέσεις και στο Αθλητικό Πάρκο Πρέσσοφ επί της

Ο αριθµός των ειδικά σχεδιασµένων ποδηλάτων ανέρχεται

ως κύριο στόχο την τόνωση τη σύνδεση των εµπορικών

και τη βελτίωση της προσβασιµότητας σε ανοιχτούς

είναι λίγοι στον ∆ήµο). Ακολουθεί απόσπασµα του χάρτη

των σταθµών ενοικίασης. 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Κερατσινίου –

drapetsona.easybike.gr/el/map 
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Μάιο του 2014 υπό τη 

Ενοικίασης Ποδηλάτων. Οι 

Κερατσινίου και 2 

έλξης για την περιοχή, 

εντοπίζονται στάσεις 

συγκοινωνία και ποδήλατο). 

Κώστα Βάρναλη (όπου 

Πλατεία Ευγενείας κοντά 

∆ηµοκρατίας (όπου 

Πάρκο Ανδρέα 

επί της Λεωφόρου 

ποδηλάτων ανέρχεται στα 

εµπορικών κέντρων 

ανοιχτούς δηµόσιους 

του χάρτη (Εικόνα 

– ∆ραπετσώνας 



 

 

 

2.2.2 Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

Κέρκυρα 

Το πρώτο Σύστηµα Αυτόµατης

στην Κέρκυρα το Νοέµβριο

µετακινήσεων καθώς προώθησε

µετακίνησης. Το σύστηµα

περιελάµβανε 100 ποδήλατα

Τα ποδήλατα ήταν διαθέσιµα

δυνατότητα εγγραφής τόσο

∆υστυχώς, όµως, δεν είχε

οργανώσεις του νησιού 

µετακινήσεων της πόλης

ποδηλατικών υποδοµών και

 

Εικόνα 11: Κοινόχρηστα ποδήλατα

Πηγή: http://www.easybike.gr/el/easybike

 

Καρδίτσα 

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα

την ελληνική εταιρεία «Brainbox». 

µε τις αντίστοιχες βάσεις στάθµευσης

ποδήλατα και την ηλεκτρονική

Συγκεκριµένα, αποτελείται

σταθµούς ενοικίασης. Υπάρχουν

φύλαξης του ∆ήµου και 

µεγάλης ζήτησης ή όταν 

               

Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Ελληνική Επαρχία

Αυτόµατης Μίσθωσης ποδηλάτων της Ελλάδας εγκαταστάθηκε

Νοέµβριο του 2010. Αποτέλεσε καινοτοµία στον

προώθησε ένα σύγχρονο, εναλλακτικό και οικολογικό

σύστηµα, λειτούργησε υπό την αιγίδα του ∆ήµου Κερκυραίων

ποδήλατα, κατανεµηµένα σε 8 σταθµούς µίσθωσης στην

διαθέσιµα στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες

τόσο µε ηλεκτρονική όσο και µε πιστωτική κάρτα

δεν είχε την αποδοχή που αναµενόταν παρόλο που

νησιού προσπάθησαν να το ενσωµατώσουν στο

πόλης. Το εγχείρηµα, όµως, απέτυχε κυρίως λόγω

υποδοµών και συγκεκριµένα ποδηλατοδρόµων. 

 

Κοινόχρηστα ποδήλατα, Κέρκυρα 

http://www.easybike.gr/el/easybike-system/system-easybike/89 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ∆ήµου Καρδίτσας 

σύστηµα µίσθωσης ποδηλάτων τελευταίας γενιάς µε

εταιρεία «Brainbox». Το σύστηµα αποτελείται από ειδικούς

βάσεις στάθµευσης σε καθέναν από αυτούς, ειδικά

ηλεκτρονική εφαρµογή που απαιτείται για τη λειτουργία

αποτελείται από 60 ποδήλατα τα οποία είναι κατανεµηµένα

Υπάρχουν, επίσης, 10 εφεδρικά τα οποία βρίσκονται

και δίνονται στη διάθεση των πολιτών µόνο 

όταν κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα παρουσιάσει
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Ελληνική Επαρχία 

Ελλάδας εγκαταστάθηκε 

καινοτοµία στον χώρο των 

και οικολογικό τρόπο 

∆ήµου Κερκυραίων και  

µίσθωσης στην πόλη. 

στους επισκέπτες µε 

κάρτα.  

παρόλο που ποδηλατικές 

ενσωµατώσουν στο δίκτυο των 

κυρίως λόγω έλλειψης 

 

ίτσας αποτελεί ένα 

γενιάς µε πάροχό του 

ειδικούς σταθµούς 

ειδικά σχεδιασµένα 

τη λειτουργία του. 

κατανεµηµένα σε 6 

βρίσκονται σε θέσεις 

µόνο σε περιόδους 

παρουσιάσει βλάβη και 



 

 

 

πρέπει να αντικατασταθεί προσωρινά

σταθµοί που έχουν εγκατασταθεί

• Πλατεία Ελευθερίας

• Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα

• Πλατεία Γιολδάση (

• Κτηνιατρική Σχολή

• Αθλητικό Πάρκο –

• Σταθµός ΟΣΕ µε 12 

Εικόνα 12: Σταθµοί ενοικίασης

Πηγή: ∆ιεθνές Συνέδριο

πρακτικές προώθησης ποδηλάτου

 

Οι σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι

σε σηµεία που προσελκύουν

προσπάθεια οι σταθµοί να

ώστε να περιοριστούν οι

κλειδώµατος µειώνεται αναλογικά

Σκοπός της εγκατάστασης

αναµενόµενα οφέλη από αυτό

Αξιοποίηση των υφιστάµενων

• Περιβαλλοντικά οφέλη

• Τόνωση εµπορικής κίνησης

• Αύξηση χρήσης δηµόσιων

• Βελτίωση προσβασιµότητας

Κιάτο 

               

αντικατασταθεί προσωρινά. Οι θέσεις κλειδώµατος ανέρχονται

εγκατασταθεί είναι οι ακόλουθοι: (Εικόνα 12) 

Ελευθερίας (Κεντρική Πλατεία) µε 20 θέσεις κλειδώµατος

Νικολάου Πλαστήρα µε 20 θέσεις κλειδώµατος 

Γιολδάση (Λάππα) µε 18 θέσεις κλειδώµατος 

Σχολή µε 16 θέσεις κλειδώµατος 

– Σταθµός ΚΤΕΛ µε 16 θέσεις κλειδώµατος  

µε 12 θέσεις κλειδώµατος 

 

ενοικίασης ποδηλάτων, ∆ήµος Καρδίτσας 

Συνέδριο “Με ποδήλατο! Ευρωπαϊκές και Ελληνικές

προώθησης ποδηλάτου” Πάτρα-Νοέµβριος 2013 

εγκατεστηµένοι στο κέντρο αλλά και περιµετρικά της πόλης

προσελκύουν καθηµερινά µεγάλο αριθµό πολιτών. Επιπλέον

σταθµοί να τοποθετηθούν σε σηµεία πολυσύχναστα και

περιοριστούν οι κλοπές και οι βανδαλισµοί. Η ποσότητα

µειώνεται αναλογικά µε την απόσταση από το κέντρο της πόλης

εγκατάστασης του συστήµατος αυτόµατης µίσθωσης ποδηλάτων

από αυτό είναι: 

υφιστάµενων υποδοµών 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

εµπορικής κίνησης 

χρήσης δηµόσιων συγκοινωνιών 

προσβασιµότητας στο κέντρο της πόλης – Αύξηση της
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ανέρχονται στις 102. Οι 

κλειδώµατος  

 

Ελληνικές επιτυχείς 

περιµετρικά της πόλης, κυρίως 

πολιτών. Επιπλέον, έγινε 

πολυσύχναστα και φωτισµένα, 

ποσότητα των θέσεων 

κέντρο της πόλης. 

µίσθωσης ποδηλάτων και 

Αύξηση της φήµης του 



 

 

 

Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

πόλης έχουν πρόσβαση σε

ενοικίασης στο κέντρο της

Προαστιακού σιδηροδρόµου

στο Κάτω ∆ιµηνιό. Το σύστηµα

αυτοκίνητα, στην εξυπηρέτηση

βελτιστοποίηση της µεταξύ

φαίνονται οι θέσεις των σταθµών

 

Εικόνα 13: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://kiato.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

 

Ναύπακτος 

Ο ∆ήµος Ναυπάκτου εγκατέστη

ένα από τα πιο σύγχρονα συστήµατα

µη αυτοµατοποιηµένο και

το δήµο. Σήµερα, το σύστηµα

περιλαµβάνει 60 ποδήλατα

ενοικίασης, στο Φλοίσβο, 

στο ξενοδοχείο Ακτή στο Γρίµποβο

παραλιακό δίκτυο της πόλης

τουριστικής ταυτότητας της

διαθέτει και άλλα 350 δηµόσια

εντελώς δωρεάν στους κατοίκους

της πόλης είναι ιδιαίτερα

ανάπτυξη του θεσµού των κοινόχρηστων

14) φαίνονται οι θέσεις των

               

 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σύστηµα

Ποδηλάτων του ∆ήµου Συκιωνιών. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

πρόσβαση σε 12 ποδήλατα, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε

κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριµένα στον

σιδηροδρόµου, στο σταθµό του ΚΤΕΛ, επί της οδού Αριστοτέλους

Το σύστηµα αποβλέπει στην αποσυµφόρηση του κέντρου

εξυπηρέτηση των επιβατών των µέσων µαζικής µεταφοράς

µεταξύ τους σύνδεσης. Στον παρακάτω χάρτη

των σταθµών ενοικίασης. 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Συκιωνιών 

http://kiato.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

εγκατέστησε το 2009 το σύστηµα κοινόχρηστων

σύγχρονα συστήµατα στον Ελλαδικό χώρο. Το σύστηµα

αυτοµατοποιηµένο και οι δηµότες ενοικίαζαν τα ποδήλατα τους κατευθείαν

το σύστηµα λειτουργεί υπό την επίβλεψη 

ποδήλατα ηλεκτρονικής ενοικίασης κατανεµηµένα σε

Φλοίσβο, στο Λιµάνι, στον πεζόδροµο της Αγίας Παρασκευής

στο Γρίµποβο. Η επιλογή των θέσεων στάθµευσης

της πόλης ενισχύει τον σκοπό του, δηλαδή την

ταυτότητας της περιοχής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος

δηµόσια ποδήλατα, τα οποία παρέχει µε χρονοδιάθεση

στους κατοίκους του κατόπιν αίτησης. Τέλος, το ποδηλατικό

ιδιαίτερα ανεπτυγµένο, γεγονός που ενισχύει την καθιέρωση

των κοινόχρηστων ποδηλάτων. Στον παρακάτω χάρτη

θέσεις των σταθµών ενοικίασης.  
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Σύστηµα Ενοικίασης 

και οι επισκέπτες της 

κατανεµηµένα σε 4 σταθµούς 

στον σταθµό του 

Αριστοτέλους και 

του κέντρου από τα 

µεταφοράς και στη 

χάρτη (Εικόνα 13) 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, 

σύστηµα αρχικά ήταν 

τους κατευθείαν από 

 της Brainbox, 

κατανεµηµένα σε 4 σταθµούς 

Αγίας Παρασκευής και 

στάθµευσης κοντά στο 

την ενίσχυση της 

∆ήµος Ναυπακτίας 

µε χρονοδιάθεση και 

ποδηλατικό δίκτυο 

την καθιέρωση και 

παρακάτω χάρτη (Εικόνα 



 

 

 

Εικόνα 14: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://nafpaktos.easybike.gr/el/map

 

Γιάννενα  

Με δύο σταθµούς, δέκα ποδήλατα

χώρο στάθµευσης στο Μόλο

ξεκίνησε την πιλοτική του

∆ήµου, το Σεπτέµβριο του

προσφέρει σηµαντικά στοιχεία

υπαρχουσών υποδοµών µε

τελικά την αποδοχή και το

βανδαλισµού, ενώ και η

βρίσκεται πια σε λειτουργία

την αρµόδια εταιρεία κατασκευής

δεν συνάδει µε την θέση που

κατοίκων της πόλης. Ακολουθεί

∆ήµου. 

Εικόνα 15: Κοινόχρηστα ποδήλατα

Πηγή: http://www.ioanninabikes.gr/

 

 

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Ναυπακτίας  

http://nafpaktos.easybike.gr/el/map 

δέκα ποδήλατα στην πόλη των Ιωαννίνων κοντά στο

στο Μόλο και δέκα σε µη αυτοµατοποιηµένο σταθµό

πιλοτική του λειτουργία το Σύστηµα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων

Σεπτέµβριο του 2012. Το σύστηµα των Ιωαννίνων είχε ως

σηµαντικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη και

υποδοµών µε σκοπό την ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη

και το σεβασµό  που αναµενόταν, τα ποδήλατα έπεσαν

και η διαδικτυακή σελίδα υποστήριξης του συστήµατος

λειτουργία. Το γεγονός αυτό οφείλει να ληφθεί σοβαρά

κατασκευής, καθώς η αντιµετώπιση που γνώρισε

θέση που έχει το ποδήλατο γενικότερα στην καθηµερινότητα

Ακολουθεί στην Εικόνα 15 η µορφή που είχαν τα

 

Κοινόχρηστα ποδήλατα, ∆ήµος Ιωαννίνων 

http://www.ioanninabikes.gr/ 
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κοντά στο ∆ηµοτικό 

σταθµό στη νήσο, 

Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του 

είχε ως σκοπό του να 

και αξιοποίηση 

στην πόλη. ∆εν έλαβε 

ποδήλατα έπεσαν θύµατα 

του συστήµατος δεν 

σοβαρά υπόψη από 

γνώρισε το σύστηµα 

καθηµερινότητα των 

είχαν τα ποδήλατα του 



 

 

 

 

Καβάλα 

Τον Οκτώβριο του 2013 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

πόλης έχουν πρόσβαση σε

ενοικίασης στο κέντρο της

πλατεία Καπνεργάτη, στην

Το σύστηµα αποβλέπει στην

ταυτόχρονα θα συµβάλει και

καθώς θα αναδειχτεί ένα

παρακάτω χάρτη (Εικόνα 16) 

 

Εικόνα 16: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://kavala.easybike.gr/el/map

 

Kοµοτηνή 

Το σύστηµα αυτόµατης µίσθωσης

Οκτώβριο του 2013. Αποτελείται

περιµετρικά της πόλης. 

Περιφέρειας, στην πλατεία

Αγία Βαρβάρα, στο Αστυνοµικό

Ταυτόχρονα µε την υλοποίηση

ποδηλατοδρόµων, έτσι ώστε

ενταχθεί το έργο οµαλά στην

ποιοτική απεικόνιση (Εικόνα

               

 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σύστηµα

Ποδηλάτων του ∆ήµου Καβάλας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

πρόσβαση σε 60 ποδήλατα, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε

κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριµένα έξω από τη Νοµαρχία

στην Πλατεία Ελευθερίας και σε κεντρικό τουριστικό

αποβλέπει στην αποσυµφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα

συµβάλει και στην ανάδειξη του τουριστικού χαρακτήρα

αναδειχτεί ένα πιο «ανθρώπινο πρόσωπο», φιλικό στο χρήστη

Εικόνα 16) φαίνονται οι θέσεις των σταθµών ενοικίασης

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Καβάλας 

http://kavala.easybike.gr/el/map 

αυτόµατης µίσθωσης ποδηλάτων ξεκίνησε τη λειτουργία

Αποτελείται από 60 ποδήλατα κατανεµηµένα σε

πόλης. Συγκεκριµένα, οι σταθµοί βρίσκονται

πλατεία Ζυµβρακάκη, στο ∆ηµοτικό Πάρκο Κοµοτηνής

Αστυνοµικό Τµήµα και στο Εµπορικό Κέντρο

την υλοποίηση του έργου δηµιουργήθηκε 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών

οµαλά στην καθηµερινότητα των κατοίκων της πόλης

Εικόνα 17) των θέσεων των σταθµών στην πόλη.
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Σύστηµα Ενοικίασης 

και οι επισκέπτες της 

κατανεµηµένα σε 4 σταθµούς 

τη Νοµαρχία, στην 

τουριστικό γραφείο. 

τα αυτοκίνητα, ενώ 

χαρακτήρα της πόλης, 

στο χρήστη. Στον 

ενοικίασης. 

λειτουργία του τον 

κατανεµηµένα σε  6 σταθµούς 

βρίσκονται στο πάρκο 

Πάρκο Κοµοτηνής, στην 

Κέντρο Cosmopolis. 

δηµιουργήθηκε και δίκτυο 

των χρηστών και να 

της πόλης. Ακολουθεί 

πόλη. 



 

 

 

Εικόνα 17: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://komotini.easybike.gr/el/map

 

Ηράκλειο Κρήτης 

Στην αναβάθµιση του προγράµµατος

κινητικότητας" συνέβαλε η

Ηρακλείου, τα οποία είναι κατανεµηµένα

που φαίνεται στην Εικόνα 18.

 

Εικόνα 18: Κοινόχρηστα ποδήλατα

Πηγή:http://www.easybike.gr/el/bikesharing

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η

ήδη από τον Απρίλιο του 2010 

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων- ∆ήµος Κοµοτηνής 

http://komotini.easybike.gr/el/map 

προγράµµατος προώθησης του ποδηλάτου ως µέσο

συνέβαλε η παραχώρηση 100 κοινόχρηστων ποδηλάτων

είναι κατανεµηµένα σε 5 σταθµούς και παρουσιάζουν

Εικόνα 18. 

 

Κοινόχρηστα ποδήλατα, ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης 

http://www.easybike.gr/el/bikesharing-news/116-easybike-dimos

ότι η δωρεάν διάθεση ποδηλάτων από το δήµο είχε

του 2010 υπό τη µορφή µη αυτοµατοποιηµένου συστήµατος
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ως µέσο "βιώσιµης 

ποδηλάτων στο ∆ήµο 

παρουσιάζουν τη µορφή 

dimos-irakleiou-kriti 

δήµο είχε ξεκινήσει 

αυτοµατοποιηµένου συστήµατος και 



 

 

 

η σηµερινή του µορφή α

Ταυτόχρονα, στο δήµο Ηρακλείου

στην καθηµερινότητα της πόλης

σε όλα τα δηµοτικά κτίρια

έµφαση δόθηκε και στη βελτίωση

 

Θεσσαλονίκη 

Το δίκτυο κοινόχρηστων

µεγαλύτερο στον Ελλαδικό

λειτουργία το Σεπτέµβριο του

Η πρόσβαση στο σύστηµα

κάρτας. Σε όλους τους σταθµούς

προσωπικό για την εξυπηρέτηση

ευπρόσδεκτα από τους κατοίκους

καθηµερινές υποχρεώσεις

ενοικίασης στις θέσεις ΚΤΕΛ

Στάθµευσης- Πλατεία, ∆ηµαρχιακό

Φίλων Θαλάσσης, Μέγαρο

∆ηµαρχείο Καλαµαριάς. Φαίνεται

την εύκολη πρόσβαση των

ΟΣΕ,ΚΤΕΛ) όσο και σε χώρους

Ακολουθεί χάρτης (Εικόνα

καθηµερινά διαθέσιµος όλο

συστήµατος.  

Εικόνα 19: Σταθµοί Κοινόχρηστων

Πηγή: http://ibike.thessbike.gr/el/map

               

µορφή αποτελεί µια εξέλιξη αυτού του πρώτου 

δήµο Ηρακλείου έγιναν έργα για την οµαλή ένταξη του

της πόλης. Πιο συγκεκριµένα αυξήθηκαν οι χώροι

κτίρια και σε κεντρικά σηµεία στο παραλιακό

στη βελτίωση των ποδηλατοδρόµων και της προσβασιµότητας

κοινόχρηστων ποδηλάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Ελλαδικό χώρο. Αποτελείται από 12 σταθµούς και

Σεπτέµβριο του 2013. 

σύστηµα ενοικίασης γίνεται µε τη χρήση ειδικής

τους σταθµούς, εκτός από αυτόν του δηµαρχείου

εξυπηρέτηση των χρηστών. Τα ποδήλατα έγιναν

τους κατοίκους της πόλης τόσο για αναψυχή όσο

υποχρεώσεις στο κέντρο της πόλης. Εγκαταστάθηκαν

θέσεις ΚΤΕΛ, Σιδηροδροµικός Σταθµός, ∆ικαστήρια, Λιµάνι

Πλατεία, ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Ράδιο City, 

Μέγαρο Μουσικής, Βασιλίσσης Όλγας 179, Παπακυρίτση

Καλαµαριάς. Φαίνεται πως η κατανοµή των σταθµών έγινε

πρόσβαση των κατοίκων τόσο στα µέσα µαζική µεταφοράς

και σε χώρους αναψυχής, τέχνης και κεντρικά σηµεία

Εικόνα 4.11) µε την κατανοµή των σταθµών

διαθέσιµος όλο το 24ωρο και σε πραγµατικό χρόνο για τους

 

 

Κοινόχρηστων ποδηλάτων- ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

http://ibike.thessbike.gr/el/map 

 

28 

πρώτου εγχειρήµατος. 

ένταξη του ποδηλάτου 

οι χώροι στάθµευσης 

παραλιακό µέτωπο, ενώ 

προσβασιµότητας.  

Θεσσαλονίκης αποτελεί το 

σταθµούς και τέθηκε σε 

ειδικής ηλεκτρονικής 

δηµαρχείου, υπάρχει 

ποδήλατα έγιναν ιδιαίτερα 

αναψυχή όσο και για τις 

Εγκαταστάθηκαν 13 σταθµοί 

∆ικαστήρια, Λιµάνι, Χώρος 

Ράδιο City, Όµιλος 

Παπακυρίτση 6-8, 

σταθµών έγινε µε κριτήριο 

µεταφοράς ( Λιµάνι, 

σηµεία της πόλης. 

σταθµών που είναι 

για τους χρήστες του 

Θεσσαλονίκης  



 

 

 

 

Ηγουµενίτσα 

Πρόσφατα εγκαταστάθηκε

Ηγουµενίτσα. Αποτελείται

προοπτική επέκτασης του

κατοίκους και τουρίστες. Οι

πόλης προκειµένου να χρησιµοποιηθούν

που επισκέπτονται την πόλη

βρίσκονται στις θέσεις Περιφέρεια

χάρτη(Εικόνα 20). 

Εικόνα 20: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://igoumenitsa.easybike.gr/el/map

 

∆ιδυµότειχο 

Το Μάιο του 2013 έκανε την

του ∆ήµου ∆ιδυµότειχου ως

τους πολίτες. Στο δήµο εγκαταστάθηκαν

διαθέσιµων ποδηλάτων ανέρχεται

δήµος έδωσε στη διάθεση του

για ένα µήνα πιλοτικά και εισέπραξε

του µήνα το σύστηµα δόθηκε

της πόλης. Παρακάτω, (Εικόνα

θέσεις ΚΤΕΛ, Ελληνοχώρι

και tax office. 

               

εγκαταστάθηκε το Σύστηµα Αυτόµατης Μίσθωσης ποδηλάτων

αι από 2 σταθµούς, οι οποίοι διαθέτουν 10 

επέκτασης του δικτύου, αν έχει την αποδοχή που προβλέπεται

τουρίστες. Οι σταθµοί είναι τοποθετηµένοι στην παραλιακή

να χρησιµοποιηθούν και για λόγους ψυχαγωγίας από

την πόλη ιδίως κατά τους θερινούς µήνες. Συγκεκριµένα

θέσεις Περιφέρεια και Λιµάνι  που φαίνονται στον

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Ηγουµενίτσας 

http://igoumenitsa.easybike.gr/el/map 

έκανε την εµφάνιση του το Σύστηµα Κοινόχρηστων

∆ιδυµότειχου ως µια καινοτόµο πρόταση εναλλακτικής µετακίνησης

δήµο εγκαταστάθηκαν 7 σταθµοί ενοικίασης και το

ποδηλάτων ανέρχεται στα 100. Ωστόσο, στην πρώτη φάση

διάθεση του κοινού µόνο τα 50 ποδήλατα. Το σύστηµα

τικά και εισέπραξε το ενδιαφέρον των πολιτών, ενώ µετά

δόθηκε σε λειτουργία για όλους τους κατοίκους και

Παρακάτω, (Εικόνα 21) φαίνεται η ποιοτική θέση των σταθµών

Ελληνοχώρι, Ισαάκειο, Μεραρχεία, Πλατεία ∆ηµοκρατίας

 

29 

ποδηλάτων και στην 

διαθέτουν 10 ποδήλατα, µε 

προβλέπεται από 

παραλιακή οδό της 

ψυχαγωγίας από τουρίστες 

µήνες. Συγκεκριµένα, 

φαίνονται στον παρακάτω 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

εναλλακτικής µετακίνησης για 

και το σύνολο των 

φάση λειτουργίας ο 

σύστηµα λειτούργησε 

ενώ µετά το πέρας 

κατοίκους και επισκέπτες 

των σταθµών στις 

∆ηµοκρατίας, ∆ηµαρχείο 



 

 

 

Εικόνα 21: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://didymoteicho.easybike.gr/el/map

Παρατηρούµε ότι οι σταθµοί

υπάρχουν σε µικρότερη κλίµακα

 

Γύθειο 

Ο ∆ήµος ανατολικής Μάνης

των κοινόχρηστων ποδηλάτων

ιδιωτικών φορέων αλλά και

καθηµερινής µετακίνησης

ταυτότητας της περιοχής

εδραίωση ενός φιλικού προς

τρόπου µετακίνησης. Στα

στάθµευσης σε ένα σταθµό

περιοχής εγκατάστασης, όπου

κοντά στην παραλία της πόλης

επισκεπτών. 

 

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος ∆ιδυµότειχου 

http://didymoteicho.easybike.gr/el/map 

οι σταθµοί είναι περισσότεροι στο κέντρο της

µικρότερη κλίµακα και στις περιφερειακές περιοχές της. 

Μάνης ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικού προγράµµατος

ποδηλάτων µε στόχο την ευαισθητοποίηση των δηµόσιων

αλλά και των πολιτών για τη χρήση του ποδηλάτου

µετακίνησης. Επιπρόσθετα, απέβλεπε στην ανάδειξη της

περιοχής µέσω της θετικής δηµοσιότητας που συνεπάγεται

φιλικού προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα εκσυγχρονισµένου

Στα πλαίσια του έργου έχουν εγκατασταθεί

σταθµό µίσθωσης. Ακολουθεί απόσπασµα χάρτη (Εικόνα

εγκατάστασης, όπου παρατηρείται ότι οι θέσεις στάθµευσης

της πόλης, όπου συγκεντρώνεται, δηλαδή, και το
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της πόλης, αλλά 

 

πιλοτικού προγράµµατος 

των δηµόσιων και 

ποδηλάτου ως µέσο 

ανάδειξη της τουριστικής 

που συνεπάγεται η 

εκσυγχρονισµένου 

εγκατασταθεί 14 θέσεις 

χάρτη (Εικόνα 22) της 

στάθµευσης βρίσκονται 

και το πλήθος των 



 

 

 

Εικόνα 22: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://www.manibikes.gr/home.html

 

Ναύπλιο 

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

του λειτουργίας στις 29 Μαΐου

ίδιου έτους. Στα πλαίσια της

δωρεάν για όσους προµηθεύτηκαν

εγκατασταθεί 4 σταθµοί ενοικίασης

διαθέσιµων ποδηλάτων ανέρχεται

βρίσκονται περιµετρικά της

παραλιακή οδό. Πιο συγκεκριµένα

Πλατεία Εθνοσυνέλευσης, Πάρκο

στον παρακάτω χάρτη (Εικόνα

Εικόνα 23: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή : http://nafplio.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Ανατολικής Μάνης

http://www.manibikes.gr/home.html 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ∆ήµου Ναυπλίου ξεκίνησε

 29 Μαΐου του 2013 και την κανονική του τον Οκτώβριο

πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας η χρήση του συστήµατος

προµηθεύτηκαν τις κατάλληλες κάρτες από το 

σταθµοί ενοικίασης µε 85 θέσεις στάθµευσης, ενώ ο

ποδηλάτων ανέρχεται στα 50 (και 10 εφεδρικά). Οι

τρικά της πόλης και οι υπόλοιποι 2 στο κέντρο της

συγκεκριµένα, οι σταθµοί βρίσκονται στις θέσεις

Εθνοσυνέλευσης, Πάρκο Κολοκοτρώνη και στην οδό Άργους όπως

Εικόνα 23). 

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Ναυπλίου 

http://nafplio.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 
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Ανατολικής Μάνης – Γύθειο 

ξεκίνησε την πιλοτική 

τον Οκτώβριο του 

υ συστήµατος ήταν 

από το ∆ήµο. Έχουν 

ενώ ο αριθµός των 

Οι δύο σταθµοί 

κέντρο της κοντά στην 

θέσεις ∆ηµαρχείο, 

Άργους όπως φαίνεται 



 

 

 

Αίγιο 

Το Σύστηµα Αυτόµατης Μίσθωσης

λειτουργία του το Μάιο του

δήµο εγκαταστάθηκαν 3 σταθµοί

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

Το σύστηµα ξεκίνησε µε ιδιαίτερο

αρκετή κίνηση. Στην πορεία

υπογραφεί σύµβαση για τη

κατασκευής. Αυτό είχε ως συνέπεια

οµαλή λειτουργία του συστήµατος

τις θέσεις των σταθµών στις

Αγίας Λαύρας. 

 

Εικόνα 24: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://aigialeia.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

 

∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας 

Το Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα

ξεκίνησε τη λειτουργία του

πολλών φίλων του ποδηλάτου

σύνολο των ποδηλάτων ανέρχεται

ποδήλατα φιλοξενούν 4 στα

(Εικόνα 25) οι σταθµοί είναι

Ολυµπίακαι συγκεκριµένα

∆ηµαρχείο και Πλατεία ΟΣΕ

 

               

Αυτόµατης Μίσθωσης Ποδηλάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας

Μάιο του 2013 έπειτα από ένα µήνα δοκιµαστικής λειτουργίας

εγκαταστάθηκαν 3 σταθµοί κατά µήκος της παραλιακής οδού

της περιοχής, µε τα διαθέσιµα ποδήλατα να ανέρχονται

νησε µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό και τα ποδήλατα είχαν

πορεία, όµως, εντοπίστηκαν αρκετά προβλήµατα καθώς

για τη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου µε

είχε ως συνέπεια τα ποδήλατα σταδιακά να καταστρέφονται

συστήµατος να αναστέλλεται. Ακολουθεί ποιοτικός

σταθµών στις τοποθεσίες Ψηλά Αλώνια, ∆ώδεκα Βρύσες

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Αιγιαλείας – Αίγιο

http://aigialeia.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ενοικίασης Ποδηλάτων του ∆ήµου

λειτουργία του τον Ιούνιο του 2013 µε τη συµµετοχή και

ποδηλάτου και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων

ποδηλάτων ανέρχεται στα 30, ενώ υπάρχουν και άλλα 30 

φιλοξενούν 4 σταθµοί ενοικίασης. Όπως φαίνεται στον παρακάτω

σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι στο χώρο γύρω από

συγκεκριµένα στις τοποθεσίες Ολυµπιακή Ακαδηµία

Πλατεία ΟΣΕ. 
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Αιγιαλείας ξεκίνησε τη 

δοκιµαστικής λειτουργίας. Στο 

οδού µε στόχο την 

ανέρχονται στα 45. 

ποδήλατα είχαν καθηµερινά 

προβλήµατα καθώς δεν είχε 

έργου µε την εταιρεία 

καταστρέφονται και η 

ποιοτικός χάρτης µε 

Βρύσες και Πλατεία 

Αίγιο 

∆ήµου Ολυµπίας 

συµµετοχή και υποστήριξη 

ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Το 

άλλα 30 εφεδρικά. Τα 

στον παρακάτω χάρτη 

γύρω από την Αρχαία 

Ακαδηµία, ∆ρούβα, 



 

 

 

Εικόνα 25: Σταθµοί κοινόχρηστων

Πηγή: http://arxaiaolympia.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

 

Άκτιον – Βόνιτσα 

Ο ∆ήµος Ακτίου–Βόνιτσας

εγκατέστησε 3 σταθµούς ενοικίασης

εγχειρήµατος ήταν οι γρήγορες

δηµότες και τους επισκέπτες

παρακάτω χάρτη ( Εικόνα 

 

Εικόνα 26. Σταθµοί Κοινόχρηστων

Πηγή : http://anaktorio.cyclopolis.gr/index.php/el/stations

 

               

 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας

http://arxaiaolympia.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 

Βόνιτσας µε τη χρηµατοδότηση του Πράσινου

σταθµούς ενοικίασης, οι οποίοι φιλοξενούν 40 ποδήλατα

οι γρήγορες, οικονοµικές και εύκολες µετακινήσεις

επισκέπτες της περιοχής. Οι θέσεις των σταθµών φαίνονται

να 26). 

 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων- ∆ήµος Ακτίου- Βόνιτσας

http://anaktorio.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el 
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Ολυµπίας 

Πράσινου Ταµείου 

ποδήλατα. Στόχος του 

µετακινήσεις για τους 

σταθµών φαίνονται στον 

Βόνιτσας 



 

 

 

Χανιά –Υπό κατασκευή 

Το Σύστηµα Κοινόχρηστων

πόλη των Χανίων µε στόχο

σχεδιασµένο ώστε να απευθύνεται

φοιτητές, αλλά σε περιστασιακ

σύστηµα θα αποτελείται από

εφεδρικά) που θα εγκατασταθούν

ποδηλάτων προβλέπεται να

αποσυµφόρηση της πόλης

ταυτότητας της περιοχής

παρακάτω:  

Σταθµός 1: Πλατεία Τάλω 

Σταθµός 2: Πλατεία Κατεχάκη

Σταθµός 3: Πλατεία ∆ευκαλίωνος

στάθµευσης ποδηλάτων. 

Σταθµός 4: Πλατεία Ταξιάρχου

               

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων πρόκειται να εγκατασταθεί σύντοµα

στόχο την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας

απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της πόλης και

περιστασιακούς χρήστες, δηλαδή σε τουρίστες και επισκέπτες

αποτελείται από 70 ειδικά σχεδιασµένα ποδήλατα (60 εν δράσει

εγκατασταθούν σε 4 σταθµούς ενοικίασης. Η

προβλέπεται να είναι δωρεάν για το κοινό. Στόχος είναι η κυκλοφοριακή

πόλης, η µείωση των ρύπων και η ανάδειξη της

περιοχής. Οι προτεινόµενες θέσεις εγκατάστασης

Τάλω – 10 θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων. 

Κατεχάκη -15 θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων. 

∆ευκαλίωνος (Πύλη της “Άµµου-Παρκινγκ) 

Ταξιάρχου Μαρκοπούλου -23 θέσεις ποδηλάτων 
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εγκατασταθεί σύντοµα στην 

κινητικότητας. Είναι έτσι 

πόλης και κυρίως σε 

και επισκέπτες. Το 

 (60 εν δράσει και 10 

ενοικίασης. Η χρήση των 

είναι η κυκλοφοριακή 

ανάδειξη της τουριστικής 

εγκατάστασης φαίνονται 

Παρκινγκ) – 22 θέσεις 



 

 

 

3 Γιατί κοινόχρηστα

Η µεγάλη αποδοχή που γνώρισε

τελευταία δεκαετία αποτελεί

τόσο σε συλλογικό όσο και

προβλήµατα, όπως η κυκλοφοριακή

αποτελώντας ταυτόχρονα µία

την υγεία και την ποιότητα

Το πρόγραµµα OBIS µετά

επιπτώσεις των κοινόχρηστων

Άµεσα οφέλη 

Αύξηση της ποδηλασίας 

Πρόσθετη επιλογή για µετακίνηση

Μειώνει τη κυκλοφοριακή συµφόρηση

Συµβάλλει στη διαχείριση

ΜΜΜ 

Ελκυστικότητα για τουρίστες

Ευκαιρίες για διαφήµιση 

Βελτίωση τςη υγείας 

Ευκαιρίες απασχόλησης 

Πίνακας 5: Άµεσα και έµµεσα

Πηγή: OBIS (2011) 

 

Μπορούµε να διαχωρίσουµε

οφέλη που πηγάζουν άµεσα

αναφέρεται σε έµµεσες 

προκύπτουν και από την

κοινόχρηστων ποδηλάτων στην

Στο παρακάτω διάγραµµα

κατηγορίες πλεονεκτηµάτων

προκειµένου να ενισχυθεί ο

               

κοινόχρηστα ποδήλατα 

που γνώρισε το σύστηµα και η ταχεία ανάπτυξη που

αποτελεί άµεση απόρροια των πλεονεκτηµάτων που

όσο και σε ατοµικό επίπεδο. Έχει αποτελέσει τη λύση

κυκλοφοριακή συµφόρηση και η απελευθέρωση αστικού

ταυτόχρονα µία περιβαλλοντικά φιλική λύση µε ουσιαστικά

ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

µετά απο έρευνα το 2011εντόπισε τις άµεσες

κοινόχρηστων ποδηλάτων (Πίνακας 5) 

Έµµεσα οφέλη 

Κάνει το ποδήλατο πιο «ορατό

πόλη 

για µετακίνηση Ενθαρρύνει την ανάπτυξη

υποδοµών ποδηλασίας 

κυκλοφοριακή συµφόρηση Βελτίωση της υγείας 

διαχείριση της ζήτησης Συµβάλλει στη δηµιουργία

δρόµων 

τουρίστες Μείωση των εξόδων λόγω µείωση

επενδύσεων στο αυτοκίνητο

 Θετική εικόνα για την πόλη

Αυξάνει την ασφάλεια για το

Μειώνει τις εκποµπές CO2 

και έµµεσα οφέλη των κοινόχρηστων ποδηλάτων 

διαχωρίσουµε 2 κατηγορίες πλεονεκτηµάτων. Η πρώτη

πηγάζουν άµεσα από τη λειτουργία του συστήµατος, ενώ

έµµεσες συνέπειες της χρήσης του. Παρόµοια συµπεράσµατα

την έρευνα του CycleCitiesγια τα υφιστάµενα

ποδηλάτων στην Ευρώπη. 

διάγραµµα, (∆ιάγραµµα 1) θα παρουσιαστούν σχηµατικά

πλεονεκτηµάτων, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστεί εκτενέστερα

ενισχυθεί ο λόγος ύπαρξης και ο σκοπός της λειτουργίας
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ανάπτυξη που εµφάνισε την 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει, 

αποτελέσει τη λύση σε αστικά 

ελευθέρωση αστικού χώρου, 

ουσιαστικά οφέλη για 

άµεσες και έµµεσες 

πιο «ορατό» στην 

ανάπτυξη των 

δηµιουργία βιώσιµων 

λόγω µείωση των 

ο 

πόλη 

για το ποδήλατο 

 

πρώτη περιλαµβάνει 

συστήµατος, ενώ η δεύτερη 

Παρόµοια συµπεράσµατα 

υφιστάµενα συστήµατα 

σχηµατικά και οι δύο 

εκτενέστερα η καθεµία, 

λειτουργίας τους.  



 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Πλεονεκτήµατα

ιστό των πόλεων 

Πηγή: Vassi A., Vlastos T., (2014), Bike Sharing Systems. 

Assessment 

3.1 Ενίσχυση της δηµόσ

Σκοπός των κοινόχρηστων

των πόλεων και η υποστηρικτική

αποτελέσουν ένα καθηµερινό

σταθµών ενοικίασης, είναι

να µπορούν να συνδυαστούν

κοντά σε περιοχές επιβίβασης

και αφετηρίες λεωφορείων

Στόχος τους είναι να αποτελέσουν

που συχνά αποτελούν αποτρεπτικό

συγκοινωνίας. Ο συγκεκριµένος

σπιτιού και δηµόσιας συγκοινωνίας

πόδια, και αναγκάζουν το χρήστη

ποδήλατο αποτελεί τη λύση

προσεγγίσει κανείς τη δηµόσια

του κάνοντας χρήση της. 

               

 

Πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή των κοινόχρηστων ποδηλάτων

: Vassi A., Vlastos T., (2014), Bike Sharing Systems. Effectiveness, Impact and 

δηµόσιας συγκοινωνίας 

κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι η ένταξη τους στο δίκτυο συγκοινωνιών

υποστηρικτική τους λειτουργία προς αυτό, έτσι

καθηµερινό µέσο µεταφοράς. Για το σκοπό αυτό η τοποθέτηση

είναι προσεκτικά επιλεγµένη και γίνεται µε τέτοιο

συνδυαστούν αποτελεσµατικά. Προτιµούνται θέσεις εγκατάστασης

επιβίβασης και αποβίβασης µέσων σταθερής τροχιάς

λεωφορείων, σε σταθµούς τρένων, λιµάνια και αεροδρόµια

αποτελέσουν λύση για τις ονοµαζόµενες «last mile» 

αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα ως προς τη χρήση 

συγκεκριµένος όρος αναφέρεται σε µικρές αποστάσεις

συγκοινωνίας, που είναι µακριά για να πραγµατοποιηθούν

αναγκάζουν το χρήστη να χρησιµοποιήσει το αυτοκίνητο. Το

τη λύση στις συγκεκριµένες διαδροµές προκειµένου

τη δηµόσια συγκοινωνία και έπειτα να φτάσει στον
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κοινόχρηστων ποδηλάτων στον 

Effectiveness, Impact and 

δίκτυο συγκοινωνιών 

αυτό, έτσι ώστε να 

αυτό η τοποθέτηση των 

τέτοιο τρόπο ώστε 

θέσεις εγκατάστασης 

τροχιάς, σε στάσεις 

αεροδρόµια. 

 «last mile» διαδροµές 

χρήση της δηµόσιας 

αποστάσεις µεταξύ 

πραγµατοποιηθούν µε τα 

αυτοκίνητο. Το κοινόχρηστο 

διαδροµές προκειµένου να 

φτάσει στον προορισµό 



 

 

 

3.2 Περιβαλλοντικά οφέλη

Άµεση απόρροια της χρήσης

χρήσης του ποδηλάτου που

αυτοκινήτου. Αξίζει να αναφερθεί

2.000 αυτοκίνητα ανά ώρα

10 ποδήλατα είναι αντίστοιχος

Συµπεραίνεται, λοιπόν πως

δηµόσιος χώρος κάλυψης από

αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον

κυκλοφορική αποσυµφόρηση

και της περιβαλλοντικής

«καθαρό», βιώσιµο και φιλικό

εκποµπή τους σε διοξείδιο

µέσο κοινόχρηστο ποδήλατο

τόνου διοξειδίου του άνθρακα

carbon does bike sharing save). 

αποτελεσµατική λύση για

εγκαθίστανται. 

3.3 Βελτίωση εικόνας της

Στόχος των Συστηµάτων Κοινόχρηστων

περιβάλλον βελτιώνοντας την

φιλική και ευχάριστη. Ενσωµάτωση

παράλληλη ανάπλαση του

ποδηλατοδρόµων, συντήρηση

από στάθµευση οχηµάτων και

Επιπλέον, η βελτίωση του

του συστήµατος κοινόχρηστων

και συµβατή µε τις νέες τεχνολογίες

αύξηση της φήµης της πόλης

στους επισκέπτες, µε στόχο

φθηνή χρήση µεταφορικού

ανισοτήτων, και τη δυνατότητα

ενδιαφερόµενους, γρήγορα

εγκατάστασης θα προσελκύσουν

της εµπορικής κίνησης, άρα

3.4 Προσωπικά οφέλη

Χρήση των κοινόχρηστων

των µετακινούµενων, καθώς

               

Περιβαλλοντικά οφέλη – Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος 

της χρήσης των Κοινόχρηστων Ποδηλάτων είναι

ποδηλάτου που συνεπάγεται παράλληλη µείωση της

να αναφερθεί ότι µία λωρίδα κίνησης µπορεί να

ανά ώρα ή 14.000 ποδήλατα. Επίσης, ο χώρος που

αντίστοιχος µε αυτόν που απαιτείται για ένα µόλις

λοιπόν πως µε τη χρήση των δηµόσιων ποδηλάτων θα απελευθερωθεί

κάλυψης από αυτοκίνητα µε συνέπεια τη βελτίωση της

περιβάλλοντος. Επιπλέον, µείωση χρήσης του αυτοκινήτου συνεπάγεται

όρηση µε ταυτόχρονη µείωση των καυσαερίων

περιβαλλοντικής µόλυνσης. Αντιθέτως, τα ποδήλατα αποτελούν

και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο µετακίνησης

διοξείδιο του άνθρακα είναι µηδενική. Σύµφωνα µε

ποδήλατο εκτιµάται ότι γλιτώνει την εκποµπή περίπου

άνθρακα ετησίως. (Felix Salmon, Reuters, (2010), how much 

carbon does bike sharing save). Εποµένως, τα δηµόσια ποδήλατα αποτελούν

λύση για περιβαλλοντική αναβάθµιση των περιοχών

εικόνας της πόλης – Οικονοµική ανάπτυξη 

Συστηµάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων είναι να ενταχθούν

βελτιώνοντας την εικόνα της πόλης και καθιστώντας τη πιο

Ενσωµάτωση του συστήµατος στο δίκτυο της πόλης

ανάπλαση του χώρου που  τα φιλοξενεί, µε τη

συντήρηση του αστικού δαπέδου, απελευθέρωση των

οχηµάτων και ανάδειξη του δηµόσιου χώρου.  

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη της εγκατάστασης

κοινόχρηστων ποδηλάτων ως µία καινοτόµο, περιβαλλοντικά

νέες τεχνολογίες λύση θα συµβάλει στη θετική

της πόλης, τόσο προς τους ίδιους τους κατοίκους

στόχο την ανάπτυξη του τουρισµού. Επίσης, πρόκειται

µεταφορικού µέσου, µε αποτέλεσµα τη µείωση

δυνατότητα προσέγγισης του κέντρου από

γρήγορα και µε χαµηλό κόστος. Εποµένως, 

προσελκύσουν περισσότερους κατοίκους µε αποτέλεσµα

κίνησης, άρα και της τοπικής οικονοµίας. 

οφέλη των χρηστών του συστήµατος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων σηµαίνει βελτίωση της φυσικής

καθώς ενσωµατώνουν την άσκηση στην καθηµερινότητα
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είναι αύξηση της 

µείωση της χρήσης του 

µπορεί να φιλοξενήσει 

χώρος που σταθµεύονται 

µόλις αυτοκίνητο. 

ποδηλάτων θα απελευθερωθεί 

βελτίωση της εικόνας του 

αυτοκινήτου συνεπάγεται και 

καυσαερίων, του θορύβου 

ποδήλατα αποτελούν ένα 

µετακίνησης καθώς η 

µφωνα µε µελέτες, ένα 

εκποµπή περίπου µισού 

(Felix Salmon, Reuters, (2010), how much 

αποτελούν µια πολύ 

των περιοχών όπου 

ενταχθούν στο αστικό 

καθιστώντας τη πιο ελκυστική, 

της πόλης, σηµαίνει 

µε τη δηµιουργία 

απελευθέρωση των πεζοδροµίων 

ανάδειξη της εγκατάστασης 

περιβαλλοντικά φιλική  

θετική δηµοσιότητα, 

κατοίκους της, αλλά και 

Επίσης πρόκειται για µια 

µείωση ενδοαστικών 

από όλους τους 

Εποµένως, οι περιοχές 

αποτέλεσµα αύξηση 

φυσικής κατάστασης 

καθηµερινότητα τους, 



 

 

 

χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν

συνδυασµό µε τα περιβαλλοντικά

βελτίωση της υγείας των κατοίκων

έχει αποδειχθεί πως η χρήση

όρου ζωής και τη µείωση της

της χαράς και της ευεξίας που

τους ρυθµούς της σύγχρονης

της ποδηλασίας είναι εγγυηµένα

γυναίκες και 17.625 άνδρες

µετακίνηση µε ποδήλατο

θνησιµότητας κατά 28% . Τέλος

χρήστη του συστήµατος καθώς

χωρίς το κόστος απόκτησης

χρήµατα που θα απαιτούνταν

του µε καύσιµα. 

Συνοψίζοντας, τα κοινόχρηστα

βιώσιµη κινητικότητα σε

περιβαλλοντικές συνθήκες

εναλλακτικές λύσεις µεταφοράς

               

να δαπανήσουν χρόνο και µε µηδαµινό κόστος. Εποµένως

περιβαλλοντικά οφέλη, που αναφέρθηκαν παραπάνω

των κατοίκων και παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής

η χρήση του ποδηλάτου συνδέεται µε την αύξηση

µείωση της θνησιµότητας, ως συνέπεια της βελτίωσης

ευεξίας που προσφέρει η καθηµερινή άσκηση και που

σύγχρονης ζωής. Σύµφωνα µε το ORS, τα ευνοϊκά αποτελέσµατα

είναι εγγυηµένα, καθώς κατόπιν έρευνας στη ∆ανία

άνδρες ηλικίας από 20 έως 93 ετών, έδειξε πως

ποδήλατο από το σπίτι στην εργασία µειώνει 

 28% . Τέλος, εµφανή είναι και τα οικονοµικά οφέλη

συστήµατος καθώς του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο

απόκτησης ή συντήρησης του, ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµούνται

απαιτούνταν για τη συντήρηση του αυτοκινήτου και τον

κοινόχρηστα ποδήλατα αποτελούν µια στρατηγική

κινητικότητα σε µια εποχή µάλιστα που η κλιµατική αλλαγή

συνθήκες αυξάνουν τις ανησυχίες και επιτάσσουν καινοτόµες

µεταφοράς.  
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κόστος Εποµένως, και σε 

παραπάνω, εκτιµάται 

ποιότητας ζωής. Άλλωστε, 

αύξηση του µέσου 

βελτίωσης της υγείας, 

και που εκλείπει από 

ευνοϊκά αποτελέσµατα 

∆ανία σε 13.375 

έδειξε πως η τακτική 

µειώνει τον κίνδυνο 

οφέλη για τον κάθε 

πρόσβασης στο ποδήλατο, 

ταυτόχρονα εξοικονοµούνται 

και τον εφοδιασµό 

στρατηγική λύση προς τη 

κλιµατική αλλαγή και οι 

επιτάσσουν καινοτόµες και 



 

 

 

4 Προκλήσεις εγκατάστασης

4.1 Σε ποιους απευθύνεται

χρησιµοποιήσει; 

4.1.1 Κάτοικοι 

Τα κοινόχρηστα ποδήλατα

συγκοινωνίας ή τροφοδοτικά

βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση

εύκολα προσβάσιµες. Γιατί

κοινόχρηστων ποδηλάτων έναντι

Τα τελευταία χρόνια µε την

πόλεις, έχουν παρατηρηθεί

κάτοικοι πια δεν τολµούν να

µε το φόβο πως θα τους το

το µεταφέρουν στο εσωτερικό

Στον κοινόχρηστο χώρο 

στάθµευση ποδηλάτου, αλλά

οπότε είναι να το µεταφέρουν

του κτιρίου ο ανελκυστήρας

σκάλες είτε λόγω της έλλειψης

του βάρους του ποδηλάτου

αποκλείεται και η χρήση του

Τα κοινόχρηστα ποδήλατα

δωρεάν κάποιες φορές µετακίνηση

αλλά και της αγοράς και συντήρησης

Ακόµα µε τα κοινόχρηστα ποδήλατα

µπαίνει στην καθηµερινότητα

κάτοικοι που δεν είναι ποδηλάτες

4.1.2 Τουρίστες 

Η ύπαρξη ποδηλατικών υποδοµών

τµήµα του τουρισµού. Τα

δραστηριότητα αθλητισµού

το αστικό περιβάλλον, αφού

επισκεφθεί τα τουριστικά αξιοθέατα

και µε άλλο τρόπο αφού το

προσέλκυση τουριστών σε

της τοπικής οικονοµίας.  

               

Προκλήσεις εγκατάστασης 

απευθύνεται το κοινόχρηστο ποδήλατο, ποιος

 

ποδήλατα λειτουργούν, όπως προαναφέραµε σαν µέσο

τροφοδοτικά προς αυτό µεγαλώνοντας την περιοχή επιρροής

την πρόσβαση των κατοίκων σε περιοχές που πριν

Γιατί όµως οι κάτοικοι µιας πόλεις να προτιµήσουν

ποδηλάτων έναντι του ιδιόκτητου ποδηλάτου?  

µε την µικρή αύξηση του ποδηλάτου που υπάρχει στις

παρατηρηθεί αυξανόµενες κλοπές στα σταθµευµένα ποδήλατα

τολµούν να σταθµεύσουν το ποδήλατο τους έξω από

τους το κλέψουν ή θα αφαιρέσουν εξαρτήµατα. Αναγκάζονται

εσωτερικό του σπιτιού τους, κάτι που δεν είναι

ρο των πολυκατοικιών δεν υπάρχει ούτε η

ποδηλάτου, αλλά συνήθως κινδυνεύουν και εκεί από κλοπές

µεταφέρουν στο διαµέρισµα τους. Συνήθως λόγω της

ανελκυστήρας είναι ακατάλληλος για τη µεταφορά ποδηλάτου

έλλειψης χώρου είτε λόγω της δυσκολίας στη µεταφορά

ποδηλάτου, οπότε και αποκλείονται σαν λύσεις. Με αυτό

χρήση του ποδηλάτου σαν καθηµερινό µέσο µετακίνησης

ποδήλατα καλύπτουν αυτό το κενό προσφέροντας 

φορές µετακίνηση) δίνοντας λύση στο πρόβληµα της

και συντήρησης ενός ποδηλάτου. 

κοινόχρηστα ποδήλατα η εικόνα του ποδηλάτου γίνεται πιο

καθηµερινότητα µιας πόλης. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται

είναι ποδηλάτες να δοκιµάσουν έστω και για αναψυχή

ποδηλατικών υποδοµών είναι ελκυστική σε ένα συνεχώς

τουρισµού Τα κοινόχρηστα ποδήλατα αυξάνουν την ποδηλασία

αθλητισµού και αναψυχής. Αυτό µπορεί να έχει σηµαντικό

περιβάλλον, αφού ένας τουρίστας θα κάνει ποδήλατο προκειµένου

ικά αξιοθέατα. Η ύπαρξη κοινοχρήστων ποδηλάτων

αφού το ίδιο το ποδήλατο µπορεί να είναι ένας λόγος

τουριστών σε περιοχές και, ως εκ τούτου, να αυξήσει άµεσα
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ποδήλατο, ποιος θα το 

σαν µέσο δηµόσια 

περιοχή επιρροής τους, 

που πριν δεν ήταν 

προτιµήσουν τη χρήση 

υπάρχει στις ελληνικές 

σταθµευµένα ποδήλατα. Οι 

έξω από το σπίτι τους 

εξαρτήµατα Αναγκάζονται να 

είναι εύκολη λύση. 

ούτε η υποδοµή για 

από κλοπές. Η λύση 

λόγω της παλαιότητας 

µεταφορά ποδηλάτου και οι 

στη µεταφορά λόγω 

Με αυτό τον τρόπο 

µετακίνησης. 

προσφέροντας φθηνή (ή και 

πρόβληµα της στάθµευσης 

νεται πιο προσιτή και 

τρόπο ενθαρρύνονται οι 

αναψυχή το ποδήλατο.  

συνεχώς αυξανόµενο 

ποδηλασία ως µια 

σηµαντικό όφελος για 

ποδήλατο προκειµένου να 

ποδηλάτων λειτουργεί 

ένας λόγος για την 

αυξήσει άµεσα τα έσοδα 



 

 

 

Οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται

της, αλλά θέλουν να ζήσουν

ελευθερία να δουν την πόλη

πλευρές της που δεν υπάρχουν

την ατµόσφαιρα της. Αυτή

ποδηλάτων µέσω του συστήµατος

τουρισµού θα στηρίξει τις

δηµιουργία νέων θέσεων 

εισοδήµατος.  

4.1.3 Φοιτητές 

Στις περιοχές που υπάρχουν

σταθµούς µέσων σταθερής

και στην περίπτωση των κατοίκων

δίνεται η δυνατότητα στους

ποδήλατο από το σταθµό και

να τον προσεγγίσουν πριν

χρησιµοποιήσουν τη δηµόσια

να επέλεγαν τη λύση του

είναι χρονοβόρα (εάν λάβει

στάθµευσης) και οικονοµικά

4.2 Έλλειψη υποδοµών

∆υστυχώς στις ελληνικές

ποδηλατοδρόµους, παρά την

Επίσης η έλλειψη κουλτούρας

δρόµου, αποτελεί επιπλέον

αύξηση της ποδηλασίας 

αυξήσει τα ατυχήµατα συνήθως

ασφάλεια των ποδηλατών

ποιότητα των υποδοµών ποδηλασίας

στην πόλη. Οι οδηγοί των

ποδηλατών όταν βλέπουν 

ευρωπαϊκά παραδείγµατα όπου

συνδυασµό µε αύξηση του

αριθµούς. Έτσι, ένα σύστηµα

καταστεί ασφαλέστερη η ποδηλασία

υγεία από την ποδηλασία υπερβαίνουν

               

ποίοι επισκέπτονται µια πόλη θέλουν να επισκεφθούν

ζήσουν και την ίδια την πόλη. Οι τουρίστες θέλουν

την πόλη, να την γυρίσουν και να τη ζήσουν. Θέλουν

υπάρχουν σε τουριστικούς οδηγούς και να έρθουν

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους τουρίστες µε την

του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η

στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, θα ευνοήσει τη διατήρηση

θέσεων εργασίας και θα συµβάλλει στην αύξηση

υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύµατα που δεν γειτνιάζουν

σταθερής τροχιάς, τα κοινόχρηστα ποδήλατα λειτουργ

των κατοίκων- σαν “last mile solution”. Αυτό

δυνατότητα στους χρήστες της δηµόσια συγκοινωνίας να

σταθµό και να προσεγγίσουν τον επιθυµητό προορισµό

υν πριν µπορεί να ήταν αποτρεπτικός παράγοντας

δηµόσια συγκοινωνία και το πιο πιθανό ήταν οι φοιτητές

του αυτοκινήτου. Η επιλογή αυτή όµως είναι δεδοµένο

λάβει κανείς υπόψιν του το χρόνο του ταξιδιού

οικονοµικά ασύµφορη.  

υποδοµών 

ελληνικές πόλεις δεν συναντάµε παρά σε ελάχιστες

παρά την ευρεία ενσωµάτωση τους στις πόλεις της

ουλτούρας στους οδηγούς αλλά και σε όλους τους

επιπλέον πρόβληµα για τη χρήση του ποδηλάτου. Ο

ποδηλασίας µέσω ενός συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων

ατυχήµατα συνήθως αποτελεί εµπόδιο στην εγκατάσταση

ποδηλατών εκτός του ότι εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό

υποδοµών ποδηλασίας, εξαρτάται και από το πλήθος των

οδηγοί των αυτοκινήτων είναι πολύ µεγαλύτερη επίγνωση

 περισσότερους ποδηλάτες στους δρόµους. Υπάρχουν

παραδείγµατα όπου µεγάλες αυξήσεις στην ποδηλασία δεν έχουν

αύξηση του ποσοστού των ατυχηµάτων, ακόµη και

σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων µπορεί να συµβάλει

η ποδηλασία. Τέλος, οι µελέτες δείχνουν ότι τα

ποδηλασία υπερβαίνουν κατά πολύ τους κινδύνους. Παρ
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επισκεφθούν τα αξιοθέατα 

θέλουν να έχουν την 

ζήσουν. Θέλουν να δουν 

έρθουν σε επαφή µε 

τουρίστες µε την ενοικίαση 

ποδηλάτων Η αύξηση του 

διατήρηση και τη 

αύξηση του τοπικού 

γειτνιάζουν άµεσα µε 

λειτουργούν –όπως 

Αυτό σηµαίνει πως 

συγκοινωνίας να πάρουν το 

προορισµό. Η δυσκολία 

παράγοντας στο να 

ήταν οι φοιτητές αυτοί 

είναι δεδοµένο πως 

ταξιδιού αλλά και της 

ελάχιστες περιπτώσεις 

πόλεις της Ευρώπης. 

όλους τους χρήστες του 

ποδηλάτου. Ο φόβος πως η 

κοινόχρηστων ποδηλάτων θα 

εγκατάσταση τους. Όµως η 

µεγάλο βαθµό από την 

πλήθος των ποδηλατών 

µεγαλύτερη επίγνωση των 

Υπάρχουν πολλά 

δεν έχουν γίνει σε 

και σε απόλυτους 

συµβάλει στο να 

τα οφέλη για την 

Παρ 'όλα αυτά, οι 



 

 

 

κίνδυνοι ατυχήµατος θα πρέπει

την ελαχιστοποίηση τους µέσω

Υπάρχουν παραδείγµατα 

ποδηλάτων µην έχοντας υποδοµές

αυτά είναι ένας τρόπος να

ποδήλατων µέσα στην πόλη

εγκατασταθούν µε σχετικά

εφόσον υπάρξει χορηγία από

όλη κουλτούρα οδήγησης

ποδήλατο. ‘Έτσι δηµιουργούνται

κάτοικοι να χρησιµοποιήσουν

Θα ήταν σκόπιµο ο δήµος να

µε ρυθµίσεις και µέτρα που

του πεζού ασφαλέστερη.  

συστήµατος κοινοχρήστων

και σχεδιασµού όπως φαίνεται

δίκτυα δηµόσιας συγκοινωνίας

και δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων

δηµόσια συγκοινωνία και

πεζοδροµηµένη περιοχή. 

Υπάρχουν όµως παραδείγµατα

συστηµάτων αυτόµατης ενοικίασης

κινητικότητας ή έγινε ταυτόχρονα

Πειραιά είναι εφικτό να γίνει

4.3 Γιατί ένας δήµος να

Από την έρευνα που διενέργησε

Ευρώπη, είναι φανερό πως

µε µια δηµοτική αρχή που

πολιτών αλλά και για τη

δήµου. Οι κάτοικοι νιώθουν

δηµόσιας συγκοινωνίας αλλά

ποιότητα της ζωής τους

προσελκύονται τουρίστες

αποτέλεσµα να τονώνεται η

δηµοτική αρχή. Ακόµα 

κοινόχρηστα ποδήλατα δίνουν

               

θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να ληφθούν

µέσω, ενηµερωτικών εκστρατειών. 

παραδείγµατα πόλεων που ξεκίνησαν µε συστήµατα κοινοχρήστων

έχοντας υποδοµές για ποδήλατο ή πεζοδροµήσεις. Τα

τρόπος να συνηθίσουν οι κάτοικοι και οι οδηγοί την

στην πόλη. Αυτό συµβαίνει γιατί τα ποδήλατα αυτά

σχετικά λίγα χρήµατα ή και µε καθόλου χρήµατα

χορηγία από ιδιωτικό φορέα. Έχει διαπιστωθεί πως επηρεάζουν

οδήγησης και εκπαιδεύουν τους οδηγούς να συνυπάρχουν

δηµιουργούνται οι συνθήκες για να ενθαρρυνθούν

χρησιµοποιήσουν το δικό τους ποδήλατο ή κοινόχρηστο. 

δήµος να συνοδεύσει την εγκατάσταση ενός τέτοιου

που θα καταστήσουν την κίνηση του ποδήλατο

 Αφού στην περίπτωση του δήµου Πειραιά, η

κοινοχρήστων ποδηλάτων αποτελεί τµήµα ολοκληρωµένης

φαίνεται και από το παραδοτέο Π3. Εάν ο Πειραιάς

συγκοινωνίας, πεζόδροµους και ποδηλατοδρόµους θα έπρεπε

κοινόχρηστων ποδηλάτων το οποίο θα τροφοδοτεί και θα υποστηρίζε

συγκοινωνία και θα βοηθάει τους κατοίκους να διεισδύουν

παραδείγµατα ευρωπαϊκών πόλεων όπου η 

αυτόµατης ενοικίασης ποδηλάτων προηγήθηκε άλλων µέτρων

ταυτόχρονα µε αυτά, που δείχνουν ότι και στην περίπτωση

να γίνει κάτι τέτοιο. 

δήµος να εγκαταστήσει συστήµατα κοινοχρήστων

διενέργησε το πρόγραµµα CycleCities σε συστήµατα

φανερό πως οι κάτοικοι συνδέουν την εγκατάσταση ενός

που κάνει πράγµατα για το περιβάλλον, για την

για τη µείωση των χωρικών ανισοτήτων µεταξύ γειτονιών

νιώθουν πιο ασφαλείς, έχουν καλύτερη πρόσβαση

συγκοινωνίας αλλά και σε περιοχές που δεν είχαν πριν, βελτιώνοντας

τους. Στην ευρύτερη περιοχή αξιοποιούνται τα

τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι κυκλοφορούν περισσότερο

τονώνεται η τοπική οικονοµία. Όλα αυτά έχουν θετικό

Ακόµα από την έρευνα του CycleCities προέκυψε

ποδήλατα δίνουν µια εικόνα µοντέρνας πόλης πέρα από την
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ληφθούν µέτρα για 

συστήµατα κοινοχρήστων 

πεζοδροµήσεις. Τα συστήµατα 

οδηγοί την εικόνα των 

ποδήλατα αυτά µπορούν να 

χρήµατα από το δήµο 

ως επηρεάζουν την 

να συνυπάρχουν µε 

ενθαρρυνθούν και άλλοι 

τέτοιου συστήµατος 

ποδήλατο ή κι εµµέσως 

Πειραιά, η εγκατάσταση 

κληρωµένης στρατηγικής 

Πειραιάς αναπτύξει 

ποδηλατοδρόµους θα έπρεπε να έχει 

και θα υποστηρίζει τη 

να διεισδύουν στη 

η εγκατάσταση 

άλλων µέτρων βιώσιµης 

στην περίπτωση του 

κοινοχρήστων ποδηλάτων; 

συστήµατα σε όλη την 

εγκατάσταση ενός συστήµατος 

για την ασφάλεια των 

µεταξύ γειτονιών του 

πρόσβαση σε δίκτυα 

βελτιώνοντας την 

αξιοποιούνται τα αξιοθέατα, 

κυκλοφορούν περισσότερο µε 

θετικό αντίτιµο στη 

προέκυψε πως τα 

ό την οπτική των 



 

 

 

µεταφορών. Συνολικά βελτιώνεται

βιώσιµη επιλογή για µεταφορές

µπορεί να ενισχύσει την εικόνα

σύστηµα του Παρισιού «Velib» 

τουριστικό εγχείρηµα (British Guild of Travel Writers’

project). 

Στην περίπτωση του Πειραιά

ζώνη που ενώνεται µε το Φαληρικό

κρατήσει τους τουρίστες των

               

Συνολικά βελτιώνεται η εικόνα της πόλης αφού η ποδηλασία

µεταφορές, και µια πόλη που υλοποιεί ένα bikeshare 

την εικόνα της ως µια «πράσινη» ή καινοτόµα πόλη

Παρισιού «Velib» κέρδισε το βραβείο για το παγκοσµίως

 (British Guild of Travel Writers’ Best Worldwide

Πειραιά εκτός από τα παραπάνω, θα αξιοποιηθεί

µε το Φαληρικό Όρµο και ο Πειραιάς µπορεί να

τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων που φθάνουν στον Πειραιά
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ποδηλασία είναι µια 

 bikeshare σύστηµα 

καινοτόµα πόλη. Το 2007, το 

παγκοσµίως καλύτερο 

Worldwide Tourism 

αξιοποιηθεί η παραλιακή 

µπορεί να καταφέρει να 

στον Πειραιά.  



 

 

 

5 Χωροθέτηση σταθµών

Η δηµιουργία του δικτύου

χωριστεί σε 4 φάσεις. 

5.1 ∆εδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν

Για την επιλογή των θέσεων

� Πυκνότητα πληθυσµού

του Πειραιά, Π1 της

� Ισχυροί πόλοι έλξης

κατάστασης του Πειραιά

� ∆ηµόσια συγκοινωνία

Τροχιάς, καθώς και

Από το Π3 ο χάρτης

� Το προτεινόµενο δίκτυο

� Την αντίστοιχη µελέτη

συστήµατος κοινόχρηστων

� Οι ευρωπαϊκές τιµές

κάλυψη/ πυκνότητα

κ.α., 

� Τη µελέτη προέλευσης

να κατανοήσουµε

συµπεράσµατα να είναι

πριν την οικονοµική

� Τη δηµόσια διαβούλευση

κατοίκων αλλά και

παραδοτέα Π.2 και Π

� Για την επιλογή 

αλλοίωναν την κάλυψη

χώροι, εύκολα προσβάσιµου

Μελέτη Προέλευσης- Προορισµού

Τα µεγαλύτερα ποσοστά µετακινήσεων

(γύρω στο 24.72% των µετακινούµενων

∆ήµου). Συγκεκριµένα 20.6% 

συγκοινωνία. Αυτό σηµαίνει

αντικατασταθούν µε ποδήλατο

Στη συνέχεια τα µεγαλύτερα

Πειραιά. Οι περισσότερες

               

Χωροθέτηση σταθµών 

δικτύου σταθµών ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων

χρησιµοποιήθηκαν- παραδοχές 

θέσεων των σταθµών χρησιµοποιήσαµε τα εξής δεδοµένα

πληθυσµού, από τη φάση ανάλυσης της υφιστάµενης

1 της Μελέτης, Χάρτης Α6, 

πόλοι έλξης Πειραιά από τη φάση ανάλυσης της

του Πειραιά, Π1 της Μελέτης, Χάρτης Α9, 

συγκοινωνία Πειραιά, όπου περιλαµβάνονται τα Μέσα

καθώς και οι προτάσεις της Μελέτης για νέες γραµµές

χάρτης Ρ5, 

προτεινόµενο δίκτυο ποδηλάτου από το Π3 της Μελέτης. Χάρτης

αντίστοιχη µελέτη που έκανε ο δήµος Αθηναίων για

κοινόχρηστων ποδηλάτων, 

ευρωπαϊκές τιµές για νούµερα ποδηλάτων/ αρ. κατοίκων& 

πυκνότητα κατοικίας, απόσταση σταθµών, τιµές ποδηλάτων

προέλευσης- προορισµού που έγινε από τον ΟΟΣΑ

κατανοήσουµε της µετακινήσεις από/ προς το δήµο

συµπεράσµατα να είναι δεσµευτικά αφού πρόκειται για µελέτη προ

οικονοµική κρίση , 

διαβούλευση που έγινε σε 2 φάσεις και αφορά τις

αλλά και των επισκεπτών του δήµου και παρουσιάζεται

και Π.4, 

επιλογή χωροθέτησης των σταθµών προτιµήθηκαν

την κάλυψη της περιοχής και το σκοπό εγκατάστασης

προσβάσιµου µε τα πόδια ή µε µέσα σταθερής τροχιάς

Προορισµού 

ποσοστά µετακινήσεων παρατηρούνται εντός του δήµου

των µετακινούµενων δηµοτών εργάζονται εντός των

Συγκεκριµένα 20.6% µετακινούνται µε ιδιωτικά µέσα και 29.8% 

σηµαίνει πως οι µικροµετακινήσεις εντός του δήµου

ποδήλατο και µε µέσα µαζικής µεταφοράς 

µεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στους γειτονικούς

περισσότερες µετακινήσεις γίνονται από και προς τη
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κοινόχρηστων ποδηλάτων θα 

εξής δεδοµένα: 

υφιστάµενης κατάστασης 

ανάλυσης της υφιστάµενης 

τα Μέσα Σταθερής 

γραµµές του Τραµ. 

Χάρτης Ρ3, 

για εγκατάσταση 

κατοίκων& επισκεπτών, 

ποδηλάτων, κόστη 

ΟΟΣΑ το 2006 ώστε 

δήµο, χωρίς τα 

µελέτη προ 8 ετών και 

τις επιθυµίες των 

παρουσιάζεται στα 

προτιµήθηκαν, όταν δεν 

εγκατάστασης, δηµόσιοι 

σταθερής τροχιάς. 

δήµου του Πειραιά 

εντός των ορίων του 

και 29.8% µε δηµόσια 

δήµου µπορούν να 

γειτονικούς δήµους του 

προς τη ∆ραπετσώνα 



 

 

 

(19.70%). Ακολουθούν το

Κορυδαλλός και το Μοσχάτο

συνορεύουν µε τον Πειραιά

αρκετά µικρή.   

Στη συνέχεια µε ποσοστά

Πειραιά αλλά δεν συνορεύουν

Παλαιό Φάληρο, Χαϊδάρι, Νέα

Στη συνέχεια ακολουθούν

συνδέονται µε αρκετές λεωφορειακές

προς τον ∆ήµο Αθηναίων είναι

ποσοστά των µετακινήσεων

ΗΣΑΠ. 

Τα µέσα ποσοστά που συναντώνται

Για µετακινήσεις µε ιδιωτικά

• Ανατολική αττική 0.38%

• Βόρειος τοµέας 0.69%

• ∆υτική αττική 1.75%

• ∆υτικό τοµέα 4.62%

• Κεντρικού τοµέα 2.46%

• Νοτίου τοµέα 5.14%

• Πειραιά 12.83% 

Για µετακινήσεις µε ιδιωτικά

• Ανατολική αττική 0.49%

• Βόρειος τοµέας 0.62%

• ∆υτική αττική 2.11%

• ∆υτικό τοµέα 4.20%

• Κεντρικού τοµέα 2.34%

• Νοτίου τοµέα 4.93%

• Πειραιά 12.87% 

Για µετακινήσεις µε δηµόσια

• Ανατολική αττική 0.86%

• Βόρειος τοµέας 1.14%

• ∆υτική αττική 3.18%

• ∆υτικό τοµέα 6.48%

• Κεντρικού τοµέα 3.44%

• Νοτίου τοµέα 7.27%

• Πειραιά 19.65% 

               

Ακολουθούν το Κερατσίνι, η Νίκαια, το Πέραµα, ο Αγ

Μοσχάτο, µε ποσοστά από 16-11.5%).  Οι περιοχές

Πειραιά. Οι αποστάσεις από τα κέντρα τους προς το

ποσοστά 5-9.5% ακολουθούν περιοχές οι οποίες είναι

συνορεύουν µε αυτόν. (Αγ. Βαρβάρα, Ταύρος, Αιγάλεω

Χαϊδάρι, Νέα Σµύρνη και Ασπρόπυργος). 

ακολουθούν περιοχές των δυτικών και νότιων προαστίων

αρκετές λεωφορειακές γραµµές. Τα ποσοστά µετακινήσεων

Αθηναίων είναι σχετικά µικρά (3.4%), ενώ αρκετά µικρά

µετακινήσεων προς δήµου που συνδέονται µε τον Πειραιά

συναντώνται ανά περιφερειακή ενότητα είναι: 

ιδιωτικά µέσα από τον Πειραιά 

αττική 0.38% 

τοµέας 0.69% 

 1.75% 

 4.62% 

τοµέα 2.46% 

 5.14% 

 

ιδιωτικά µέσα προς τον Πειραιά: 

αττική 0.49% 

τοµέας 0.62% 

 2.11% 

 4.20% 

τοµέα 2.34% 

 4.93% 

 

δηµόσια µέσα προς τον Πειραιά: 

αττική 0.86% 

τοµέας 1.14% 

 3.18% 

6.48% 

τοµέα 3.44% 

 7.27% 
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ο Αγ. Ι. Ρέντης, ο 

Οι περιοχές αυτές 

προς το ∆ήµο είναι 

οποίες είναι κοντά στον 

Αιγάλεω, Καλλιθέα, 

προαστίων οι οποίες 

µετακινήσεων από και 

αρκετά µικρά είναι κ τα 

Πειραιά µέσω του 



 

 

 

Για µετακινήσεις µε δηµόσια

• Ανατολική αττική 0.96%

• Βόρειος τοµέας 1.25%

• ∆υτική αττική 3.71%

• ∆υτικό τοµέα 6.10%

• Κεντρικού τοµέα 3.19%

• Νοτίου τοµέα 6.93%

• Πειραιά 19.42% 

Οι περισσότερες µετακινήσεις

(Μοσχάτο, Καλλιθέα, Παλαιό

και από και προς το ∆υτικό

Σε αυτές τις περιοχές η

ικανοποιητική και οι οδικές

φορτισµένες έτσι µπορούν να

Το ενθαρρυντικό σε αυτά τα

συγκοινωνία είναι µεγαλύτερα

γειτονικούς δήµους). Οι κάτοικοι

περίοδο προ κρίσης (2006) 

επέκταση της γραµµής του

επέκταση της Γραµµής του

αυτές αναµένεται να αυξηθούν

µεταφοράς (και σαν ποσοστό

Πολύ µεγάλα ποσοστά µετακινήσεων

Πειραιά (και το αντίστροφο

10.21%, και από τον Πειραιά

Σαλαµίνα προς τον Πειραιά

Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί

στο λιµάνι του Πειραιά και

 

5.2 1η φάση 

Η πρώτη φάση αποτελεί

ενοικίασης ποδηλάτων.  

Με βάση τα αποτελέσµατα

του Πειραιά ζητούσαν, 

προτεραιότητα στην κατασκευή

Ναυτικών ∆οκίµων, ως το

Τουρκολίµανο, στα οποία

του ∆ήµου). Για τον λόγο

               

δηµόσια µέσα προς τον Πειραιά: 

αττική 0.96% 

τοµέας 1.25% 

 3.71% 

 6.10% 

τοµέα 3.19% 

 6.93% 

 

µετακινήσεις γίνονται από και προς το Νότιο Τοµέα

Παλαιό Φάληρο, Νέα Σµύρνη,  Άλιµος, Άγιος ∆ηµήτριος

∆υτικό Τοµέα (Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Περιστέρι

περιοχές η εξυπηρέτηση από τις λεωφορειακές γραµµές

οι οδικές αρτηρίες που τις ενώνουν µε τον Πειραιά

µπορούν να επιλέξουν να µετακινηθούν µε το ιδιωτικό

αυτά τα στοιχεία είναι ότι τα ποσοστά µετακινήσεων

µεγαλύτερα από αυτά µε ιδιωτική (για µετακινήσεις

Οι κάτοικοι επιλέγουν τη δηµόσια συγκοινωνία

 (2006) και χωρίς αρκετές υποδοµές (δεν έχει κατασκ

γραµµής του Μετρό – η µπλε γραµµή έφτανε ως το Αιγάλεω

Γραµµής του Τραµ). Οπότε στο µέλλον, όπου θα υπάρχουν

να αυξηθούν τα ποσοστά µετακινήσεων µε µέσα

σοστό και η διαφορά τους από τα ιδιωτικά οχήµατα

ποσοστά µετακινήσεων παρατηρούνται από τη Σαλαµίνα

αντίστροφο). Με ιδιωτικά µέσα από τη Σαλαµίνα προς

Πειραιά προς τη Σαλαµίνα 8.54%. Με δηµόσια

Πειραιά 15.48%, και από τον Πειραιά προς τη Σαλαµίνα

σηµαντικό να σηµειωθεί, διότι οι µετακινούµενοι αυτοί συγκεντρώνονται

Πειραιά και από κει διαχέονται σε όλο το ∆ήµο. 

αποτελεί έναν πιλοτικό σχεδιασµό για το ένα δίκτυο

αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου (Π4), οι κάτοικοι και

ζητούσαν, σε ό, τι αφορά τις υποδοµές ποδηλάτου

κατασκευή υποδοµών ποδηλάτου στην παραλία, από

ως το ΣΕΦ (όπου περιλαµβάνονται η Μαρίνα

οποία συναντάται το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσεων

τον λόγο αυτό οι πρώτοι σταθµοί ενοικίασης ποδηλάτου
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Νότιο Τοµέα Αθήνας 

Άγιος ∆ηµήτριος κλπ) 

Χαϊδάρι, Περιστέρι κλπ). 

λεωφορειακές γραµµές είναι 

Πειραιά δεν είναι 

ιδιωτικό τους όχηµα. 

µετακινήσεων µε δηµόσια 

µετακινήσεις από και προς 

συγκοινωνία ακόµα και σε 

έχει κατασκευαστεί η 

το Αιγάλεω – ούτε η 

υπάρχουν οι υποδοµές 

µε µέσα µαζικής 

οχήµατα). 

Σαλαµίνα προς τον 

Σαλαµίνα προς τον Πειραιά 

δηµόσια µέσα από τη 

Σαλαµίνα 12.93%. 

αυτοί συγκεντρώνονται 

ένα δίκτυο σταθµών 

κάτοικοι και επισκέπτες 

ποδηλάτου, να δοθεί 

παραλία, από τη Σχολή 

Μαρίνα Ζέας, και το 

χρήσεων αναψυχής 

ενοικίασης ποδηλάτου θα 



 

 

 

τοποθετηθούν κατά µήκος

κατοίκους και τους επισκέπτες

υφιστάµενα µέσα σταθερής

ΗΣΑΠ και του Τραµ. Με

δηµόσια συγκοινωνία, οπότε

προσεγγίζουν την παραλία

δεδοµένα αυτά, οι προτεινόµενοι

φαίνονται στους χάρτες BS

• Στον σταθµό του

Προαστιακού), για άµεση

• Στο σταθµός του Τραµ

και τα δύο γήπεδα 

• Στο Πανεπιστήµιο Πειραιά

• Στη ∆ηµοτικό θέατρο

εµπορική δραστηριότητα

• Στο Τουρκολίµανο (

• Στη Μαρίνα Ζέας (στο

• Στη πλατεία Αλεξάνδρας

• Στη Πλατεία Φρεαττύδος

• Επί της οδού Ακτή Θεµιστοκλέους

• Επί της οδού Ακτή Θεµιστοκλέους

• Επί της Λεωφ. 

Χατζηκυριάκου 

• Στο τέρµα της Ακτής

Κρουαζιέρας. 

Προτείνονται συνολικά 12 

(συνολικά 240 ποδήλατα). 

ευρωπαϊκοί µέσοι όροι για ποδήλατα

Αθηναίων που για 660.000 

οι σταθµοί στον ΗΣΑΠ, στο

χωρητικότητα ποδηλάτων

χρηστών σε αυτούς. 

Η απόσταση µεταξύ των σταθµών

να µπορεί µε ευκολία και

ποδήλατο, αλλά και εάν θέλει

σταθµοί έχουν επιλεχθεί να

άµεση επαφή µε το προτεινόµενο

               

µήκος της παραλιακής οδού. Επιπλέον σηµαντικό

επισκέπτες του ∆ήµου είναι η σύνδεση των υποδοµών

σταθερής τροχιάς. Τοποθετούνται δηλαδή σταθµοί σε

Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι µετακινήσεις

συγκοινωνία οπότε οι επισκέπτες του δήµου Πειραιά να

παραλία µέσω του δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων

προτεινόµενοι σταθµοί θα τοποθετηθούν στα

BS1 και BS2: 

του ΗΣΑΠ στον Πειραιά (όπου είναι κ ο 

για άµεση σύνδεση µε τα υφιστάµενα µέσα σταθερής

του Τραµ στο ΣΕΦ, για άµεση σύνδεση µε το Τραµ

 

επιστήµιο Πειραιά 

∆ηµοτικό θέατρο Πειραιά, όπου γύρω του συγκεντρώνεται

δραστηριότητα 

Τουρκολίµανο (στην αρχή της οδού Παπαδιαµάντη) 

(στο τέρµα της οδού Φιλελλήνων) 

Αλεξάνδρας επί της παραλιακής οδού 

Φρεαττύδος, επί της παραλιακής οδού 

Ακτή Θεµιστοκλέους στο ύψος της οδού Ήβης 

Ακτή Θεµιστοκλέους στο ύψος της οδού Ραγκαβή

Λεωφ. Χατζηκυριάκου στο ύψος του Ορφανοτροφείου

της Ακτής Μιαούλη στην είσοδο της νέας

συνολικά 12 σταθµοί, οι οποίοι θα έχουν κατά µέσο όρο

ποδήλατα). Για τον αριθµό των ποδηλάτων ελήφθησαν

όροι για ποδήλατα/ κατοίκου& επισκέπτες, και η µελέτη

0.000 κατοίκους το σύστηµα θα είχε 1000 ποδήλατα

ΗΣΑΠ, στο ∆ηµοτικό Θέατρο, στο ΣΕΦ να έχουν

ποδηλάτων, γιατί υπολογίζεται πως θα υπάρχει µεγαλύτερη

των σταθµών είναι µικρή, οπότε ένας χρήστης τους

ευκολία και γρήγορα να µεταβεί από τον έναν σταθµό

θέλει να τον προσεγγίσει µε τα πόδια να είναι εφικτό

επιλεχθεί να είναι κοντά σε σηµαντικές χρήσεις γης και βρίσκονται

προτεινόµενο δίκτυο ποδηλάτου για τον Πειραιά. 
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σηµαντικό για τους 

των υποδοµών µε τα 

σταθµοί σε στάσεις του 

µετακινήσεις µε τη 

Πειραιά να µπορούν να 

ποδηλάτων. Με τα 

στα σηµεία που 

κ ο σταθµός του 

σταθερής τροχιάς 

το Τραµ, τον ΗΣΑΠ, 

συγκεντρώνεται έντονη 

Ραγκαβή 

Ορφανοτροφείου 

νέας Προβλήτας 

µέσο όρο 20 ποδήλατα 

λήφθησαν υπ' όψιν οι 

η µελέτη του δήµου 

ποδήλατα. Επιλέγεται 

έχουν µεγαλύτερη 

µεγαλύτερη κίνηση 

χρήστης τους συστήµατος 

σταθµό στον άλλο µε 

είναι εφικτό. Όλοι οι 

γης και βρίσκονται σε 



 

 

 

5.3 2η φάση 

Η δεύτερη φάση θα είναι

προς τα µέσα σταθερής τροχιάς

αυτά, καθώς συµπεριλαµβάνονται

Τραµ και η επέκταση της γραµµής

την εξυπηρέτηση των τουριστών

(προβλήτες κρουαζιέρας 

αξιοποίησης των υφιστάµενων

δροµολογηθεί να πραγµατοποιηθούν

εξυπηρετηθούν µετακινήσεις

περνούσε η παλιά γραµµή

θα κατασκευαστεί στις παλιές

τρόπο αυτό εξυπηρετούνται

τα µέσα σταθερής τροχιάς

αναπλάθονται και θα αποτελέσουν

εξυπηρέτηση της κεντρικής

µε επιπλέον σταθµούς. Οι

φαίνονται και στους χάρτες

• Στη νέα στάση του µετρό

• Στη προβλήτα επιβατηγών

και ο αρχαιολογικός

• Στη διασταύρωση της

• Στο Πάρκο ∆ηλαβέρη

οδού Μεθώνης, αλλά

• Στη Πλατεία Καραϊσκάκη

όπου αποτελεί αφετηρία

• Στη Πλατεία Τερψιθέας

έντονη εµπορική δραστηριότητα

• Στη διασταύρωση των

αποτελέσει κόµβο για

• Στη πλατεία Κανάρη

• Στο τέρµα της νέας

που επισκέπτονται το

• Και επί της οδού

Τουρκολίµανο µε την

Όσον αφορά τον σταθµό που

θα έχει µέγιστη χωρητικότητα

έρχονται τα κρουαζιερόπλοια

αρκετά αυξηµένη, και ο σταθµός

               

είναι συµπληρωµατική της πρώτης. Θα γίνει σύνδεση

σταθερής τροχιάς, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί τροφοδοτικά

συµπεριλαµβάνονται στον σχεδιασµό, η επέκταση της

της γραµµής 3 του Μετρό. Τοποθετούνται επιπλέον

των τουριστών, οι οποίοι έρχονται στα δύο λιµάνια

κρουαζιέρας και επιβατικών πλοίων). Γίνεται µία

υφιστάµενων υποδοµών του Πειραιά, και αυτών

πραγµατοποιηθούν στο άµεσο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα

µετακινήσεις προς τον πεζόδροµο της οδού Μαρί 

γραµµή Τραµ προς Κερατσίνι) και προς τον ποδηλατόδροµο

στις παλιές γραµµές του τρένου επί της οδού Μεθώνης

εξυπηρετούνται επιπλέον περιοχές οι οποίες δεν έχουν άµεση

τροχιάς, και αποκτούν πρόσβαση σε αυτά και σε

αποτελέσουν µελλοντικούς πόλους έλξης. Τέλος

κεντρικής περιοχής αλλά και του παραλιακού δικτύου

σταθµούς. Οι νέοι σταθµοί θα τοποθετηθούν στα εξής

χάρτες BS3 και BS4: 

του µετρό «Μανιάτικα» επί της Αιτωλικού 

επιβατηγών πλοίων επί της Ακτής Ηετιωνίας, όπου

αρχαιολογικός χώρος της Ηετιωνίας Ακτής.  

διασταύρωση της οδού Μεθώνης µε τον Πεζόδροµο της Μαρί

∆ηλαβέρη που βρίσκεται στην αρχή του ποδηλατόδροµου

Μεθώνης αλλά και κοντά στη Λεύκα (στάση του Προαστιακού

Καραϊσκάκη, επί της οδού Ακτή Μιαούλη κοντά

αποτελεί αφετηρία πολλών λεωφορείων 

Τερψιθέας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου

εµπορική δραστηριότητα 

διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου µε Σαχτούρη

κόµβο για τη δεύτερη φάση επεκτάσεων της γραµµής

Κανάρη στο Πασαλιµάνι, στην αρχή Της Οδού Γρ. Λαµπράκη

νέας προβλήτας κρουαζιέρας για να εξυπηρετεί τους

επισκέπτονται το λιµάνι για λίγες µόνο ώρες 

οδού Ακτή ∆ηλαβέρη, κοντά στη γέφυρα που

µε την περιοχή του ΣΕΦ (Στο ∆ελφινάριο Θέατρο

σταθµό που θα τοποθετηθεί στη νέα προβλήτα κρουαζιέρας

χωρητικότητα 30 ποδήλατα. Κατά τη τουριστική περίοδο

κρουαζιερόπλοια κατά δεκάδες, η ζήτηση για τα ποδήλατα

και ο σταθµός των κοινόχρηστων ποδηλάτων φυσικά
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γίνει σύνδεση από και 

λειτουργεί τροφοδοτικά προς 

επέκταση της γραµµής του 

επιπλέον σταθµοί για 

λιµάνια του Πειραιά 

µία προσπάθεια 

αυτών που έχουν 

συγκεκριµένα, θα 

Μαρί Κιουρί (όπου 

ποδηλατόδροµο που 

Μεθώνης. Με τον 

έχουν άµεση επαφή µε 

και σε περιοχές που 

Τέλος ενισχύεται η 

δικτύου ποδηλάτου 

εξής σηµεία, όπως 

ωνίας, όπου εντοπίζεται 

της Μαρί Κιουρί 

ποδηλατόδροµου επί της 

Προαστιακού) 

κοντά στον ΗΣΑΠ, 

Πολυτεχνείου, όπου συναντάται 

Σαχτούρη (όπου θα 

γραµµής του Τραµ) 

Οδού Γρ. Λαµπράκη 

εξυπηρετεί τους τουρίστες 

γέφυρα που ενώνει το 

Θέατρο) 

κρουαζιέρας, αυτός 

τουριστική περίοδο, όπου 

ποδήλατα θα είναι 

ποδηλάτων φυσικά δεν θα 



 

 

 

επαρκεί. Για τον λόγο αυτό

γραφείων που διοργανώνουν

Στη δεύτερη φάση προτείνονται

ποδηλάτων ο καθένας (200 

(πρώτης και δεύτερης φάσης

µεταβεί από τον έναν σταθµό

κοντά σε σηµεία ενδιαφέροντος

ποδηλάτου.  

Με το πέρας και της εφαρµογής

συνολικά 22 σταθµοί ενοικίασης

5.4 3η φάση 

Στην τρίτη φάση επεκτάσεων

έχουν µεγάλη πυκνότητα πληθυσµ

κάτοικοι σε µέσα σταθερής

πρόσβαση. Τοποθετούνται

κατ/εκτάριο και 222-408 κατ

Επιπλέον, για την ενίσχυση

εξυπηρετηθούν οι περιοχές

αυτή που συναντάται στο κέντρο

γειτονιάς, και στα περισσότερα

επιλέχθηκαν όλα, καθώς σε

ενοικίασης ποδηλάτου, από

Τέλος και στην Τρίτη φάση

κεντρικές περιοχές, και κοντά

αυξηµένη. ∆ηµιουργούνται

• Πλατεία Σερφιώτου

κέντρο γειτονιάς στη

• Στη διασταύρωση

Χερσόνησο, λόγω υψηλής

• Πλατεία Αγ. Νικολάου

Μιαούλη, για την εξυπηρέτηση

• Στη διασταύρωση των

Προφήτη Ηλία και το

• Στη διασταύρωση 

σχολεία και αποτελεί

• Στη διασταύρωση των

• Στη διασταύρωση των

αρχαιολογικοί χώροι

               

λόγο αυτό προτείνεται να γίνεται συνεννόηση των

διοργανώνουν τις κρουαζιέρες µε το «γραφείο ποδηλάτου

προτείνονται συνολικά 10 νέοι σταθµοί µε χωρητικότητα

καθένας (200 επιπλέον ποδήλατα). Οι αποστάσεις µεταξύ

δεύτερης φάσης) είναι µικρές, και ο χρήστης θα µπορεί µε

σταθµό στον άλλο. Όλοι οι νέοι σταθµοί έχουν επιλεγεί

ενδιαφέροντος, και έχουν άµεση επαφή µε το προτεινόµενο

της εφαρµογής της δεύτερης φάσης στον Πειραιά

ενοικίασης ποδηλάτου µε 440 ποδήλατα. 

επεκτάσεων γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν περιοχές

πυκνότητα πληθυσµού, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη

σταθερής τροχιάς αλλά και σε κέντρα γειτονιών που

Τοποθετούνται σταθµοί σε περιοχές µε πυκνότητα πληθυσµού

408 κατ/εκτάριο, τα οποία συναντώνται σε περιοχές

ενίσχυση των µετακινήσεων σε επίπεδο γειτονιάς, 

περιοχές µε εµπορικές δραστηριότητες µικρότερης εµβέλειας

στο κέντρο του Πειραιά. Εντοπίζονται δηλαδή τα τοπικά

περισσότερα από αυτά, τοποθετούνται νέοι σταθµοί

καθώς σε ορισµένα από αυτά είχαν ήδη τοποθετηθεί κοντά

ποδηλάτου από τις προηγούµενες δύο φάσης εφαρµογής του

τη φάση επιλέγεται να δηµιουργηθούν επιπλέον

και κοντά στους ισχυρούς πόλους, καθώς η ζήτηση

∆ηµιουργούνται οι εξής σταθµοί  (ΧΑΡΤΕΣ BS5 και BS6)

φιώτου (στο τέρµα της οδού Ζαϊµη), όπου αποτελ

γειτονιάς στη Πειραϊκή Χερσόνησο 

διασταύρωση των οδών Κρεββατά και Θεοτόκη, στη

λόγω υψηλής πυκνότητας πληθυσµού 

Νικολάου, στη διασταύρωση των οδών Σαχτούρη

την εξυπηρέτηση της παραλιακής οδού 

διασταύρωση των οδών Λεωφ. Παπαναστασίου και Σχιστής

Ηλία και το Τουρκολίµανο 

διασταύρωση των οδών Σκρα και Αλεξάνδρου, όπου

αποτελεί τοπικό κέντρο γειτονιάς 

διασταύρωση των οδών Καραϊσκου και Πύλης, κοντά στο ορφανοτροφείο

διασταύρωση των οδών Πύλης και Κολοκοτρώνη, όπου

χώροι 
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συνεννόηση των τουριστικών 

ποδηλάτου» του δήµου. 

µε χωρητικότητα 20 

µεταξύ των σταθµών 

µπορεί µε ευκολία να 

έχουν επιλεγεί να είναι 

προτεινόµενο δίκτυο 

Πειραιά θα υπάρχουν 

καλυφθούν περιοχές οι οποίες 

καλύτερη πρόσβαση οι 

γειτονιών που δεν είχαν 

πληθυσµού 408-1573 

περιοχές κατοικίας. 

γειτονιάς, επιλέγεται να 

µικρότερης εµβέλειας από 

δηλαδή τα τοπικά κέντρα 

νέοι σταθµοί. ∆εν 

τοποθετηθεί κοντά σταθµοί 

εφαρµογής του συστήµατος. 

επιπλέον σταθµοί στις 

η ζήτηση θα είναι 

: 

όπου αποτελεί τοπικό 

Θεοτόκη, στη Πειραϊκή 

Σαχτούρη και Ακτή 

Σχιστής, κοντά στον 

όπου συναντώνται 

στο ορφανοτροφείο 

όπου συναντώνται 



 

 

 

• Στον σταθµό ΗΣΑΠ

• Επί της οδού Κανελλόπουλου

εντοπίζονται µεγάλα

• Στη διασταύρωση των

όπου συναντάται τοπικό

Θήρας 

• Στη διασταύρωση των

όπου συναντάται τοπικό

• Επί της οδού Φαλήρου

• Στις πλατείες στη διασταύρωση

• Στη διασταύρωση των

κοντά 

• Στη διασταύρωση των

όπου συναντώνται σχολεία

• Στη διασταύρωση των

αποτελεί τοπικό κέντρο

λεωφορεία 

• Στη διασταύρωση των

συναντώνται σχολεία

κέντρο γειτονιάς  

• Στη πλατεία της 

Μανιάτικα 

Συνολικά δηµιουργούνται

αποστάσεις µεταξύ των σταθµών

χρήση του µπορεί να γίνει

ποδήλατο. Όλοι οι σταθµοί

προτεινόµενο δίκτυο ποδηλάτου

τοποθετούνται σε δηµόσιους

πάρκα) 

Μετά το πέρας και της τρίτης

συνολικά ποδήλατα. 

5.5 4η φάση 

Στη τέταρτη φάση οι θέσεις

µέγιστη απόσταση ανάµεσα

δηµιουργήθηκαν γύρω από

επιρροής 250µ. Οι περιοχές

θέσεις των 40 νέων σταθµών

των νέων σταθµών να είναι

               

ΗΣΑΠ του Νέου  Φαλήρου 

Κανελλόπουλου, που είναι παράλληλη στη Πειραιώς

µεγάλα εµπορικά καταστήµατα 

διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου

συναντάται τοπικό κέντρο γειτονιάς και είναι κοντά στα πάρκα

διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Κεφαλληνίας

συναντάται τοπικό κέντρο γειτονιάς 

Φαλήρου, κοντά στον σταθµό Λεύκα του Προαστιακού

στη διασταύρωση των οδών Αγρινίου και Λέρου στα

διασταύρωση των οδών ∆ραγούµη και Λέρου, όπου εντοπίζονται

διασταύρωση των οδών Παλαµηδίου και Μαυροµιχάλη, στα

συναντώνται σχολεία και αποτελεί τοπικό κέντρο γειτονιάς

διασταύρωση των οδών Αγ. ∆ηµητρίου και Ρεδαιστού στα

τοπικό κέντρο γειτονιάς, και στη περιοχή διέρχονται

αύρωση των οδών Καλλέργη και Υπαπαντής  στα Μανιάτικα

σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις και αποτελεί

της διασταύρωσης των οδών Έλλης και Υπαπαντής

δηµιουργούνται 18 νέοι σταθµοί, µε 20 ποδήλατα ο

των σταθµών, όσο πυκνώνει το δίκτυο, µειώνονται

γίνει και από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωµένοι

σταθµοί και της αυτής της φάσης, βρίσκονται

ποδηλάτου, επιλέγεται όπου υπάρχει η δυνατότητα

δηµόσιους χώρους που αποτελούν πόλους έλξης

της τρίτης φάσης, θα υπάρχει ένα δίκτυο 40 σταθµών

οι θέσεις των σταθµών επιλέχθηκαν µε τρόπο τέτοιο

ανάµεσα σε δύο σταθµούς να είναι τα 250µ. για τον

γύρω από τους 40 σταθµούς των δύο προηγούµενων φάσεων

περιοχές που δεν καλύπτονταν από τις ζώνες αυτές

σταθµών της τέταρτης φάσης. Βασικό κριτήριο είναι

να είναι σηµεία του προτεινόµενου δικτύου ποδηλάτου
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Πειραιώς στην οποία 

Μυκόνου, στα Καµίνια, 

στα πάρκα της οδού 

Κεφαλληνίας στα Καµίνια, 

Προαστιακού 

Λέρου στα Μανιάτικα 

εντοπίζονται σχολεία 

Μαυροµιχάλη, στα Μανιάτικα 

γειτονιάς  

Ρεδαιστού στα Μανιάτικα, 

διέρχονται πολλά 

στα Μανιάτικα όπου 

και αποτελεί τοπικό 

και Υπαπαντής στα 

ποδήλατα ο καθένας. Οι 

µειώνονται, οπότε η 

εξοικειωµένοι µε το 

βρίσκονται κοντά στο 

η δυνατότητα να 

έλξης (πχ πλατείες, 

σταθµών µε 800 

τρόπο τέτοιο ώστε η 

για τον λόγο αυτό 

προηγούµενων φάσεων, ζώνες 

αυτές αποτελούν τις 

κριτήριο είναι τα σηµεία 

ποδηλάτου. Με τον 



 

 

 

τρόπο αυτό σε όλο τον Πειραιά

ποδήλατα και θα αξιοποιούνται

Επιλέγονται οι θέσεις για

(σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις

διέρχονται λεωφορεία του

µελέτη γραµµές αστικών λεωφορείων

Στο σύνολο του δικτύου των

επαφή µε το προτεινόµενο

η θέση αυτή του σταθµού

περιοχή και δύο σταθµοί στα

έπρεπε να καλυφθούν και

ποδηλάτων. Και οι δύο αυτοί

Πέρα από τις περιοχές που

φάσεων), θα εµπλουτιστεί και

κέντρο εµπορίου και αναψυχή

καθώς στη περιοχή αυτή η ζήτηση

Στoν χάρτη BS7 φαίνονται

δήµου από τους σταθµούς. 

(στο σύνολο των 80 σταθµών

ακτίνα επιρροής 300µ (η οποία

η συγκεκριµένη ακτίνα επιρροής

επιτρεπτή απόσταση να διανύσει

Το τελικό αποτέλεσµα παρουσιάζεται

κατασκευαστεί 80 σταθµοί

κοινόχρηστα ποδήλατα. Η

µέλλον, σε µία άλλη κοινωνία

καθηµερινή ζωή των κατοίκων

δίκτυο σταθµών έχουν σήµερα

Αµερική. Αντιπροσωπευτικό

Βαρκελώνη: 

               

τον Πειραιά θα είναι εύκολη η πρόσβαση σε

αξιοποιούνται στο µέγιστο οι προτεινόµενες υποδοµές

θέσεις για τους σταθµούς να είναι κοντά σε ιδιαίτερες

εγκαταστάσεις, εµπορικά καταστήµατα) και σε

λεωφορεία του ΟΑΣΑ, αλλά και θα διέρχονται οι προτεινόµενες

αστικών λεωφορείων.  

δικτύου των σταθµών, µόνο τρεις σταθµοί δεν βρίσκονται

προτεινόµενο δίκτυο ποδηλάτου: στον Προφήτη Ηλία, όπου

σταθµού λόγω της σηµασίας που έχει η εκκλησία στην

σταθµοί στα Μανιάτικα, κοντά στη Νίκαια, όπου επιλέχθηκαν

καλυφθούν και οι δύο αυτές γειτονιές από το σύστηµα κοινόχρηστων

δύο αυτοί σταθµοί τοποθετούνται σε πλατείες της περιοχής

περιοχές που δεν καλύπτονταν από τους 40 σταθµούς (των

εµπλουτιστεί και η κεντρική περιοχή του Πειραιά (εµπορικό

αναψυχής) µε επιπλέον σταθµούς για κοινόχρηστα

αυτή η ζήτηση θα είναι πιο έντονη. 

φαίνονται οι θέσεις των σταθµών και το ποσοστό

σταθµούς. Οι περιοχές που έµειναν ακάλυπτες από τη ζώνη

σταθµών) είναι ελάχιστες, και θα καλύπτονταν αν

η οποία είναι αποδεκτή µε βάση τα σταθερότυπα

ακτίνα επιρροής καθώς τα 500µ (250 από κάθε σταθµό

ιανύσει ο καθένας µε το ποδήλατο. 

αποτέλεσµα παρουσιάζεται στον χάρτη BS8. Στο ∆ήµο

σταθµοί ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Η συγκεκριµένη εικόνα αποτελεί πρόταση για

κοινωνία όπου το ποδήλατο θα έχει ενσωµατωθεί

κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Ένα

έχουν σήµερα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και

Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελούν σήµερα το
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πρόσβαση σε κοινόχρηστα 

υποδοµές ποδηλάτου. 

ιδιαίτερες χρήσεις γης 

και σε δρόµους που 

προτεινόµενες από τη 

βρίσκονται σε άµεση 

α, όπου επιλέχθηκε 

εκκλησία στην ευρύτερη 

επιλέχθηκαν καθώς 

σύστηµα κοινόχρηστων 

της περιοχής. 

σταθµούς (των 3 πρώτων 

εµπορικό κέντρο, και 

κοινόχρηστα ποδήλατα, 

ποσοστό κάλυψης του 

από τη ζώνη των 250µ 

καλύπτονταν αν επιλεγόταν 

σταθερότυπα). Επιλέχθηκε 

κάθε σταθµό) είναι 

Στο ∆ήµο θα έχουν 

ποδηλάτων, µε 1600 

πρόταση για το µακρινό 

ενσωµατωθεί πλήρως στη 

Ένα τέτοιο πυκνό 

αλλά και πόλεις στην 

σήµερα το Παρίσι και 

 



 

 

 

Εικόνα 27: Οι σταθµοί ενοικίασης

Πηγή: http://en.velib.paris

 

Εικόνα 28: Οι σταθµοί ενοι

Πηγή:  https://www.bicing

 

5.6 Συνοδευτικά µέτρα

Παράλληλα µε τη κατασκευή

µέτρα για τη θωράκιση της

χαµηλού κόστους και το αποτέλεσµά

δοθεί προτεραιότητα στη

σταθµούς. Ένα σηµαντικό

τοποθετούνται οι σταθµοί, σε

ο πεζός και ο ποδηλάτης

30χλµ/ώρα. Σε πιο κεντρικούς

µπορεί να τοποθετηθεί, 

ενηµερώνει για τη συχνή

τοποθετείται ο σταθµός ανακλαστήρες

ταχύτητας (σαµαράκια). Επιπλέον

οδών. Στα οικοδοµικά τετράγωνα

τοποθετηθούν πινακίδες που

Μαζί µε τη σήµανση των

πινακίδες (επί των ποδηλατοδρόµων

ο σταθµός και σε πόση απόσταση

Στις κεντρικές εισόδους του

σταθερής τροχιάς, και στις

πληροφοριακές πινακίδες όπου

ποδηλάτου του, τη θέση των

               

σταθµοί ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Παρίσι

paris.fr/Stations-in-Paris 

 

σταθµοί ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων στη Βαρκελώνη

bicing.cat/es/formmap 

µέτρα 

κατασκευή των σταθµών θα πρέπει να εφαρµοστούν

θωράκιση της ασφάλειας των µετακινούµενων. Τα µέτρα

και το αποτέλεσµά τους θα είναι η µείωση των ταχυτήτων

στη κίνηση των ποδηλάτων στις περιοχές 

σηµαντικό µέτρο θα είναι ο χαρακτηρισµός των οδών

σταθµοί, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα έχει προτεραιότητα

ποδηλάτης, και οι ταχύτητες των οχηµάτων θα περιορίζονται

κεντρικούς δρόµους που αναπτύσσονται µεγάλες

τοποθετηθεί, επί του οδοστρώµατος, οριζόντια σήµανση

συχνή διέλευση των ποδηλάτων, και στο σηµείο

σταθµός ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας

σαµαράκια). Επιπλέον πολύ σηµαντική είναι η κατακόρυφη

οικοδοµικά τετράγωνα γύρω από τους σταθµούς θα

πινακίδες που θα ενηµερώνουν για την ύπαρξη του κάθε

σήµανση των ποδηλατόδροµων, µπορούν να τοποθετηθούν

ποδηλατοδρόµων) που θα δείχνουν τη κατεύθυνση που

πόση απόσταση. 

εισόδους του ∆ήµου, όπως και στους κεντρικούς σταθµούς

και στις στάσεις των λεωφορείων, µπορούν να 

πινακίδες όπου θα παρουσιάζουν το χάρτη του Πειραιά

θέση των σταθµών ενοικίασης ποδηλάτων, και τη θέση
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Παρίσι 

Βαρκελώνη 

εφαρµοστούν επιπλέον 

µέτρα αυτά θα είναι 

των ταχυτήτων και να 

περιοχές κοντά στους 

των οδών που θα 

έχει προτεραιότητα 

περιορίζονται στα 

µεγάλες ταχύτητες, 

σήµανση που θα 

στο σηµείο που θα 

γάτας) ή µειωτές 

κατακόρυφη σήµανση των 

σταθµούς θα πρέπει να 

του κάθε σταθµού. 

τοποθετηθούν µικρές 

κατεύθυνση που εντοπίζεται 

σταθµούς των µέσων 

µπορούν να τοποθετηθούν 

Πειραιά µε το δίκτυο 

και τη θέση στο χάρτη 



 

 

 

που βρίσκεται η πινακίδα

συστήµατος. 

Για την ασφάλεια των µετακινούµενων

για τη τοποθέτηση φωτιστικών

ποδηλατόδροµων. 

               

πινακίδα, µαζί µε έναν µικρό πίνακα για το κόστος

των µετακινούµενων τις νυχτερινές ώρες πρέπει να

φωτιστικών σωµάτων στους σταθµούς αλλά και κατά
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κόστος χρήσης του 

πρέπει να γίνει µέριµνα 

και κατά µήκος των 



 

 

 

6 Τεχνικές προδιαγραφές

δηµοτικών ποδηλάτων

Το ηλεκτρονικό σύστηµα

αυτόµατη µίσθωση ποδηλάτων

χρέωση µε βάση τον χρόνο

Πρόκειται για ένα αυτοµατοποιηµένο

πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν

χρόνο επιθυµούν, επιστρέφοντας

στάθµευσης. Το σύστηµα

της χρήσης ποδηλάτου στον

κατάλληλα για χρήση σε αστικό

Το ηλεκτρονικό σύστηµα

προσφέρει στους πολίτες ένα

ρύπων και του θορύβου εντός

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Παράλληλα, µε τον τρόπο

εναλλακτικό µέσο µετακίνησης

και τα τοπικά αξιοθέατα.  

6.1 Στοιχεία έργου 

Το έργο αφορά την προµήθεια

συστήµατος βραχυχρόνιας

αποτελείται από τα εξής στοιχεία

Είδος – Ενέργεια 

Προµήθεια ηλεκτρονικών

εξωτερικού χώρου (

την αυτόµατη στάθµευση

Ποδήλατα ειδικής κατασκευής

αστικό ιστό 

Προµήθεια λογισµικού

άδειες χρήσης  

Θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων

6.2 Συνοπτική περιγραφή

Για την λειτουργία του συστήµατος

i. Η εγκατάσταση ειδικών

που ελέγχουν την

διεπαφής του κοινού

               

προδιαγραφές συστήµατος αυτόµατης

ποδηλάτων 

σύστηµα αυτόµατης διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέπει

ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού και την

χρόνο χρήσης τους. 

αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα που θα

παραλάβουν και να χρησιµοποιήσουν ένα ποδήλατο

επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστηµένα

σύστηµα θα λειτουργήσει σε συνδυασµό µε ενέργειες

ποδηλάτου στον ∆ήµο και θα χρησιµοποιεί ποδήλατα ειδικής

σε αστικό ιστό από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού

σύστηµα διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέψει στον

πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συµβάλει στην

θορύβου εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση

ευαισθητοποίηση και στην βελτίωση της υγείας των πολιτών

τρόπο αυτό θα µπορέσει το ποδήλατο να αποτελέσει

µετακίνησης των τουριστών και της γνωριµίας τους

 

την προµήθεια και θέση σε λειτουργία αυτοµατοποιηµένου

βραχυχρόνιας µίσθωσης ποδηλάτων. Το σύστηµα θα

εξής στοιχεία : 

Ποσότητα 

ηλεκτρονικών συσκευών 

χώρου (kiosks) που επιτρέπουν 

στάθµευση ποδηλάτων 

12 

ειδικής κατασκευής για κίνηση σε 240 

λογισµικού κέντρου ελέγχου µε 5  

στάθµευσης ποδηλάτων 360 

περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος 

του συστήµατος είναι απαραίτητη: 

εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών σταθµών µίσθωσης εξωτερικού

την στάθµευση των ποδηλάτων και αποτελούν

κοινού µε το σύστηµα 

 

53 

αυτόµατης µίσθωσης 

θα επιτρέπει την 

και την αυτόµατη 

που θα δίδει στους 

ένα ποδήλατο για όσο 

εγκατεστηµένα σηµεία 

ενέργειες προώθησης 

ειδικής κατασκευής 

του πληθυσµού. 

επιτρέψει στον ∆ήµο να 

συµβάλει στην µείωση των 

αποσυµφόρηση, στην 

των πολιτών.  

να αποτελέσει ένα 

γνωριµίας τους µε την πόλη 

αυτοµατοποιηµένου 

σύστηµα θα πρέπει να 

µίσθωσης εξωτερικού χώρου 

αποτελούν το σηµείο 



 

 

 

ii. Η τοποθέτηση βάσεων

κοντά στους σταθµούς

iii. Η προµήθεια ποδηλάτων

σε αστικό ιστό. 

iv. Η εγκατάσταση ενός

την λειτουργία του συστήµατος

στοιχεία τιµολόγησης

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί

χρήστες. Οι συνδροµητές θα

και οι περιστασιακοί χρήστες

Η λειτουργικότητα του συστήµατος

χρήσης : 

|Βήµα 1 - Ο ενδιαφερόµενος

την κάρτα συνδροµητή

περιστασιακός χρήστης χρησιµοποιεί

στοιχεία του ξεκλειδώνει και

Βήµα 2 – Ο χρήστης πραγµατοποιεί

Βήµα 3 – Κατά την επιστροφή

τοποθετεί το ποδήλατο στην

δηλώνει στο σύστηµα την

υπολογίζεται σε πραγµατικό

χρέωση είτε στην κάρτα συνδροµητή

6.3 Σταθµοί µίσθωσης

Οι σταθµοί µίσθωσης ποδηλάτων

των ποδηλάτων και τον υπολογισµό

σηµείο διεπαφής του συστήµατος

Η κατασκευή των σταθµών

και εύκολη επικοινωνία µε

αναγράφονται αναλυτικές

γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά

του συστήµατος, η µέθοδος

αξιολόγηση της εµφάνισης

συµπεριλάβει στην προσφορά

σταθµούς και από τις δύο

περιγράψει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά

σχετικά διαγράµµατα των σταθµών

Οι σταθµοί µίσθωσης ποδηλάτων

συσκευές που λειτουργούν

               

τοποθέτηση βάσεων στάθµευσης και στήριξης των ποδηλάτων

σταθµούς µίσθωσης 

ποδηλάτων ειδικής κατασκευής κατάλληλα για δηµόσια

εγκατάσταση ενός κέντρου ελέγχου µε ειδικό λογισµικό που

του συστήµατος και παρέχει στοιχεία κίνησης των

τιµολόγησης και στατιστικά στοιχεία χρήσης. 

πρέπει να µπορεί να εξυπηρετεί και συνδροµητές και περιστασιακούς

νδροµητές θα πρέπει να εξυπηρετούνται µέσω προπληρωµένης

χρήστες µε χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας.  

του συστήµατος θα πρέπει να ικανοποιεί το ακόλουθο

ενδιαφερόµενος πηγαίνει στον σταθµό ενοικίασης και χρησιµοποιώντας

συνδροµητή ξεκλειδώνει και παραλαµβάνει ένα

χρήστης χρησιµοποιεί την πιστωτική του κάρτα και δηλώνοντας

ξεκλειδώνει και παραλαµβάνει ένα ποδήλατο. 

πραγµατοποιεί µια διαδροµή. 

επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε σταθµό

ποδήλατο στην ειδική θέση στάθµευσης όπου και το κλειδώνει

σύστηµα την επιστροφή του ποδηλάτου. Η διάρκεια

πραγµατικό χρόνο και πραγµατοποιείται αυτόµατα

κάρτα συνδροµητή είτε στην πιστωτική κάρτα του χρήστη

µίσθωσης ποδηλάτων 

ποδηλάτων επιτρέπουν το ηλεκτρονικό κλείδωµα

τον υπολογισµό του χρόνου χρήσης τους. Είναι ουσιαστικά

συστήµατος µε το κοινό.  

σταθµών θα πρέπει να είναι εργονοµική και να επιτρέπει

επικοινωνία µε το κοινό. Στο εξωτερικό µέρος των σταθµών

αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήµατος σε δύο

και Αγγλικά). Επίσης θα πρέπει να αναγράφονται οι

µέθοδος και τα σηµεία εξυπηρέτησης χρηστών

εµφάνισης των σταθµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

προσφορά του φωτογραφικό υλικό που θα παρουσιάζει

τις δύο όψεις τους (εµπρός – πίσω). Επίσης θα

τα χαρακτηριστικά τους και τις διαστάσεις τους υποβάλλοντας

των σταθµών. 

µίσθωσης ποδηλάτων θα πρέπει να είναι ώριµες και 

λειτουργούν χωρίς προβλήµατα. Οι σταθµοί µίσθωσης
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ποδηλάτων σε χώρο 

για δηµόσια χρήση 

λογισµικό που διαχειρίζεται 

κίνησης των ποδηλάτων, 

και περιστασιακούς 

προπληρωµένης κάρτας 

 

ακόλουθο σενάριο 

και χρησιµοποιώντας 

ένα ποδήλατο.Ο 

και δηλώνοντας τα 

σταθµό, ο χρήστης 

κλειδώνει. Κατόπιν 

διάρκεια ενοικίασης 

αυτόµατα η αντίστοιχη 

του χρήστη. 

κλείδωµα – ξεκλείδωµα 

Είναι ουσιαστικά το 

επιτρέπει την άµεση 

σταθµών θα πρέπει να 

σε δύο τουλάχιστον 

αναγράφονται οι όροι χρήσης 

χρηστών. Για την 

Ανάδοχος θα πρέπει να 

παρουσιάζει τους 

Επίσης θα πρέπει να 

τους υποβάλλοντας 

και δοκιµασµένες 

µίσθωσης θα πρέπει να 



 

 

 

έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι σταθµοί µίσθωσης θα πρέπει

και µε το κέντρο ελέγχου

σταθµοί θα πρέπει να διασυνδέονται

τηλεφωνίας GPRS. Για 

GPRSmodem και σχετική

επικοινωνία. Η δικτύωση των

χρόνο κάθε σταθµού αλλά

συστήµατος, για την διαθεσιµότητα

πραγµατοποιηθείσες χρήσεις

των σταθµών θα διατεθούν

µηνιαία δυνατότητα ανταλλαγής

θα πρέπει να υπερβαίνει το

Οι σταθµοί θα πρέπει να έχουν

διαθεσιµότητα ποδηλάτων

δυνάµει χρήστης επισκέπτεται

ποδήλατα, να έχει την δυνατότητα

σε έναν γειτονικό σταθµό σε

Οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν

και πληκτρολόγιο τουλάχιστον

δίδει πληροφορίες σε τουλάχι

Η κατασκευή των σταθµών

σταθµοί θα πρέπει να είναι

τον λόγο αυτό θα πρέπει

εσωτερικού τους. 

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι

τόσο η µετεγκατάσταση των

δυνατές τεχνικές εργασίες

την προσθήκη σταθµών που

Η λειτουργία των σταθµών

στο δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού

σύνδεση µε εσωτερική µπαταρία

µπαταρία, το σύστηµα θα

προτού αντικατασταθεί η µπαταρία

Κατά την αρχική εγκατάσταση

έχει την δυνατότητα να διαθέτει

Οι σταθµοί µίσθωσης θα πρέπει

κάρτα συνδροµητή και µε πιστωτική

               

και λειτουργήσει σε παρόµοια έργα σε Ελλάδα ή

θα πρέπει να είναι µόνιµα συνδεδεµένοι τόσο µεταξύ

ελέγχου. Για την αποφυγή εργασιών καλωδίωσης

διασυνδέονται µεταξύ τους µέσω ασύρµατου δικτύου

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτουν

σχετική κεραία ώστε να υπάρχει ανεµπόδιστη

δικτύωση των σταθµών θα επιτρέπει την ενηµέρωση σε

σταθµού αλλά και του κέντρου ελέγχου για την κατάσταση

την διαθεσιµότητα των ποδηλάτων σε κάθε σταθµό

χρήσεις και για τις χρεώσεις των χρηστών. Για την

διατεθούν από τον Αναθέτοντα κάρτες κινητής τηλεφωνίας

ανταλλαγής data 250 MB. Η µηνιαία κατανάλωση

υπερβαίνει το όριο αυτό. 

να έχουν την δυνατότητα ενηµέρωσης των χρηστών

ποδηλάτων σε κάθε σταθµό του δικτύου. Συνεπώς όταν

επισκέπτεται έναν σταθµό µίσθωσης στον οποίο δεν

την δυνατότητα να πληροφορηθεί την διαθεσιµότητα

σταθµό σε πραγµατικό χρόνο. 

να διαθέτουν οθόνη πληροφοριών LCDτουλάχιστον

τουλάχιστον 12 πλήκτρων αντιβανδαλιστικό. Η οθόνη

τουλάχιστον 2 γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.  

σταθµών θα πρέπει να είναι ειδική και αντιβανδαλιστική

είναι αδιάβροχοι και να διαθέτουν προστασία από

πρέπει να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας για το

πρέπει να είναι αρθρωτό και επεκτάσιµο. Θα πρέπει να

µετεγκατάσταση των σταθµών σε διαφορετικά σηµεία (µε

εργασίες) όσο και η επέκταση των ποδηλάτων σε κάθε

σταθµών που συνεργάζονται µεταξύ τους. 

σταθµών θα µπορεί να γίνεται είτε µε παροχή ρεύµατος

ηλεκτρισµού, είτε µε την χρήση ηλιακών συλλεκτών

εσωτερική µπαταρία. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η λύση

σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει αυτονοµία τουλάχιστον

αντικατασταθεί η µπαταρία. 

εγκατάσταση, ο κάθε σταθµός που θα εγκατασταθεί

να διαθέτει τουλάχιστον 15 ποδήλατα. 

µίσθωσης θα πρέπει να επιτρέπουν την συναλλαγή µε το

και µε πιστωτική κάρτα. Για ευκολία χρήσης, η συναλλαγή

 

55 

Ελλάδα ή σε χώρες της 

τόσο µεταξύ τους όσο 

καλωδίωσης δικτύου, οι 

ασύρµατου δικτύου κινητής 

διαθέτουν εσωτερικό 

ανεµπόδιστη και συνεχής 

ενηµέρωση σε πραγµατικό 

την κατάσταση του 

κάθε σταθµό, για την 

Για την λειτουργία 

τηλεφωνίας GPRS µε 

κατανάλωση data trafficδεν 

των χρηστών για την 

Συνεπώς όταν ένας εν’ 

οποίο δεν υπάρχουν 

διαθεσιµότητα ποδηλάτων 

τουλάχιστον 2 γραµµών 

οθόνη θα πρέπει να 

 

αντιβανδαλιστική. Οι 

προστασία από κλοπές. Για 

το άνοιγµα του 

πρέπει να είναι εύκολη 

µε τις ελάχιστες 

σε κάθε σηµείο µε 

ρεύµατος µε σύνδεση 

συλλεκτών, είτε µε 

λύση σύνδεσης µε 

τουλάχιστον 7 ηµερών 

εγκατασταθεί θα πρέπει να 

µε το κοινό και µε 

η συναλλαγή µε την 



 

 

 

κάρτα συνδροµητή θα πρέπει

στον σταθµό αλλά µε απλή

αισθητήρα ανάγνωσης και αναγνώρισης

Η συναλλαγή του συστήµατος

δήλωση των στοιχείων της

πραγµατοποιηθείσα χρήση

υπάρχει εισδοχή πιστωτικής

Η συναλλαγή µέσω πιστωτικής

επικοινωνίας µε ειδική φωνητική

του οποίου θα πραγµατοποιείται

διασυνδεδεµένο µε κατάλληλο

συναλλαγές. Η υλοποίηση

κατάλληλο τραπεζικό οργανισµό

χρέωσης χρηστών, θα πρέπει

πόρους και να παράσχεται

∆ήµος για λόγους ασφαλείας

θα φιλοξενήσει σχετικό εξοπλισµό

των υπηρεσιών πιστοποίησης

προµήθεια του τραπεζικού

αναφέρονται στην προσφορά

που θα αναφέρεται στην

περιλαµβάνει τις άδειες

πιστωτικών καρτών διάρκειας

Το σύστηµα φωνητικής πύλης

θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον

Οι σταθµοί µίσθωσης θα πρέπει

έτους για τα ηλεκτρονικά τους

6.4 Τεχνικές προδιαγραφές

Το ποδήλατο αποτελεί το βασικό

µια κατασκευή ειδική για

ανθεκτικό σε φθορές και σε

εύκολη χρήση και από τα δύο

σκληρή καθηµερινή χρήση

Το µέγεθος ποδηλάτου είναι

βέλτιστη απόδοση κατά

κατασκευασµένα από ειδικό

ασφαλείας. Στον σκελετό του

υλικό κατασκευής. 

               

θα πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς την εισαγωγή

µε απλή επίδειξη της κάρτας σε µικρή απόσταση

ανάγνωσης και αναγνώρισης των στοιχείων της κάρτας.  

συστήµατος µε περιστασιακούς χρήστες, θα πραγµατοποιείται

στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας και χρέωσης της ανάλογα

χρήση. Για λόγους ασφαλείας συναλλαγών ∆ΕΝ

πιστωτικής κάρτας στον σταθµό µίσθωσης.  

πιστωτικής κάρτας θα πρέπει να γίνεται µέσω

ειδική φωνητική πύλη και κατάλληλο περιβάλλον διεπαφής

πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Το σύστηµα θα πρέπει

κατάλληλο τραπεζικό σύστηµα και να υποστηρίζει

υλοποίηση του συστήµατος φωνητικής πύλης, η διασύνδεση

τραπεζικό οργανισµό που θα παρέχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης

θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε

παράσχεται στον ∆ήµο ως υπηρεσία που συνοδεύει το

ασφαλείας και διαφάνειας συναλλαγών, δεν θα προµηθευθεί

σχετικό εξοπλισµό και λογισµικό. Το ετήσιο κόστος άδειας

πιστοποίησης και χρέωσης πιστωτικών καρτών καθώς

τραπεζικού οργανισµού που διενεργεί τις χρεώσεις 

προσφορά του Αναδόχου. Το κόστος προµήθειας του

στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, θα

άδειες χρήσης των υπηρεσιών πιστοποίησης 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.   

φωνητικής πύλης για την πιστοποίηση και χρέωση πιστωτικών

τουλάχιστον 2 γλώσσες επικοινωνίας, Αγγλικά και

µίσθωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής

ηλεκτρονικά τους µέρη και 5 ετών για αντισκωριακή προστασία

προδιαγραφές ποδηλάτων 

αποτελεί το βασικό τµήµα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει

ειδική για χρήση εντός πόλης ενώ παράλληλα θα πρέπει

και σε δύσκολη χρήση.  Τα ποδήλατα θα είναι σχεδιασµένα

από τα δύο φύλα,  θα είναι ποδήλατα πόλης, σχεδιασµένα

χρήση. 

ποδηλάτου είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια, την

κατά την ποδηλασία. Τα ποδήλατα θα πρέπει

ειδικό ελαφρύ υλικό τηρώντας όµως όλα τα σχετικά

σκελετό του ποδηλάτου θα πρέπει να αναφέρεται η
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εισαγωγή της κάρτας 

απόσταση από ειδικό 

πραγµατοποιείται µε 

της ανάλογα µε την 

∆ΕΝ θα πρέπει να 

µέσω τηλεφωνικής 

περιβάλλον διεπαφής µέσω 

θα πρέπει να είναι 

υποστηρίζει ασφαλείς 

η διασύνδεση µε 

υπηρεσίες πιστοποίησης και 

Ανάδοχο µε δικούς του 

συνοδεύει το σύστηµα. Ο 

θα προµηθευθεί ούτε 

κόστος άδειας χρήσης 

καρτών καθώς και η 

χρεώσεις θα πρέπει να 

προµήθειας του συστήµατος 

Αναδόχου, θα πρέπει να 

πιστοποίησης και χρέωσης 

πιστωτικών καρτών 

Αγγλικά και Ελληνικά.  

καλής λειτουργίας 1 

προστασία.  

Θα πρέπει να είναι 

θα πρέπει να είναι 

είναι σχεδιασµένα για 

σχεδιασµένα όµως για 

ασφάλεια, την άνεση και τη 

πρέπει να είναι 

τα σχετικά πρότυπα 

αι η µάρκα και το 



 

 

 

Τα ποδήλατα θα είναι ποδήλατα

χρήση τουλάχιστον 30 km, 

Θα πρέπει να έχουν τον

κιβώτιο ταχυτήτων, ρυθµιζόµενο

Ο σχεδιασµός τους θα πρέπει

των χρηστών. 

Τα ποδήλατα θα πρέπει να

εισόδου) και προστατευτικό

την κίνηση στην αλυσίδα. 

Οι ταχύτητες του ποδηλάτου

εύκολη χρήση. Ο αριθµός ταχυτήτων

είναι εσωτερικές.  

Τα φρένα θα πρέπει να είναι

θα πρέπει να είναι διαµέτρου

ελαστικά θα πρέπει να είναι

τεχνολογία antipuncture. 

Τα ποδήλατα θα πρέπει να

οπίσθιο να καλύπτει περισσότερο

του αναβάτη και να διαθέτει

προβολή µηνυµάτων.  

Η σέλα θα πρέπει να είναι

την απορρόφηση των κραδασµών

χωρίς όµως να είναι δυνατόν

Τα ποδήλατα θα πρέπει να

εσωτερικό δυναµό.  Το οπίσθιο

ορισµένο χρονικό διάστηµα

Τα ποδήλατα θα πρέπει

ασφαλίζουν στις βάσεις στάθµευσης

αντικλεπτική προστασία. Το

πλήρως συµβατό µε τις βάσεις

προδιαγραφές των ποδηλάτων

Τα ποδήλατα θα πρέπει να

µη αποσπώµενο. 

Ο χρωµατισµός και η αισθητική

χαρακτηριστική, µε αποτέλεσµα

χρωµατισµός του σκελετού

σε χρώµατα που θα επιλεγούν

ώστε τα δηµοτικά ποδήλατα

προϊόντα.  

               

είναι ποδήλατα πόλης σχεδιασµένα όµως για σκληρή

 30 km, όλο το 24ωρο. 

τον βασικό εξοπλισµό των συνήθων ποδηλάτων

ρυθµιζόµενο ύψος σέλας για ύψος χρηστών από 1,5 m 

θα πρέπει να εγγυάται την αισθητική αποδοχή και

πρέπει να διαθέτουν χαµηλό οριζόντιο σωλήνα low step (

προστατευτικό κάλυµµα από πλαστικό για τον µπροστά δίσκο

 

ποδηλάτου θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται

αριθµός ταχυτήτων θα πρέπει να είναι 3. Οι ταχύτητες

να είναι τύπου V- Brakes αλουµινίου ή Roller Brakes.

διαµέτρου 26΄΄ ιντσών και τα στεφάνια τους από αλουµίνιο

να είναι ειδικά για χρήση σε άσφαλτο και 

πρέπει να φέρουν λασπωτήρες και στους δυο τροχούς

περισσότερο από το 1/3 του τροχού για µεγαλύτερη

διαθέτει χώρο που µπορεί να αξιοποιήσει ο ∆ήµος

είναι άνετη και ανατοµική, µε ειδικό απορροφητικό

κραδασµών. Ο λαιµός της σέλας θα ρυθµίζεται ως

δυνατόν να αποσπασθεί. 

πρέπει να διαθέτουν µπροστινά και πίσω φώτα τροφοδοτούµ

Το οπίσθιο φανάρι θα πρέπει να παραµένει αναµµένο

διάστηµα αφότου σταµατήσει να ποδηλατεί ο αναβάτης

πρέπει να είναι συµβατά µε τις βάσεις στάθµευσης

βάσεις στάθµευσης µε την χρήση ειδικής κλειδαριάς

προστασία. Το µέγεθος των τροχών των ποδηλάτων θα πρέπει

τις βάσεις οι οποίες και θα κατασκευαστούν σύµφωνα

ποδηλάτων. 

πρέπει να φέρουν εµπρόσθιο καλάθι ή σχάρα ικανής χωρητικότητας

η αισθητική του ποδηλάτου θα πρέπει να είναι

αποτέλεσµα  να γίνεται το ποδήλατο εύκολα

σκελετού του ποδηλάτου θα γίνει σύµφωνα µε επιλογή

επιλεγούν από τον Αναθέτοντα, µε ειδική βιοµηχανική

ποδήλατα να είναι διακριτά σε σχέση µε αντίστοιχα
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σκληρή καθηµερινή 

ποδηλάτων, εύχρηστο 

από 1,5 m και άνω. 

αποδοχή και την ασφάλεια 

 low step (χαµηλής 

µπροστά δίσκο που δίνει 

να εξασφαλίζεται η 

ταχύτητες θα πρέπει να 

 Roller Brakes. Οι τροχοί 

από αλουµίνιο. Τα 

και να διαθέτουν 

δυο τροχούς, µε τον 

µεγαλύτερη προστασία 

αξιοποιήσει ο ∆ήµος για την 

απορροφητικό υλικό για 

ρυθµίζεται ως προς το ύψος 

τροφοδοτούµενα από 

παραµένει αναµµένο για 

αναβάτης.  

στάθµευσης και να 

κλειδαριάς ασφαλείας µε 

θα πρέπει να είναι 

κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις 

ικανής χωρητικότητας 

να είναι ενιαία και 

εύκολα διακριτό. Ο 

επιλογή του ∆ήµου 

βιοµηχανική βαφή 

αντίστοιχα εµπορικά 



 

 

 

6.5 Θέσεις στάθµευσης

Οι βάσεις στάθµευσης θα πρέπει

Θα πρέπει να διαθέτουν

τοποθέτηση των ποδηλάτων

παραµένει όρθιο όταν τοποθετείται

βοηθητικού µέσου. Ο τρόπος

κύλιση του ποδηλάτου στις

Καθώς το σύστηµα πρέπει να

δεν θα πρέπει να απαιτείται

στάθµευσης. 

Το υλικό κατασκευής των

κατασκευή από ανοξείδωτο

καθρεφτίζει το εξωτερικό

προς το χώρο τοποθέτησης

Το πάχος των τοιχωµάτων των

διάµετρος Φ42. 

Οι βάσεις θα είναι αρθρωτές

τον τρόπο αυτό θα είναι

ποδηλάτων που εγκαθίστανται

αριθµού βάσεων από το ένα

Οι βάσεις στάθµευσης θα πρέπει

συµβατό µε το σύστηµα ασφάλισης

επάνω στην βάση στάθµευσης

Οι βάσεις θα πρέπει να έχουν

εγγύηση αντισκωρικής προστασίας

6.6 Λογισµικό Κέντρου

Το κέντρο ελέγχου αποτελεί

εργαλείο διαχείρισης και έκδοσης

Στο κέντρο ελέγχου εγκαθίσταται

που συγκεντρώνει τα δεδοµένα

καταχωρεί σε ειδική βάση δεδοµένων

Το λογισµικό διαχείρισης ποδηλάτων

διαχείρισης του συστήµατος

δυνατότητες: 

i. Καθορισµού τιµολογιακής

ii. ∆ιασύνδεσης µε διαδικτυακή

internetγια διαθεσιµότητα

               

στάθµευσης ποδηλάτων 

στάθµευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε υπαίθριο

διαθέτουν εργονοµική κατασκευή που θα επιτρέπει

ποδηλάτων σε αυτές µε τέτοιο τρόπο ώστε το 

όταν τοποθετείται στις βάσεις χωρίς την χρήση ορθοστ

τρόπος τοποθέτησης των ποδηλάτων θα πρέπει

ποδηλάτου στις βάσεις και ασφάλιση του µπροστινού η

πρέπει να είναι διαθέσιµο σε όλους του πολίτες άνω

απαιτείται σήκωµα του ποδηλάτου για τοποθέτηση

κατασκευής των βάσεων θα πρέπει να είναι inox AISI 304 βαρέως

ανοξείδωτο χάλυβα. Η εµφάνιση τους πρέπει να είναι

εξωτερικό περιβάλλον προσφέροντας οµορφιά και ουδετερότητα

τοποθέτησης. 

τοιχωµάτων των βάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον

αρθρωτές δηλαδή η κάθε βάση να εξυπηρετεί ένα ποδήλατο

είναι δυνατή η απόφαση για µεταβολή του

εγκαθίστανται σε κάθε σηµείο, µε απλή µετεγκατάσταση

το ένα σηµείο στο άλλο. 

στάθµευσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν σύστηµα ασφάλισης

σύστηµα ασφάλισης του ποδηλάτου ώστε να κλειδώνει

στάθµευσης.  

να έχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και να παρέχονται

αντισκωρικής προστασίας τουλάχιστον 5 ετών. 

ρου Ελέγχου – ∆ιαχείριση του συστήµατος 

αποτελεί ουσιαστικά το σηµείο ελέγχου του συστήµατος

και έκδοσης στοιχείων τιµολόγησης και στατιστικών

εγκαθίσταται το ειδικό λογισµικό διαχείρισης του

τα δεδοµένα των σταθµών µίσθωσης, τα οµαδοποιεί

βάση δεδοµένων.  

διαχείρισης ποδηλάτων θα πρέπει να παρέχει ένα εύκολο

συστήµατος. Θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστον

τιµολογιακής πολιτικής – πολιτικής χρεώσεων του συστήµατος

µε διαδικτυακή πύλη για παροχή on-lineπληροφόρησης

διαθεσιµότητα ποδηλάτων 
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σε υπαίθριο χώρο. 

επιτρέπει την ασφαλή 

ώστε το ποδήλατο να 

ορθοστάτη ή άλλου 

πρέπει να γίνεται µε 

µπροστινού η πίσω τροχού. 

πολίτες άνω των 16 ετών, 

τοποθέτηση στην βάση 

 inox AISI 304 βαρέως τύπου 

είναι τέτοια που να 

και ουδετερότητα ως 

τουλάχιστον 1,8 mm ενώ η 

εξυπηρετεί ένα ποδήλατο. Με 

του αριθµού των 

µετεγκατάσταση ενός 

ασφάλισης που θα είναι 

κλειδώνει το ποδήλατο 

και να παρέχονται µε 

 

συστήµατος και το 

στατιστικών στοιχείων.  

χείρισης του συστήµατος 

οµαδοποιεί και τα 

εύκολο περιβάλλον 

ελάχιστον τις εξής 

χρεώσεων του συστήµατος  

πληροφόρησης µέσω 



 

 

 

iii. ∆ιασύνδεσης µε Internet

on-lineανανέωσης συνδροµών

και έκδοσης κωδικών

iv. Στοιχεία χρήσης των

v. Στοιχεία βλάβης των

vi. Στατιστικά στοιχεία

vii. Στοιχεία συνδροµητών

viii. Σηµεία µε λειτουργία

Το λογισµικό του συστήµατος

πύλη πιστοποίησης πιστωτικών

θα ενηµερώνεται αυτόµατα

πιστωτικών καρτών για τις

κατόχων τους. Με τον τρόπο

στοιχεία χρήσης του συστήµατος

και συνδροµητές.  

Το λογισµικό θα πρέπει να

δικαιώµατα χρηστών. Η πρόσβαση

Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να

a. Θα πρέπει να παρέχει

υπηρεσιακούς παράγοντες

τεχνικές πληροφορίες

συστήµατος 

b. Θα πρέπει να παρέχει

υπηρεσιακούς παράγοντες

c. Θα πρέπει να παρ

υπηρεσιακούς παράγοντες

πίστωσης συνδροµητικής

               

Internetγια δηµιουργία τµήµατος χρηστών µε

ανανέωσης συνδροµών, προσθήκης χρηµάτων σε κάρτα

κωδικών χρήσης σε περιστασιακούς χρήστες. 

χρήσης των ποδηλάτων σε πραγµατικό χρόνο 

βλάβης των ποδηλάτων 

στοιχεία κίνησης του συστήµατος 

συνδροµητών – περιστασιακών χρηστών 

λειτουργία ή µε βλάβη 

συστήµατος θα πρέπει να συνεργάζεται αρµονικά µε

πιστωτικών καρτών περιστασιακών συνδροµητών. 

αυτόµατα από την βάση δεδοµένων του συστήµατος

για τις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών και τα

τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να παράγει συνολικά

συστήµατος που θα αφορούν τόσο περιστασιακούς

πρέπει να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης µε

Η πρόσβαση θα γίνεται µε ασφάλεια. 

πρέπει να παρέχονται τα εξής: 

να παρέχει εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον 

παράγοντες του ∆ήµου για στατιστικά στοιχεία

πληροφορίες, στοιχεία χρεώσεων και στοιχεία χρηστών

να παρέχει εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον πρόσβασης

παράγοντες του ∆ήµου για καθορισµό τιµολογιακής

να παρέχει εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον πρόσβασης

παράγοντες του ∆ήµου για έκδοση καρτών συνδροµητή

συνδροµητικής κάρτας µε ποσό που θα καταβάλλει ο πολίτης
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χρηστών µε δυνατότητες 

κάρτα συνδροµητή 

αρµονικά µε την φωνητική 

συνδροµητών. Το λογισµικό 

συστήµατος πιστοποίησης 

και τα στοιχεία των 

συνολικά στατιστικά 

περιστασιακούς χρήστες όσο 

πρόσβασης µε διαφορετικά 

περιβάλλον πρόσβασηςσε 

στοιχεία χρήσης, 

στοιχεία χρηστών του 

περιβάλλον πρόσβασης σε 

τιµολογιακής πολιτικής 

περιβάλλον πρόσβασης σε 

καρτών συνδροµητή και 

καταβάλλει ο πολίτης 



 

 

 

7 Κοστολόγηση 

7.1 Αρχική επένδυση 

Το εκτιµώµενο κόστος της

κυµαίνεται σε 2.500 €/ ποδήλατο

επιλογή να χρηµατοδοτηθεί

πόρους του ίδιου του δήµου

χρήσεις, τις διαφηµίσεις και

την κάλυψη του λειτουργικού

η χρηµατοδότηση να γίνει 

και την ευθύνη εκµετάλλευσης

7.2 Προτεινόµενο σχήµα

Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα

όπου υπάρχουν σε χρήση

ποδηλάτων, προτείνεται το

Οι χρήστες διαχωρίζονται σε

Στους συνδροµητές εντάσσονται

επισκέπτες της πόλης. Στους

οι επισκέπτες της πόλης. Γενικότερα

ένα πάγιο κόστος πρόσβασης

την χρήση.  

7.2.1 Συνδροµητές 

Σύµφωνα µε το προτεινόµενο

επισκέπτονται το εξουσιοδοτηµένο

∆ελτίου ταυτότητας τους ή

κάρτα συνδροµητή. Η κάρτα

του ποδηλάτου σύµφωνα 

(επιλογές µεταξύ 5 , 10, 20 

καταναλώνεται ο χρόνος χρήσης

κάρτας θα πρέπει να «γεµίσει

στο σύστηµα. 

Η εφάπαξ ετήσια συνδροµή

Ο συνδροµητής καθ’ όλη

χρησιµοποιεί το ποδήλατο για

0,5 € ανά µισή ώρα. Το ποσό

τον χρόνο που υπάρχει στην

 

               

 

 

κόστος της αρχικής επένδυσης βάσει των διεθνών

ποδήλατο. Στην περίπτωση του δήµου Πειραιά

χρηµατοδοτηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος

του δήµου, οπότε οι εισπράξεις από τις συνδροµές

ς και τις χορηγίες θα αποτελέσουν πηγή χρηµατοδότησης

λειτουργικού κόστους του συστήµατος. Υπάρχει όµως

γίνει από διαφηµιστική ή κερδοσκοπική εταιρία η

εκµετάλλευσης της διαφήµισης και των χρεώσεων προς

σχήµα µίσθωσης 

τα δεδοµένα που ισχύουν σε διάφορες πόλεις του

χρήση ώριµα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης

εται το ακόλουθο σύστηµα χρέωσης των ποδηλάτων

διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες, συνδροµητές και περιστασιακοί

εντάσσονται οι µόνιµοι κάτοικοι καθώς και

πόλης Στους περιστασιακούς χρήστες εντάσσονται οι

πόλης. Γενικότερα, οι χρεώσεις του συστήµατος περιλαµβάνουν

πρόσβασης στο σύστηµα και ένα κλιµακούµενο κόστος

προτεινόµενο σενάριο χρήσης, οι συνδροµητές του συστήµατος

εξουσιοδοτηµένο για εγγραφές σηµείο και µε τα

τους ή το διαβατήριο τους, θα παραλαµβάνουν µια

κάρτα αυτή θα περιέχει «άυλο» προπληρωµένο

σύµφωνα µε το ποσό που επιθυµεί να προσθέσει ο

 5 , 10, 20 EURO).   Με την χρήση του συστήµατος

χρόνος χρήσης. Κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο, ο

γεµίσει» ξανά την κάρτα του προκειµένου να έχει

συνδροµή της κάρτας προτείνεται να είναι 24 €.   

όλη την διάρκεια ισχύος της συνδροµής του, θα

ποδήλατο για την 1
η
 µισή ώρα δωρεάν και στην συνέχεια

Το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο χρήσης θα αφαιρείται

υπάρχει στην κάρτα του.  
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διεθνών στατιστικών 

Πειραιά υπάρχει η 

του συστήµατος από 

συνδροµές, τις χρεώσεις 

χρηµατοδότησης για 

όµως και η επιλογή 

εταιρία η οποία θα έχει 

προς τους χρήστες.  

πόλεις του εξωτερικού 

αυτοµατοποιηµένης µίσθωσης 

ποδηλάτων: 

περιστασιακοί χρήστες. 

καθώς και οι τακτικοί 

σσονται οι τουρίστες και 

συστήµατος περιλαµβάνουν 

κόστος ανάλογα µε 

του συστήµατος θα 

µε τα στοιχεία του 

παραλαµβάνουν µια προσωπική 

προπληρωµένο χρόνο χρήσης 

προσθέσει ο κάτοχος της 

του συστήµατος θα 

όριο, ο κάτοχος της 

προκειµένου να έχει πρόσβαση 

του, θα  µπορεί να 

έχεια µε χρέωση 

χρήσης θα αφαιρείται από 



 

 

 

Τα παραπάνω συνοψίζονται

 

Κόστος κτήσης

Ετήσια συνδροµή

Χρήση την 1
η

Χρήση τα επόµενα

Πίνακας 6: Συνδροµητές 

*Καταβάλλεται µόνο κατά την

7.2.2 Περιστασιακοί χρήστες

Οι περιστασιακοί χρήστες

τους κάρτας µέσω συναλλαγής

θα µπορούν να επιλέξουν να

εβδοµάδα.  

Για την αγορά κωδικού πρόσβασης

για την πρόσβαση 7 ηµερών

πρόσβαση στο σύστηµα µε

ηµίωρα.  

Τα παραπάνω συνοψίζονται

Χρέωση απόκτησης κάρτας

Χρέωση απόκτησης κάρτας

ηµερών

Χρήση την 1
η

Χρήση τα επόµενα

Πίνακας 7: Περιστασιακοί χρήστες

7.3 Υπολογισµός εσόδων

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε

προκειµένου να διασφαλίζεται

όφελος για περαιτέρω επέκταση

προϋπολογιστεί ο φόρτος λειτουργίας

την παροχή υπηρεσιών κακής

Η επιτυχή υλοποίηση παρόµοιων

να µάθουµε από τις εµπειρίες

(πυκνότητα σταθµών ενοικίασης

κλπ) και την χρήση των ποδηλάτων

είναι η ευαισθητοποίηση γύρω

ακριβέστερη µέση χρήση

               

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα :  

κτήσης κάρτας* 10 € 

Ετήσια συνδροµή 24 € 
η
 µισή ώρα ∆ωρεάν

επόµενα ηµίωρα 0,5 € 

κατά την έκδοση κάρτας  

Περιστασιακοί χρήστες 

χρήστες θα αγοράζουν χρόνο οµιλίας µε χρέωση της

συναλλαγής µε αυτόµατο τηλεφωνικό σύστηµα. Οι χρήστες

επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα για µια ηµέρα

κωδικού πρόσβασης µίας ηµέρας θα χρεώνονται µε 1 

ηµερών θα χρεώνονται µε 3 € εφάπαξ. Στην συνέχεια

σύστηµα µε χρέωση 0,5 € για την 1
η
 µισή ώρα και 1 € 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα :  

κάρτας διάρκειας 24 ωρών 1 € 

απόκτησης κάρτας διάρκειας 7 

ηµερών 
3 € 

η
 µισή ώρα 0,5 € 

επόµενα ηµίωρα 1 € 

Περιστασιακοί χρήστες 

εσόδων από τη χρήση του συστήµατος 

γνωρίζουµε αν υπάρχει η αναγκαία ζήτηση του

διασφαλίζεται το κόστος συντήρησης του αλλά και επιτυγχάνεται

επέκταση και εκσυγχρονισµός του. Επίσης είναι

φόρτος λειτουργίας ώστε να αποφευχθεί η απαξίωση

υπηρεσιών κακής ποιότητας. 

παρόµοιων συστηµάτων στο εξωτερικό παρέχει

τις εµπειρίες τους σε σχέση µε την παροχή της

ενοικίασης, ποδηλάτων, συνδυασµός µε άλλα µέσα

των ποδηλάτων. Καθώς ένας από τους στόχους του

ευαισθητοποίηση γύρω από το ποδήλατο, είναι σηµαντική η κατά

χρήση των ποδηλάτων ανά ηµέρα, τόσο σε σχέση
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∆ωρεάν 

 

χρέωση της πιστωτικής 

σύστηµα Οι χρήστες αυτοί 

µια ηµέρα ή για µια 

1 € εφάπαξ ενώ 

συνέχεια θα έχουν 

€ για τις επόµενα 

 

ζήτηση του συστήµατος 

και επιτυγχάνεται και 

είναι σηµαντικό να 

απαξίωση του µέσα από 

παρέχει την ευκαιρία 

παροχή της υπηρεσίας 

άλλα µέσα µεταφοράς, 

στόχους του συστήµατος 

η κατά το δυνατόν 

ε σχέση µε τον 



 

 

 

υπολογισµό του φόρτου που

προώθηση της ποδηλασίας

Όπως έχει αναφερθεί, βασικά

των συστηµάτων δηµοσίων

είναι τα εξής : 

1. ∆ηµογραφικά στοιχεία

2. Γεωγραφία της περιοχής

3. Καιρικές συνθήκες

4. ∆ιαθεσιµότητα εναλλακτικών

5. Οµαλή λειτουργία των

6. Παροχή ικανοποιητικού

ποδήλατα, καθαρά ποδήλατα

7. Ποδηλατική παιδεία

8. Πολιτική βούληση για

7.4 Κόστος λειτουργίας

Για την εύρυθµη λειτουργία

ακόλουθες ενέργειες : 

1. Ετήσια ανανέωση αδειών

συστήµατος 

2. Ετήσια ανανέωση άδειας

πιστωτικών καρτών

3. Συντήρηση λογισµικού

4. Συντήρηση σταθµών

5. Τακτική συντήρηση

6. Συστηµατικός καθαρισµός

7. Ηµερήσια ανακατανοµή

Για την ανάπτυξη της µελέτης

παραδοχές : 

• Το κόστος συν
συστήµατος ανέρ

• Το κόστος ανταλλα
κόστους του στόλου

• Το κόστος κλοπών
ποδηλάτων 

 

 

Τα στοιχεία που αφορούν

αυτόµατης µίσθωσης ποδηλάτων

               

φόρτου που δέχεται το σύστηµα όσο και σε σχέση µε

ποδηλασίας στην πόλη.  

βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τους υπολογισµούς

δηµοσίων ποδηλάτων σε µια πόλη και καθορίζουν την

στοιχεία (κάτοικοι, τουρίστες, επισκέπτες, κλπ) 

της περιοχής 

συνθήκες 

∆ιαθεσιµότητα εναλλακτικών µέσων µετακίνησης 

λειτουργία των ποδηλατοδρόµων 

ικανοποιητικού service του συστήµατος των ποδηλάτων

καθαρά ποδήλατα, χωρίς φθορές, κλπ)  

παιδεία 

βούληση για προώθηση της ποδηλασίας  

λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος 

λειτουργία του συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων απαιτούνται

ανανέωση αδειών χρήσης και φιλοξενίας του λογισµικού

ανανέωση άδειας πρόσβασης στο σύστηµα τηλεφωνικής

καρτών 

λογισµικού συστήµατος 

σταθµών µίσθωσης 

συντήρηση ποδηλάτων 

καθαρισµός ποδηλάτων 

ανακατανοµή ποδηλάτων 

ελέτης ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία

συντήρησης και ανακατανοµής των πο

νέρχεται σε 25 Ευρώ / ποδήλατο / µήνα.  

λλακτικών και επισκευών ανέρχεται ετησίως

στόλου των ποδηλάτων και  

ών και βανδαλισµών στο 10 % του κόστους τ

αφορούν έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του

ποδηλάτων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα :
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σχέση µε την επιτυχή 

υπολογισµούς ζήτησης 

καθορίζουν την επιτυχία τους 

 

ποδηλάτων (διαθέσιµα 

ηλάτων απαιτούνται οι 

λογισµικού του 

τηλεφωνικής χρέωσης 

στοιχεία και οι εξής 

οδηλάτων του 

ως σε 15% του 

του στόλου των 

συντήρησης του συστήµατος 

πίνακα : 



 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ

Software support cost (από

Help-Desk support 

Credit card support (από 2ο

Παροχή ετησίων υπηρεσιών

συντήρησης συστήµατος

ποδηλάτων 

Ετήσια κόστη βανδαλισµού

αξίας ποδηλάτου) 

Έκτακτες δαπάνες συντήρησης

Ανταλλακτικά & εργασία

του ποδηλάτου) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 

Πίνακας 8: Έξοδα λειτουργίας

7.5 Εκτίµηση κόστους

Για να γίνει εκτίµηση κόστους

Πειραιά, έγινε σύγκριση  

προσέγγιση. Μελετήθηκαν

Βριλησσίων (πίνακες 9, 10, 11). 
παρακάτω στοιχεία και οι εξ

• Η αδυναµία χρήσ

το 20% των ηµερ

• Το σύστηµα θα
υπάρχει απώλεια ποδηλ

• Ο στόλος των ποδηλ

έτος έως το 4
ο 
έτ

το έτος 10. ∆η

δεκαετία. 

• Το κόστος συν
συστήµατος ανέρ

ανταλλακτικών κ

στόλου των ποδηλ

του κόστους του σ

• Τα έσοδα από δ
συντηρητικό νούµ

µίσθωσης/ έτος. 

               

ΕΞΟ∆ΩΝ 
Κόστος / 

τµχ 
Ποσότητα

από 2ο έτος) 540 

300 

από 2ο έτος) 152 

υπηρεσιών τακτικής 

συστήµατος και ανακατανοµής 300 

βανδαλισµού (10% επί της 
39,2 

συντήρησης ποδηλάτων - 

εργασία (15% επί της αξίας 58,8 

  

  

λειτουργίας συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων 

κόστους 

εκτίµηση κόστους του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων

σύγκριση  µε αντίστοιχες  µελέτες ώστε να υπάρχει  µια

Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις της Καρδίτσας, της Κασσάνδρας

, 10, 11). Για την ανάπτυξη της µελέτης ελήφθ
ι εξής παραδοχές : 

σης του συστήµατος λόγω καιρικών συνθηκών

ρών του έτους. 

θα υποστηρίζεται συστηµατικά µε αποτέλ

εια ποδηλάτων µεγαλύτερη του 3% 

ποδηλάτων του συστήµατος ανανεώνεται σε

έτος, σε ποσοστό 50% τα έτη 5 και 6 και σε 

∆ηλαδή τα ποδήλατα αντικαθίστανται 2 φο

συντήρησης και ανακατανοµής των πο

νέρχεται σε 25 Ευρώ / ποδήλατο / µήν

και επισκευών ανέρχεται ετησίως σε 15% του

ποδηλάτων και το κόστος κλοπών και βανδαλισ

υ στόλου των ποδηλάτων 

διαφηµίσεις στο σύστηµα και τα ποδήλατα α

νούµερο των 50 Ευρώ/ ποδήλατο/ έτος και 500 Ε
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Ποσότητα Σύνολο (€) 

12 6.480 

16 4.800 

16 2.432 

240 72.000 

240 9.408 

240 14.112 

  94.832 

  116.643 

ποδηλάτων στο δήµο 

υπάρχει  µια ρεαλιστική 

Κασσάνδρας και των 

θησαν υπόψη τα 

κών δεν ξεπερνά 

λεσµα να µην  

σε ποσοστό 5% / 

 ποσοστό 100% 

φορές κατά την 

οδηλάτων του 

να. Το κόστος 

% του κόστους του 

σµών στο 10 % 

ανέρχονται στο 

00 Ευρώ/ σταθµό 



 

 

 

• Η εκτίµηση για τα

αυτόν της 1
ης

 φάσης

Αφού εξετάσαµε τις περιπτώσεις

στον πίνακα 12. 

               

για τα 10 χρόνια γίνεται έχοντας σταθερό αριθµό

φάσης. 

περιπτώσεις των παραπάνω συστηµάτων µίσθωσης
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αριθµό ποδηλάτων, 

µίσθωσης καταλήγουµε 



         

 

 

Μελέτη Βιωσιµότητας Συστήµατος Μίσθωσης Ποδηλάτων

 1
ος

 χρόνος 2
 ος

 χρόνος 3
 ος

 χρόνος

Capital cost 0€   

Bike Cost 390 € 390 € 390 € 

Software support 

cost 

 6.480 € 6.480 €

Help-Desk 

support 

0 € 3.600 € 3.600 €

Operating cost 21.510 € 21.510 € 21.510 

Total Operating 

Cost 

21.510 € 31.590 € 31.590 

Vandalism cost 

(10%yearly on 

bike cost) 

2.340 € 2.340 € 2.340 €

Bike 

Replacement 

cost 

 1.170 € 1.170 €

Total Cost 23.850 € 35.100 € 35.100 

Total Cost 

including VAT 

29.336 € 43.173 € 43.173 

Πίνακας 9: Μακροπρόθεσµο κόστος συστήµατος

  

        

Ποδηλάτων Καρδίτσας                     6 σταθµοί- 60 ποδήλατα 

χρόνος 4
 ος

 χρόνος 5
 ος

 χρόνος 6
 ος

 χρόνος 7
 ος

 χρόνος 8
 ος

 χρόνος

     

 390 € 390 € 390 € 390 € 390 €

€ 6.480 € 6.480 € 6.480 € 6.480 € 6.480 

€ 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 

0 € 21.510 € 21.510 € 21.510 € 21.510 € 21.51

0 € 31.590 € 31.590 € 31.590 € 31.590 € 31.59

€ 2.340 € 2.340 € 2.340 € 2.340 € 2.340 

€ 1.170 € 1.170 € 1.170 € 1.170 € 1.170 

0 € 35.100 € 45.630 € 45.630 € 35.100 € 35.10

3 € 43.173 € 56.125 € 56.125 € 43.173 € 43.17

συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων Καρδίτσας 

65 

χρόνος 9
 ος

 χρόνος 10
 ος

 χρόνος 

  

€ 390 € 390 € 

0 € 6.480 € 6.480 € 

0 € 3.600 € 3.600 € 

510 € 21.510 € 21.510 € 

590 € 31.590 € 31.590 € 

0 € 2.340 € 2.340 € 

0 € 1.170 € 1.170 € 

100 € 35.100 € 57.330€ 

173 € 43.173 € 70.516 € 



         

 

 

Μελέτη Βιωσιµότητας Συστήµατος Μίσθωσης Ποδηλάτων

 1
ος

 χρόνος 2
 ος

 χρόνος 3
 ος

 χρόνος

Capital cost 0 €   

Bike Cost 392 € 392 € 392 € 

Software support 

cost 

 3.780 € 3.780 €

Help-Desk 

support 

0 € 3.600 € 3.600 €

Credit card 

support 

 1.824 € 1.824 €

Operating cost 20.916€ 20.916€ 20.916

Total Operating 

Cost 

20.916€ 30.120€ 30.120

Vandalism 

cost(10%yearly 

on bike cost) 

2.744€ 2.744€ 2.744€

Bike 

Replacement cost 

 1.372€ 1.372€

Total Cost 23.660€ 34.236€ 34.236

Total Cost 

including VAT 

29.102€ 42.110€ 42.110

Πίνακας 10: Μακροπρόθεσµο κόστος συστήµατος

  

        

Ποδηλάτων Κασσάνδρας                     7 σταθµοί- 70 ποδήλατα 

χρόνος 4
 ος

 χρόνος 5
 ος

 χρόνος 6
 ος

 χρόνος 7
 ος

 χρόνος 8
 ος

 χρόνος

     

 392 € 392 € 392 € 392 € 392 €

€ 3.780 € 3.780 € 3.780 € 3.780 € 3.780 

€ 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 

€ 1.824 € 1.824 € 1.824 € 1.824 € 1.824 

16€ 20.916 € 20.916€ 20.916€ 20.916€ 20.916

20€ 30.120€ 30.120€ 30.120€ 30.120€ 30.120

€ 2.744€ 2.744€ 2.744€ 2.744€ 2.744

€ 1.372€ 13.720€ 13.720€ 1.372€ 1.372

36€ 34.236€ 46.584€ 46.584€ 34.236€ 34.236

10€ 42.110€ 57.298€ 57.298€ 42.110€ 42.110

συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων Κασσάνδρας 
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χρόνος 9
 ος

 χρόνος 10
 ος

 χρόνος 

  

€ 392 € 392 € 

3.780 € 3.780 € 3.780 € 

3.600 € 3.600 € 3.600 € 

1.824 € 1.824 € 1.824 € 

16€ 20.916€ 20.916€ 

20€ 30.120€ 30.120€ 

4€ 2.744€ 2.744€ 

2€ 1.372€ 27.440€ 

36€ 34.236€ 60.304€ 

10€ 42.110€ 74.174€ 



         

 

 

Μελέτη Βιωσιµότητας Συστήµατος Μίσθωσης Ποδηλάτων

 1
ος

 χρόνος 2
 ος

 χρόνος 3
 ος

 χρόνος

Capital cost 0 €   

Bike Cost 392 € 392 € 392 € 

Software support 

cost 

 3.780 € 3.780 €

Help-Desk 

support 

0 € 3.600 € 3.600 €

Credit card 

support 

 1.824 € 1.824 €

Operating cost 20.916€ 20.916€ 20.916

Total Operating 

Cost 

20.916€ 30.120€ 30.120

Vandalism 

cost(10%yearly 

on bike cost) 

2.744€ 2.744€ 2.744€

Bike 

Replacement cost 

 1.372€ 1.372€

Total Cost 23.660€ 34.236€ 34.236

Total Cost 

including VAT 

29.102€ 42.110€ 42.110

Πίνακας 11: Μακροπρόθεσµο κόστος συστήµατος

  

        

Ποδηλάτων Βριλλισσίων                     7 σταθµοί- 70 ποδήλατα 

χρόνος 4
 ος

 χρόνος 5
 ος

 χρόνος 6
 ος

 χρόνος 7
 ος

 χρόνος 8
 ος

 χρόνος

     

 392 € 392 € 392 € 392 € 392 €

€ 3.780 € 3.780 € 3.780 € 3.780 € 3.780 

€ 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 

€ 1.824 € 1.824 € 1.824 € 1.824 € 1.824 

16€ 20.916 € 20.916€ 20.916€ 20.916€ 20.916

20€ 30.120€ 30.120€ 30.120€ 30.120€ 30.120

€ 2.744€ 2.744€ 2.744€ 2.744€ 2.744

€ 1.372€ 13.720€ 13.720€ 1.372€ 1.372

36€ 34.236€ 46.584€ 46.584€ 34.236€ 34.236

10€ 42.110€ 57.298€ 57.298€ 42.110€ 42.110

συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων Βριλλησσίων 
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χρόνος 9
 ος

 χρόνος 10
 ος

 χρόνος 

  

€ 392 € 392 € 

3.780 € 3.780 € 3.780 € 

3.600 € 3.600 € 3.600 € 

1.824 € 1.824 € 1.824 € 

16€ 20.916€ 20.916€ 

20€ 30.120€ 30.120€ 

4€ 2.744€ 2.744€ 

2€ 1.372€ 27.440€ 

36€ 34.236€ 60.304€ 

10€ 42.110€ 74.174€ 



         

 

 

Εκτίµηση Συστήµατος Μίσθωσης Ποδηλάτων Πειραιά                     12 

 1
ος

 χρόνος 2
 ος

 χρόνος 3
 ος

 χρόνος

Capital cost 0 €     

Bike Cost 392 € 392 € 392 € 

Software support 

cost 
  6.480 6.480 

Help-Desk 

support 
0 € 4.800 4.800 

Credit card 

support 
  2.432 2.432 

Operating cost 72.000 € 72.000 € 72.000 

Total Operating 

Cost 
72.000 € 85.712 € 85.712 

Vandalism 

cost(10%yearly 

on bike cost) 

9.408 9.408 9.408 

Bike 

Replacement 

cost 

  4.704 € 4.704 €

Total Cost 81.408 € 99.824 € 99.824 

Total Cost 

including VAT 
100.132 € 122.784 € 122.784 

Πίνακας 12: Μακροπρόθεσµο κόστος συστήµατος

        

Πειραιά                     12 σταθµοί- 240 ποδήλατα 

χρόνος 4
 ος

 χρόνος 5
 ος

 χρόνος 6
 ος

 χρόνος 7
 ος

 χρόνος 8
 ος

 χρόνος

         

 392 € 392 € 392 € 392 € 392 €

 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480

 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

 2.432 2.432 2.432 2.432 2.432

72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 

85.712 € 85.712 € 85.712 € 85.712 € 85.712 € 85.712 

 9.408 9.408 9.408 9.408 9.408

€ 4.704 € 47.040 € 47.040 € 4.704 € 4.704 

99.824 € 99.824 € 142.160 € 142.160 € 99.824 € 99.824 

122.784 € 122.784 € 174.857 € 174.857 € 122.784 € 122.784 

συστήµατος µίσθωσης ποδηλάτων Πειραιά 
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χρόνος 9
 ος

 χρόνος 10
 ος

 χρόνος 

    

€ 392 € 392 € 

6.480 6.480 6.480 

4.800 4.800 4.800 

2.432 2.432 2.432 

72.000 € 72.000 € 72.000 € 

85.712 € 85.712 € 85.712 € 

9.408 9.408 9.408 

4.704 € 4.704 € 94.080 € 

99.824 € 99.824 € 189.200 € 

122.784 € 122.784 € 232.716 € 



 

 

8 Επιτυχηµένο σύστηµα

Απο την έρευνα που έγινε

για την εγκατάσταση ενός τέτοιου

� Πρέπει να υπάρχει

πειστούν οι κάτοικοι

� Πρέπει το σύστηµα

σταθµούς, να είναι

ηλεκτρονικά µέσα

� Είναι θεµιτό να υπάρχει

επαγγελµατισµού 

κατοίκους και από

� Πρέπει η εγκατάσταση

(καµπάνιες, κ.α.) και

χρήση για κάποιο διάστηµα

 

 

 

Επιτυχηµένο σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων 

έγινε στο πρόγραµµα CycleCities προέκυψαν κάποιες

ενός τέτοιου συστήµατος: 

υπάρχει συνεχής πολιτική στήριξη του εγχειρήµατος

κάτοικοι να το χρησιµοποιήσουν 

σύστηµα να είναι αξιόπιστο, δηλαδή να υπάρχουν ποδήλατα

να είναι επισκευασµένα, να λειτουργούν τα

µέσα (applications), κλπ 

να υπάρχει χορηγός στο σύστηµα αφού δίνει

 και αντιµετωπίζεται µε µεγαλύτερο σεβασµό

και από τους αυτοκινητιστές. 

εγκατάσταση να συνοδευτεί µε ευαισθητοποίηση

κ α.) και µε κίνητρα για τη χρήση των ποδηλάτων

κάποιο διάστηµα) 
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προέκυψαν κάποιες οδηγίες 

εγχειρήµατος ώστε να 

υπάρχουν ποδήλατα στους 

λειτουργούν τα συνοδευτικά 

αφού δίνει την εικόνα 

σεβασµό από τους 

ση των πολιτών 

ποδηλάτων (δωρεάν 


