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1. Οριςμόσ Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου 

Ποδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με 

βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερησ ή ίςησ με 250 

W, ςτο οποίο θ ιςχφσ του κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, 

μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 

χιλιόμετρα τθν ϊρα. 

2. Προδιαγραφζσ Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου 

Για τθν επιλεξιμότθτα των θλεκτρικϊν ποδθλάτων ορίηονται αυςτθρά τα παρακάτω κριτιρια:  

α)  είναι εξοπλιςμζνα με βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 

μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτα οποία θ ιςχφσ του κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ 

ποδθλάτθςθ και μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ 

φκάςει τα 25 χλμ/ϊρα. 

β)  δεν διακζτουν εγκατεςτθμζνο μθχανιςμό που να τα κζτουν ςε κακεςτϊσ αυτόνομθσ κίνθςθσ 

(δθλαδι χωρίσ τθ χριςθ ποδωςτιριων - πεντάλ) μζςω του θλεκτροκινθτιρα, εκτόσ τθσ 

περίπτωςθσ που ο ανωτζρω μθχανιςμόσ απενεργοποιείται όταν θ ταχφτθτα του οχιματοσ 

υπερβεί τα 6 χλμ/ϊρα, 

γ)  εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του πεδίου εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (Ε.Ε) 168/2013, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 2 (εδάφιο θ) του άρκρου 2 αυτοφ και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του 

ιςχφοντα Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ), που ιςχφουν για τα ποδιλατα, 

δ) πλθροφν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ προτφπου αςφαλείασ 

προϊόντοσ ΕΛΟΣ EN 15194 ι τυχόν αντικατάςταςι του και, 

ε)  διακζτουν από τον καταςκευαςτι τουσ ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ, Διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ (DeclarationofConformity) που δθλϊνει ότι το όχθμα πλθροί και ςυμμορφϊνεται 

με όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ ενωςιακζσ απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ προσ τθν 

αςφάλεια και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ, του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 

765/2008 και του προτφπου αςφαλείασ προϊόντοσ ΕΛΟΣ EN 15194, ι τυχόν αντικατάςταςθ 

αυτοφ και ζχουν τοποκετθμζνο ςε εμφανι κζςθ, ςιμα CE ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (Ε.Ε.) 
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765/2008, κακϊσ και τθ λοιπι ςιμανςθ που προβλζπεται από το ανωτζρω πρότυπο αςφαλείασ, 

ι τυχόν αντικατάςταςθ αυτοφ. 

Για την υποβολή αιτήματοσ αγοράσ Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου είναι 

απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ (επιςυνάπτεται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ωσ δικαιολογθτικό 

υποβολισ) επίςθμθσ προςφοράσ θ οποία κα φζρει ςφραγίδα και υπογραφι του εμπόρου  

 

Για την υποβολή αιτήματοσ πληρωμήσ  Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου είναι 

απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ : 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Αγοραςτι , θ οποία υπάρχει ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Δράςθσ 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Πωλθτι, θ οποία υπάρχει ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Δράςθσ 

Ακολουκοφν ςχετικά υποδείγματα : 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΓΟΜΗ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:   Αξηζ:  ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986,  δειώλω όηη: 

Σο θλεκτρικό ποδιλατο που προμθκεφτθκα ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) από το κατάςτθμα ………….. 

(επωνυμία απόδειξθσ) , με αρικμό πλαιςίου …………………….τθρεί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που 

προβλζπονται ςτθν ΚΤΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΤΜΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ και αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του 

θλεκτρικοφ ποδθλάτου ωσ παρακάτω : 

Ποδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό 

θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ 

του κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά 

μθδενίηεται πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα. 

Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ 

του ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ . 

                                                                                                                                                   Ημερομθνία:       
                                                                                                                                                                                            

                            Ο Δθλϊν 
                                           Τπογραφι  
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΓΟΜΗ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:   Αξηζ:  ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail):  

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986,  δθλϊνω ότι: 

Σο θλεκτρικό ποδιλατο που ποφλθςα  ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) ςτον/ςτθν  ………….. (επωνυμία) , 

τθρεί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθν ΚΤΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΤΜΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ και αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του θλεκτρικοφ ποδθλάτου ωσ παρακάτω : 

Ποδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό 

θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ 

του κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά 

μθδενίηεται πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα. 

Σο ποδιλατο φζρει αρικμό πλαιςίου ………………………. 

Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ 

του ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ . 

Σζλοσ βεβαιϊνεται ότι το ποδιλατο πωλικθκε καινοφριο και αμεταχείριςτο. 

Ημερομθνία 

Ο δθλϊν 

φραγίδα και Τπογραφι 
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

                                                                           Ημερομθνία:  

ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Αγαπθτζ/ι κφριε/α ,  

ε ςυνζχεια τθσ επίςκεψθσ ςασ ςτο κατάςτθμα μασ είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ 

υποβάλλουμε τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά μασ για τθν αγορά του θλεκτρικοφ 

ποδθλάτου για το οποίο ενδιαφερκικατε.  

Αναλυτικά Σεχνικά τοιχεία : 

Μάρκα Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου : 

Μοντζλο Ηλεκτρικοφ Ποδηλάτου : 

Πλαίςιο (υλικό) : 

φςτημα Φρζνων: 

Μζγεθοσ τροχών: 

κελετόσ (τφποσ)  :  

Μζγεθοσ ςκελετοφ : 

Βάροσ: 

Κινητήρασ (τφποσ & ιςχφσ) : 

Μπαταρία : 

Τποβοήθηςη : ΝΑΙ / ΟΧΙ 

φςτημα μείωςησ τησ υποβοήθηςησ για ταχφτητα ζωσ 25km/h : ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Σιμή : (€) 

Φ.Π.Α. : (€) 

 

ΤΝΟΛΟ : (€) 

Βεβαιϊνουμε ότι ο τφποσ του ποδθλάτου ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ 

ΚΙΝΟΤΜΑΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ και ο τφποσ είναι επιλζξιμοσ.  

Η προςφορά ιςχφει ζωσ …………………….. 

ΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ  
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