
2821 821726

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και 
στην ιστοσελίδα: www.chania.gr/bikes 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

All info is also available on our website: 
www.chania.gr/bikes   
Helpdesk: (+30)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Η χρήση είναι δωρεάν για 3 ώρες 
 για κάθε δανεισμό. Πέραν αυτού υπάρχει 
 χρέωση
• Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε 
 ποδήλατο και να το επιστρέψετε 
 σε οποιονδήποτε Σταθμό
• Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε 
 να επιστρέψετε το ποδήλατο εγκαίρως, 
 πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία 
 τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

TERMS OF USE

• There is a 3-hours free of charge period 
 for any use. After that there is a charge
• You can use any bicycle and return it to 
 any station with available free locks
• In case you can’t return the bike on time 
 you must call the Helpdesk. 

1  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΛΩ ΤΑLOS SQUARE 10
2  ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ KATECHAKI SQUARE 16
3  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ DEFKALION SQUARE 22
4  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ BRIGADIER MARKOPOULOS SQ. 24

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
MUNICIPALITY OF CHANIA 
BIKE SHARING SYSTEM STATIONS

No. ΣΤΑΘΜΟΣ/STATION ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
BIKE STANDS
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Υψηλαντών & Μυλωνογιάννη
T 2821 821726
www.chania.gr

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

JOIN THE RIDE

έτοιµοι 

για βόλτα;

Κοινόχρηστα Ποδήλατα 
Δήµου Χανίων

www.chania.gr/bikes

Municipality of Chania
Bike Sharing System

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

“Στηρίζει ό,τι αξίζει”
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Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 
του Δήμου Χανίων είναι ένα ηλεκτρονικό, 
αυτοματοποιημένο σύστημα που 
προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης 
δημόσιων ποδηλάτων από όλους τους 
δημότες και επισκέπτες του Δήμου μας. 
Στόχος του είναι η παροχή μιας λύσης για 
βολική, οικολογική και οικονομική 
μετακίνηση στην πόλη.

Γιατί να το Χρησιμοποιήσω;
• κάνει καλό στην υγεία
• είναι οικονομικό 
• είναι οικολογικό
• προσφέρει ευεξία 
• δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε 
το ιδιωτικό σας ποδήλατο και να 
ανησυχείτε πού θα το αφήσετε 
• μειώνει το κυκλοφοριακό
• μειώνει τον χρόνο μετακίνησης

Χρηματοδότηση συστήματος
To Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 
Δήμου Χανίων εντάχθηκε στο «Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 
από πόρους του Ε.Τ.Π.Α και Εθνικούς 
Πόρους, στα πλαίσια της πράξης: 
«Υλοποίηση Εναλλακτικών Τρόπων 
Κυκλοφορίας για τη Μείωση Εκπομπών 
Αέριων Ρύπων» (ΟΠΣ 374519).

The Bike Sharing System is a fully 
automated system which provides 
 the ability to use public bicycles by 
all residents and visitors. It aims to a 
convenient, environmentally-friendly 
and economic transportation solution 
in town.

Why Use it?
• It is good for you
• it saves you time and money
• It protects the environment
• you don’t need to use your own bike 
and worry where to lock it
• you contribute to reducing 
carbon emissions and traffic jams

System Funding
The Bike Sharing System of Chania's 
Municipality, financed by the 
European Regional Development 
Fund (E.R.D.F) and national funds, 
in the frame of the project: 
“Implementation of alternative ways 
of transport, to reduce gaseous 
pollutants”, MIS 374519 (Regional 
Operational Program of Crete and 
Aegean Islands).

Πώς λειτουργεί;
Κάντε χρήση του συστήματος 
με τρία απλά βήματα!!!

Βήμα 1: Δανεισμός ποδηλάτου
Για να δανεισθείτε ποδήλατο πρέπει να 
είστε εγγεγραμμένος χρήστης του 
συστήματος.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, 
δείτε παρακάτω  στο “πώς θα εγγραφώ;” 
τη  διαδικασία εγγραφής.
1. Εισάγετε τη CycloCard σας στον 
αναγνώστη (ή πληκτρολογήστε το 
CycloName σας) και πατήστε "επόμενο" 
στην οθόνη
2.Πληκτρολογήστε το PIN σας
3.Επιλέξτε "Παραλαβή ποδηλάτου". 
Δείτε στην οθόνη τον αριθμό της θέσης 
του ποδηλάτου σας
4.Πηγαίνετε στη θέση και πατήστε το κουμπί 
που αναβοσβήνει
5.Παραλάβετε το ποδήλατο

Βήμα 2: Χρήση ποδηλάτου
1. Ελέγξτε τα λάστιχα, τα φρένα, το 
κουδουνάκι και ρυθμίστε το ύψος του 
ποδηλάτου που έχετε δανειστεί
2.Διαβάστε τις συμβουλές μας για ασφαλή 
ποδηλασία, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο 
στάθμευσης.
Είστε έτοιμοι για ποδηλατοβόλτα!

Βήμα 3: Επιστροφή ποδηλάτου
Σπρώξτε το ποδήλατο στην ελεύθερη 
θυρίδα του σταθμού. Το κλείδωμα 
επιβεβαιώνεται με χαρακτηριστικό ήχο και 
το λαμπάκι που αναβοσβήνει πράσινο. 
Επιβεβαιώστε ότι το ποδήλατο κλείδωσε 
σωστά, αλλιώς παραμένει χρεωμένο σε εσάς!

Καλή βόλτα!

Πώς θα εγγραφώ;
Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση:
• στον Σταθμό με  πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα και κινητό τηλέφωνο 
(Άπαξ πληρωμή 1,00 €)
• ή στην ιστοσελίδα www.chania.gr/bikes  
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα 
(Άπαξ πληρωμή 1,00 €)
• ή στο Γρ. διαφάνειας και υποστήριξης του 
Δημότη, Δήμου Χανίων (Δωρεάν), δνση: 
Υψηλαντών & Μυλωνογιάννη, 
προσκομίζοντας:
α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής  
ταυτότητας ή Διαβατηρίου
β. Φωτοαντίγραφο επίσημου αποδεικτικού 
ΑΦΜ (E1, Φορολογική δήλωση ή άλλο 
σχετικό) 

How it works
Use the system within three simple steps!!!

Step1: Borrow a bicycle 
To borrow a bicycle you must be a 
registered user of the system. If you are 
not a registered user, see below on “How 
do I Sign-up?” section for the registration 
process.
1. Insert your CycloCard in  the reader 
(or type your CycloName) and press 
"next" on the screen
2.Enter your PIN
3.Choose “Get a bike”. On the screen 
you can see your bike’s stand number
4.Walk to the bike stand and press the 
blinking button
5.Pull the bike backwards. Unlocking is 
confirmed by the changing sound 

Step 2: Use a bicycle
1.Check the tires, brakes, the bell and 
adjust the height of the bicycle you have 
borrowed
2.Read our tips for safe cycling, 
on the station’s kiosk

Step 3: Return the bicycle
Push the bicycle in the slot. 
The System is automatically informed.
Locking is confirmed by a changing sound 
and the blinking green light. 
Please confirm that you have properly 
locked the bike, otherwise you remain 
fully liable for its use. 

Have a nice Ride!

How do I Sign-up?
Fill in the application form:
• at the Cyclo-station, (pay once 1,00 €) 
using your credit or debit card and 
cell phone
• Or on the webpage www.chania.gr/bikes 
(pay once 1,00 €), using your credit 
or debit card
• Or visiting the Citizen’s Office of 
Muicipality of Chania (address: str. 
Ypsilanton & Mylonogianni) carrying
a) a photocopy of your Passport 
or Greek national ID
b) and a photocopy of Greek official 
document with Tax Registration Number 
(E1, etc)

join

the ride!
έτοιµοι για βόλτα;


