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Προσ : Δίκτυο Φορζων και Πολιτϊν
Θζμα : ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
τθν Παραςκευι12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14.00.
το πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και τθν επζκταςθ τθσ χριςθσ
οχθμάτων χαμθλϊν και μθδενικϊν εκπομπϊν και με βάςθ το νόμο 4710/2020 «Προϊκθςθ τθσ
θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», οι Διμοι μθτροπολιτικϊν κζντρων, οι μεγάλοι θπειρωτικοί Διμοι, οι
Διμοι πρωτευουςϊν περιφερειακϊν ενοτιτων, κακϊσ και οι μεγάλοι και μεςαίοι νθςιωτικοί Διμοι τθσ
χϊρασ υποχρεοφνται να ςυντάξουν χζδια Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.)
Σο χζδιο Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.) αφορά ςτθ χωροκζτθςθ δθμοςίωσ προςβάςιμων
ςθμείων επαναφόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (Η/Ο) κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ και αντίςτοιχα κζςεων
ςτάκμευςθσ Η/Ο, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου. Σα .Φ.Η.Ο. κα αποτελοφν ουςιαςτικά τον
Οδικό Χάρτθ χωροκζτθςθσ των δθμοςίωσ προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ θλεκτρικϊν
οχθμάτων, που αποτελεί και το προαπαιτοφμενο για τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν υποδομϊν ςτθν Ελλάδα,
ϊςτε να παρζχονται οι απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ αγοράσ περιςςότερων θλεκτρικϊν
οχθμάτων, τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα εντόσ των αςτικϊν κζντρων
και οικιςτικϊν ιςτϊν.
Κατόπιν τθσ υπ’ αρικμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόςκλθςθσ του Πράςινου Σαμείου για τθν υποβολι
προτάςεων ςτο πλαίςιο του Χρθματοδοτικοφ Προγράμματοσ «Δράςεισ Περιβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου 2020»
ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4 «χζδια Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.)», ο Διμοσ Πθνειοφ
υπζβαλε πρόταςθ θ οποία εγκρίκθκε και εντάχκθκε ςτο πλαίςιο του Χρθματοδοτικοφ Προγράμματοσ.
Μετά από ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ανάδοχοσ ανακθρφχκθκε θ εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS
CONCULTING ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι να γίνει θ χωροκζτθςθ δθμοςίων προςβάςιμων ςθμείων επαναφόρτιςθσ
Η/Ο κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ και κζςεων ςτάκμευςθσ Η/Ο, που εκπονείται από τουσ διμουσ εντόσ των
διοικθτικϊν τουσ ορίων, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 17 του ν. 4710/2020 «Προϊκθςθ τθσ
θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 142).
το πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ του παραδοτζου Π.1.Α. τθσ υπθρεςίασ "ΧΕΔΙΟ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΣΩΝ (.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ" πραγματοποιικθκε θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ
οποία περιλαμβάνει:
 Σθν καταγραφι των ςτοιχείων υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ και ειδικότερα τθν ευρωπαϊκι
νομοκεςία, τισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ και ςτρατθγικζσ περιφερειακοφ και επιπζδου.
 Σα πολεοδομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ: Μελετικθκαν τα κεςμοκετθμζνα πολεοδομικά
ςχζδια, οι υφιςτάμενεσ χριςεισ γθσ και κυκλοφοριακά ηθτιματα όπωσ το ςφςτθμα ςτάκμευςθσ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ανάλυςθ των πλθκυςμιακϊν δεδομζνων και κατανομισ τθσ






κατοχισ οχιματοσ και κζςεων ςτάκμευςθσ τα οποία κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθ χωροκζτθςθ
των θλεκτρικϊν φορτιςτϊν.
Σθν καταγραφι των χϊρων ςτάκμευςθσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου, κακϊσ και ειδικζσ κζςεισ
ςτάκμευςθσ Ι.Χ (όπωσ για παράδειγμα ΑμεΑ), κζςεισ ΣΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοεκφορτϊςεων.
Σθν ανάλυςθ των υποδομϊν του οδικοφ δικτφου, των ποδθλατοδρόμων, των πεηοδρομίων και των
μζςων μαηικισ μεταφοράσ.
Σθν καταγραφι των μελλοντικϊν αναπλάςεων και κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων
Σθ δθμιουργία χαρτϊν ςε περιβάλλον G.I.S

το πλαίςιο εκπόνθςθσ του χεδίου Φόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.) για τον Διμο Πθνειοφ
επιςυνάπτεται το Παραδοτζο Π1β, το οποίο αφορά τθν Χωροκζτθςθ θμείων Επαναφόρτιςθσ και
Θζςεων τάκμευςθσ Η/Ο και ενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου θμείων Επαναφόρτιςθσ Η/Ο.Παρακαλοφμε
για τα τυχόν ςχετικά ςχόλια και παρατθριςεισ, ζωσ τθν θμζρα Πζμπτθ11/11/2021 και ϊρα 14.00 .
Σα ςχόλια και οι παρατθριςεισ ςασ πρόκειται να ςυηθτθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ
που κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά τθν Παραςκευι12/11/2021 και ώρα 14.00 , μζςω τθσ
πλατφόρμασ Zoom ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84149109763?pwd=Mk1la25Rakl3cnptb2xsZVFRVDZFQT09
Meeting ID: 841 4910 9763
Passcode: 855180
Η ςυμμετοχι όλων ςασ τόςο ςε επίπεδο αποςτολισ ςχολίων και παρατθριςεων επί του παραδοτζου,
όςο και ςε επίπεδο Διαβοφλευςθσ κρίνεται απαραίτθτθ.
Ο Διμοσ ςτθν προςπάκεια του να ςυγκροτιςει ζνα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκομζνων φορζων
που ςυηθτά και ςυν διαμορφϊνει το μζλλον, προςβλζπει ςτθν ενεργι ςυμμετοχι και ςτιριξθ όλων ςασ,
για τθν αποτελεςματικι εκπόνθςθ του χεδίου.
Για τισ ανάγκεσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ, κα πρζπει να δθλϊςετε ςτο Διμο Πθνειοφ, μζχρι τθν Πζμπτθ
11/11/2021 (ςτον Ε. τεφανόπουλο), ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email:
dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr ) με τθν οποία κα ςυμμετζχετε.
ε διαφορετικι περίπτωςθ μπορείτε να δϊςετε το παρόν ςτθν αίκουςα δθμοτικοφ ςυμβουλίου κατά
τθν θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ Διαβοφλευςθσ, όπου τθρϊντασ τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του
κορονοϊοφ, κα ςυμμετάςχετε ςτθν τθλεδιάςκεψθ.
Με εκτίμθςθ,

