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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
 
 
Η είσοδος των καθαρά ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά είναι αρκετά πρόσφατη, 
με τα πρώτα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους τα τελευταία μόλις χρόνια. Σήμερα οι 
περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες προωθούν τα ηλεκτρικά τους οχήματα στην ελληνική 
αγορά, χωρίς να έχουν ωστόσο μεγάλη ανταπόκριση προς το παρόν. Εξαιρώντας τα υβριδικά 
οχήματα που είναι σχετικά δημοφιλή, τα καθαρά ηλεκτρικά οχήματα που συναντώνται στους 
ελληνικούς δρόμους είναι αριθμητικά πολύ λίγα. Τα αίτια αυτής της περιορισμένης χρήσης 
ηλεκτρικών οχημάτων στον ελληνικό χώρο είναι πολλαπλά. Εκτός από την έλλειψη 
ενημέρωσης για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και την προτίμηση συμβατικών οχημάτων, 
υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι, όπως: 
 
➢ Υψηλό κόστος αγοράς 
➢ Περιορισμένη αυτονομία 
➢ Έλλειψη υποδομών 

 
Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στοχεύουν στη χωροθέτηση δημόσιων 
προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες 
υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών 
ιστών. 
 

1.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
Ύστερα από το σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο 
Δήμος Τανάγρας, για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 
Τανάγρας, έγινε η ανάθεση της Σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «Ιωάννης Κουγιανός και 
Συνεργάτες Ε.Ε.», με εκπρόσωπο και Συντονιστή τον κ. Ιωάννη Κουγιανό. Η Σύμβαση για την 
παροχή υπηρεσιών της Μελέτης, υπογράφηκε μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου στις 17/01/2022. 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Τανάγρας. 
 
Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το Στάδιο 2 της Σύμβασης, το οποίο σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης επί του επικρατέστερου σεναρίου και τυχόν διορθωτικές ενέργειες.  
 
Η Ομάδα Μελέτης του συνόλου της Σύμβασης αποτελείται από τους: 
 

• Ιωάννης Κουγιανός, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. 

• Αριστείδης Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. 

• Πηνελόπη Κουγιανού, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. 

• Αναστασία Καραγεώργου, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ. 

• Ευάγγελος Δανέζης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. 

• Χρήστος Γκίκας,  Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο Πατρών. 
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1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  
 
Η κατάρτιση του Σχεδίου διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ  Α’  133/19.07.2018)  «Μεταρρύθμιση  θεσμικού  πλαισίου της  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]». 

• Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) 
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών .  

• Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

• Άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  

• Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα».  

• Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Παρ. Ζ του Ν. 
4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».  

• Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

• Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα ”.  

• Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».  

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες." 

• Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει.  

• Άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του 
κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν. 
4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).  

• Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

• Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

• Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

• Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κα».  

• Αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  
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• ΥΑ 56902/215/Β/1924/02-06-2017 Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του ΕΣΗΔΗΣ».  

• Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».  

• Αρ. απ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.  

• Σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ. 
 
Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης των 
οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, 
ιδίως δημοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά 
ηλεκτροκίνησης. Στα πλαίσια αυτά, και με βάση το Νόμο4710/2020, ως «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής 
ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους, εντός των διοικητικών 
τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
 
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το κάθε 
Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον τα εξής: 
 
α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των 
διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 
34 του ν. 2696/1999 (Α' 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους 
στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η 
χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) 
κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε: 
 
• υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 
• υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ιδίως στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και 
σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, 
• νέους υπαίθριους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται 
με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 
 
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς 
σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής 
ισχύος για την εξυπηρέτηση δημοτικών και αστικών λεωφορείων και συγχρόνως να 
διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία 
των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 
 
γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 
εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα 
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τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ' 
ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, 
 
δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 
εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) 
τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ' ελάχιστον σημείου 
επαναφόρτισης Η/Ο. Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και η επαναφόρτιση 
Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου 
τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα 
πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης - επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των 
ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα. 
 
ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα 
σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) θέση Η/Ο ανά 
πέντε (5) θέσεις στάθμευσης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18 του ν. 4710/2020. Στα 
σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται 
Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ. 
 
στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, 
όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 του ν. 4710/2020. 
 
Πέραν των ανωτέρω, στο Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και η 
χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, και η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 
εξυπηρέτηση του κοινού σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου 
δημοτικών ή αστικών συγκοινωνιών. 
 
Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του 
συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και 
αποκλειστικά για τις περ. β) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α' 142), οι 
ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του χρονικού πλαισίου που θα 
θέσει ο Φορέας Εκπόνησης, δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητας αυτών και 
των θυγατρικών τους στην κατά περίπτωση Περιοχή Παρέμβασης, ώστε να συμπεριληφθεί 
στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 
 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα: 
 
1. Π.1.α.: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης. 
 
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 
 
Αφορά στην δημιουργία τεύχους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση της 
περιοχής παρέμβασης και η συλλογή διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα κάτωθι: 
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α) Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
οικείου Δήμου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Σ.Β.Α.Κ., τις 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Ο.Χ.Ε.,τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Β.Α.Α., 
τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης - ΣΟΑΠ, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων - ΤΟΣΔΑ. 
 
β) Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
(ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός σημείων 
ενδιαφέροντος, ήδη υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης Η/Ο, όροι δόμησης κ.λπ.). 
 
γ) Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση υφιστάμενου 
οδικού δικτύου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού 
δικτύου και κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, 
στάθμευση εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) και των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής (περιγραφή υφιστάμενου στόλου οχημάτων 
των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει (α) των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και 
συγκοινωνιακών μελετών, ή/ και τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων ή/και (β) βάσει της 
ανάλυσης των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης. 
 
δ) Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων 
αστικών αναπλάσεων.  
 
ε) Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020 (Α' 142).  
 
στ) Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων. 
 
ζ) Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών 
αστικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών αστικής 
οδοποιίας και διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο κατά περίπτωση ΟΤΑ. 
 
Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 
 
Αφορά στην δημιουργία διανυσματικών αρχείων και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι: 
 
 α)Χαρτογράφηση των: κατηγοριών εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), όρων 
δόμησης (συντελεστή δόμησης και κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων πόλων 
αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 
(λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής τροχιάς), ορίων και στοιχείων υφισταμένων 
προγραμμάτων ανάπλασης (ειδικότερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές). 
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β) Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών κτιρίων/εγκαταστάσεων. 
 
γ) Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών 
επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
 
δ) Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης 
Η/Ο. 
 
ε) Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής shp των χώρων: 1. των α, β, γ, και δ 
της παρούσας παραγράφου και 2. των στοιχείων που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 
5. 
 
2.  Π.1.β.: Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων. 
 
Το Παραδοτέο Π.1.β συμπεριλαμβάνει την διαδικασία επιλογής χωροθέτησης Σημείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο, σενάρια ανάπτυξης δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και 
παρακολούθηση κάλυψης αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο, ως εξής: 
 
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο. 
 
Αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο, με βάση τα κάτωθι: 
 
A.1. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο 
σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων σημείων) 
τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) 
έτη. Στο Σ.Φ.Η.Ο. θα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης 
των οριζόμενων στο Σ.Φ.Η.Ο. σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή 
του εντός τριών (3) ετών. 
 
A.2. Ως προς τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο, λαμβάνονται υπόψη 
 
(α) οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρτισης στο Ελληνικό 
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες θα ζητείται η συνδρομή του 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης 
και το σχετικό κόστος τους, (β) τα γεωμετρικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης (π.χ. 
πλάτος πεζοδρομίου), (γ) οι απαιτήσεις για οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών 
και εξόδων χώρων στάθμευσης), όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
 
A.3. Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
και φόρτισης Η/Ο, ο Φορέας Εκπόνησης πραγματοποιεί: 
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α) Ανάλυση SWOT (για την επιλογή των βέλτιστων σημείων για τη χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο) στην οποία αξιοποιούνται και αξιολογούνται τα δεδομένα του 
παραδοτέου Π.1.α.  
 
β) Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων σε μικρά οδικά τμήματα για χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 
 
γ) Σύνταξη επιμέρους προτάσεων για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχήματα 
τροφοδοσίας, σε δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και για χωροθέτηση χώρων 
στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων. 
 
Β. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο. 
 
Αφορά σε παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την 
περιοχή παρέμβασης. 
 
α) Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και 
βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά, 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη λύση. 
 
β) Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική 
παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής. 
 
γ) Επισημαίνεται ότι: 1. Για τη χωροθέτηση χώρων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ 
ηλεκτρικών οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο ακολουθούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 4710/2020 (Α'142) και 2. Για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για 
ΑμεΑ ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4710/2020 (Α' 142). 
 
Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο. 
 
Ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί ανοιχτό ψηφιακό αρχείο στο οποίο συγκεντρώνονται και 
καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την στιγμή της δημιουργίας του 
Σ.Φ.Η.Ο. και αφορούν στην παρακολούθηση της κάλυψης των αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο, 
στοιχεία τοπικού φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., νέες προτάσεις από την ΕΕ κ.λπ., τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται σε επόμενη αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. με σκοπό να 
προτείνονται συμπληρώσεις και αλλαγές των Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. νέες θέσεις τοποθέτησης 
σημείων επαναφόρτισης, αλλαγή της θέσης τοποθετημένων σημείων επαναφόρτισης, 
αντικατάσταση σημείων επαναφόρτισης κανονικής ισχύος με σημεία επαναφόρτισης 
υψηλής ισχύος Η/Ο κ.λπ.). 
 
3. Π.2.: Έκθεση Διαβούλευσης. 
 
Στο Παραδοτέο Π.2. θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί του 
επικρατέστερου σεναρίου και τυχόν διορθωτικές ενέργειες.  
 
Ειδικότερα, ήδη πριν την έναρξη του Σταδίου 1, συντάσσεται από τον Φορέα Εκπόνησης η 
μέθοδος διαβούλευσης και οι σχετικές συμμετοχικές διαδικασίες και ορίζονται οι 
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επαγγελματικοί, συλλογικοί και άλλοι φορείς που θα συμμετέχουν στην διαδικασία καθ' όλη 
την διάρκεια της εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Στην διαβούλευση ενδείκνυται να συμμετέχουν και 
σχετικοί με την ηλεκτροκίνηση φορείς, εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες. Η 
συμμετοχή των παραπάνω φορέων δεν είναι δεσμευτική. Εν συνεχεία ο Φορέας Εκπόνησης 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, καταγράφει και αξιολογεί τα σχόλια και 
πραγματοποιεί τυχόν διορθωτικές ενέργειες.  
 
4. Π.3.: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου.  
 
1. Ανάλυση κόστους - οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης του οριζόμενου από 
το Σ.Φ.Η.Ο. δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (π.χ. σύμβαση παραχώρησης, σύμβαση 
προμήθειας). 
2. Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο. 
3. Προδιαγραφές (τεχνικές διαλειτουργικότητας, κ.λπ.) του προτεινόμενου δικτύου 
υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο. 
4. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου. 
5. Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων (σε τοπικό επίπεδο). 
6. Ψηφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα του Σ.Φ.Η.Ο. Τα ψηφιακά αρχεία θα αφορούν 
στην πρόταση χωροθέτησης όπου θα απεικονίζονται τα σημεία επαναφόρτισης και των 
θέσεων στάθμευσης Η/Ο με το σύνολο των απαραίτητων θεματικών ιδιοτήτων τους (για 
παράδειγμα σε ότι αφορά στα σημεία επαναφόρτισης: εάν πρόκειται για σημείο 
επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος Η/Ο, αριθμός ρευματοδοτών κ.ά.). Τα στοιχεία 
αυτά προορίζονται να τροφοδοτήσουν (α) βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
Μ.Υ.Φ.Α.Η. του ν. 4710/2020, και (β) διαδικτυακές πλατφόρμες πληροφόρησης (π.χ. 
websites) για τους κατοίκους και τους διερχόμενους από τα διοικητικά όρια του εκάστοτε 
Δήμου.  
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2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. 
 
 
Στόχος της Διαβούλευσης είναι η ενημέρωση των Φορέων και των πολιτών για το Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων του Δήμου και η πραγματοποίηση ανοιχτής συζήτησης 
επάνω στα σενάρια που προτείνει και την αξιολόγηση αυτών. 
 
Η διαδικασία Διαβούλευσης, ειδικά για την περίπτωση του ΣΦΗΟ, καλείται να επιτελέσει ένα 
διπλό ρόλο ο οποίος συνίσταται:  
 
Α. Στην ενημέρωση και κατάρτιση των φορέων των στελεχών του Δήμου για τα σενάρια 
χωροθέτησης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
 
Β. Στην άντληση απόψεων και προβληματισμών πολιτών και στελεχών στα πλαίσια της ίδιας 
της Διαβούλευσης, σχετικά με τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τη Μελετητική ομάδα. 
 

2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 
 
Μέσω της Διαβούλευσης τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα μέρη (δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες κ.λπ.) μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση όλων των 
θεμάτων που εξετάζονται, εκφράζοντας τις απόψεις και προτάσεις τους. 
 
 Η Διαβούλευση είναι ένα ενεργό στάδιο μεγάλης σημασίας για την επιτυχία του ΣΦΗΟ, κατά 
το οποίο η συμβολή του κοινού αξιολογείται και ενδεχομένως ενσωματώνεται στο Σχέδιο, 
τόσο κατά την περίοδο εκπόνησης, όσο και κατά την περίοδο υλοποίησής του. 
 
Η Διαβούλευση πραγματοποιείται κατά την φάση εκπόνησης, ώστε τα αποτελέσματα αυτής 
να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στο τελικό Σχέδιο. Στα πλαίσια αυτής δύναται να 
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ή/και συνδυαστικά τα κατάλληλα εργαλεία και οι πλέον 
αποδοτικοί τρόποι, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι περιεκτικό και 
στοχευμένο. 
 
Η διαδικασία Διαβούλευσης δύναται να περιλαμβάνει τις κάτωθι πρωτοβουλίες: 
 

❖ Δημοσιοποίηση του προσχεδίου Σ.Φ.Η.Ο στην ιστοσελίδα του Δήμου. Το προσχέδιο 
αναρτάται στην ιστοσελίδα, μετά σχετικής πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο (φορέα ή 
πολίτη), να υποβάλει τις προτάσεις του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 15 
ημερών από την δημοσιοποίηση. Ο τρόπος αυτός διαβούλευσης κρίνεται ο πλέον 
αποτελεσματικός, καθώς ο όγκος των θεμάτων αναμένεται να είναι μεγάλος, οι 
επιστημονικές και διεπιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται είναι ευρείες και η 
αποκτηθείσα εμπειρία είναι πρωταρχική στη χώρα. Σε περίπτωση που στο πέρας των 15 
ημερών η ανταπόκριση συμμετοχής του κοινού κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο 
Φορέας δύναται να παρατείνει τον χρόνο υποβολής σχολίων κατά 7 επιπλέον ημέρες. 

❖ Αποστολή του προσχεδίου σε ομάδες ομοειδών φορέων. Το προσχέδιο συνοδευόμενο 
από σχετική πρόσκληση για συμμετοχή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε ομάδες πολιτών και 
φορέων παρεμφερούς αντικειμένου, ώστε ενδεχομένως να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των 
φορέων με ζητούμενο την υποβολή κοινών προτάσεων. Τέτοιες ομάδες δύναται να είναι 
Ιδρύματα, Σύλλογοι, Σωματεία, ΜΚΟ κλπ. 
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❖ Αποστολή του προσχεδίου σε συγκεκριμένους φορείς. Το προσχέδιο συνοδευόμενο από 
σχετική πρόσκληση για συμμετοχή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένους φορείς 
των οποίων η συμμετοχή αξιολογείται ως ιδιαίτερα χρήσιμη. Τέτοιοι φορείς δύναται να είναι 
η Περιφέρεια, οι όμοροι Δήμοι, το ΚΤΕΛ, ο ΟΑΣΑ, το Λιμενικό Ταμείο κα. 

❖ Αξιολόγηση των προτάσεων της Διαβούλευσης. Η Ομάδα Μελέτης θα συγκεντρώσει και 
θα επεξεργασθεί - σε συνεργασία με τον Δήμο - όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν, ώστε να 
μπορέσει στη συνέχεια να τα αξιολογήσει. Σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται περαιτέρω 
διευκρίνιση επί συγκεκριμένων σχολίων/προτάσεων, τότε η Ομάδα Μελέτης ή/και ο Δήμος, 
δύνανται να δομήσουν και περαιτέρω επικοινωνία με τους συντάκτες των σχολίων αυτών. 
 
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι προτάσεις που θα κριθούν δόκιμες, 
ενσωματώνονται στο τελικό ΣΦΗΟ. 
 
Η διαδικασίας της Διαβούλευσης στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΦΗΟ Τανάγρας, 
πραγματοποιείται εφόσον αρχικά έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον Ανάδοχο τα κείμενα 
του 1ου Σταδίου της μελέτης Π.1.α. “Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση 
της Περιοχής Παρέμβασης” και Π.1.β. “Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων 
Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων” στους δημόσιους φορείς 
προκειμένου εκείνοι να διατυπώσουν τις απόψεις τους πάνω σε αυτά. Οι φορείς είναι οι 
εξής: 
 
• Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Τανάγρας 
• Πολεοδομία 
• ΚΤΕΛ 
• Αστικά  Λεωφορεία 
• Δημοτικές Ενότητες 
• Εμπορικό Επιμελητήριο 
• Γραφείο Δημάρχου 
• Ταξί 

 
Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με αποστολή προτάσεων ηλεκτρονικά, στο email 

texniki@tanagra.gr. 
 
Η ημερομηνίες που δόθηκαν προκειμένου να απαντήσουν διατυπώνοντας οι αρμόδιοι 
φορείς καθώς και οι πολίτες του Δήμου τις απόψεις τους πάνω στα κείμενα της μελέτης ήταν 
από την Παρασκευή 13/05/2022 έως και την Παρασκευή 27/05/2022.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης ο Ανάδοχος αξιολόγησε τις απόψεις και τις 
προτάσεις που εκφράστηκαν, έλαβε υπόψη του τυχόν προβλήματα και αντιρρήσεις που 
εκφράστηκαν, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, και προέβη στις 
κατάλληλες βελτιώσεις των σεναρίων που αρχικά διατύπωσε. 
 
Στη συνέχεια τα τελικά σενάρια θα εμπλουτιστούν με λεπτομερέστερη περιγραφή για την 
εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων και πολιτικών. Ο προσδιορισμός των μέτρων αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα ορόσημα υλοποίησης του ΣΦΗΟ. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
εξαρτάται πολύ και από τον βαθμό της μεταξύ τους συνέργειας και για τον λόγο αυτό θα 
θεωρούνται ως πακέτα και όχι μεμονωμένα. Η επιλογή θα βασιστεί στην εμπειρία άλλων 
περιοχών που εφάρμοσαν παρόμοιες πολιτικές και θα συνάδει με το απαιτούμενο κόστος 
υλοποίησης. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή αφού επαναξιολογήσει το 
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πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων, θα προσδιορίσει πακέτο μέτρων διασφαλίζοντας τη 
σύνδεσή τους με τους στόχους του ΣΦΗΟ. 
 

2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τελικές Θέσεις Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που 

επιλέχτηκαν. 

 

Πίνακας 1: Τελικές Θέσεις Σταθμών Φόρτισης Η/Ο Δήμου Τανάγρας. 
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