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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Θ παροφςα Μελζτθ εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ 
ςτον Ελλθνικό χϊρο και τθσ υποςτιριξθσ τθσ απόκτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. Με τθν παροφςα 
γίνεται καταγραφι των απαιτιςεων με ςκοπό τον κακοριςμό των βαςικϊν εκείνων προδιαγραφϊν για τθν 
κατάρτιςθ ςχεδίου φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων του Διμου Νίκαιασ – Αγ. Ι. Ρζντθ. 
Θ διάρκεια του ζργου κα είναι πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
κοπόσ και τόχοι του Ζργου 
Σα ΦΘΟ 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.  
Παράλλθλα, τα οφζλθ από τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου ζχουν πρωτίςτωσ εξωςτρεφι 
χαρακτιρα και αφοροφν κυρίωσ τουσ τελικοφσ ωφελοφμενουσ και ςυγκεκριμζνα τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
του Δθμοςίου, τουσ πολίτεσ / δθμότεσ τουσ  και τισ επιχειριςεισ μζςα από: 

-Ανάπτυξθ των ΑΠΕ 
-Δθμιουργία ενόσ ευρφτερου δικτφου για τθν ανάπτυξθ προςβάςιμων υποδομϊν φόρτιςθσ  
-Επζκταςθ θλεκτροκίνθςθσ 

Επίςθσ, ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου ζργου είναι να μπορεί ο οποιοςδιποτε πολίτθσ να ζχει ολοκλθρωμζνθ 
και ζγκυρθ πλθροφορία για τθν χωροκετικι διάταξθ, τόςο των φορτιςτϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων, όςο και 
για των περιοχϊν ςτάκμευςισ τουσ.  
 
Αντικείμενο και Περιεχόμενα του ζργου 
Σο .Φ.Θ.Ο. περιζχει τα εξισ: 
α) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 
Φορζα Εκπόνθςθσ, ςτουσ χϊρουσ ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ του άρκρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), κακϊσ 
και ςε ελεγχόμενουσ από τουσ διμουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ϊςτε να 
προβλζπεται υποχρεωτικά θ χωροκζτθςθ  ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ανά 
χιλίουσ (1.000) κατοίκουσ του διμου, και ειδικότερα ςε: 

 υφιςτάμενουσ υπαίκριουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. 

 υφιςτάμενουσ ςτεγαςμζνουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. 

 υφιςτάμενεσ παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ελεφκερεσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ, ιδίωσ ςτα 
πολεοδομικά κζντρα των διμων και ςε περιοχζσ αυξθμζνθσ επίςκεψθσ και ςε πυκνοδομθμζνεσ αςτικζσ 
περιοχζσ. 

 νζουσ υπαίκριουσ/ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ που 
χωροκετοφνται με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 
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β) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία των δθμοτικϊν και αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ανωτζρω 
εγκατάςταςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο υψθλισ ιςχφοσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοτικϊν και 
αςτικϊν λεωφορείων και ςυγχρόνωσ να διαςφαλίηεται θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αναμονι επαναφόρτιςθσ 
για τθν ομαλι λειτουργία των λεωφορειακϊν γραμμϊν προσ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ. 
 
γ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν 
λεωφορείων, ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων να εξοπλίηονται με 
ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον επί του ςυνόλου των 
υφιςτάμενων κζςεων ι ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 
 
δ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ Θ/Ο 
τροφοδοςίασ, ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ οχθμάτων τροφοδοςίασ να εξοπλίηονται με 
ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για το δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον του ςυνόλου των υφιςτάμενων 
κζςεων ι ενόσ (1) κατ‘ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 
τισ ανωτζρω κζςεισ επιτρζπεται και θ ςτάκμευςθ και θ επαναφόρτιςθ Θ/Ο που δεν εξυπθρετοφν ανάγκεσ 
τροφοδοςίασ μετά από τθ λιξθ του ωραρίου τροφοδοςίασ και ζωσ τθν επόμενθ ζναρξθ. 
ε εμπορικζσ περιοχζσ και ιςτορικά κζντρα πόλεων, χωροκετοφνται παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ - 
επαναφόρτιςθσ για θλεκτρικά ποδιλατα και μοτοποδιλατα τροφοδοςίασ τα οποία επιτρζπεται να 
κινοφνται πζραν των ωραρίων τροφοδοςίασ που ιςχφουν για τα υπόλοιπα οχιματα. 
 
ε) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε υφιςτάμενα και νόμιμα κακοριςμζνα ςθμεία ςτάςθσ ι 
ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ.-ΣΑΞΙ, και ςυγκεκριμζνα μία (1) κζςθ Θ/Ο ανά πζντε (5) κζςεισ ςτάκμευςθσ, 
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 18 του ν. 4710/2020. 
τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ορίηονται με τθν παροφςα απαγορεφεται να φορτίηονται Θ/Ο, εκτόσ 
από Ε.Δ.Χ.- ΣΑΞΙ. 
 
ςτ) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ  οχθμάτων ΑμεΑ, όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτο άρκρο 19 του ν. 4710/2020. 
 
2. Πζραν των ανωτζρω, ςτο .Φ.Θ.Ο. δφναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και θ χωροκζτθςθ δθμοςίωσ 
προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν 
των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και θ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ 
και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία του δικτφου δθμοτικϊν ι αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. 
 
3. Ειδικά για τισ περιοχζσ ευκφνθσ των δθμόςιων αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και του ςυγκοινωνιακοφ ζργου 
που παρζχεται από τουσ Ο.Α..Α. Α.Ε. και Ο..Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειςτικά για τισ περ. β) και ε) τθσ παρ. 1 
του άρκρου 17 του ν. 4710/2020  (Α’ 142), οι ανωτζρω Οργανιςμοί υποχρεοφνται να υποβάλουν, εντόσ 
του χρονικοφ πλαιςίου που κα κζςει ο Φορζασ Εκπόνθςθσ, δεςμευτικι πρόταςθ για τουσ χϊρουσ 
αρμοδιότθτασ αυτϊν και των κυγατρικϊν τουσ ςτθν κατά περίπτωςθ Περιοχι Παρζμβαςθσ, ϊςτε να 
ςυμπεριλθφκεί ςτο υπό εκπόνθςθ .Φ.Θ.Ο. 
 
4. Εφόςον ςτθν Περιοχι Παρζμβαςθσ υπάρχουν περιοχζσ ευκφνθσ άλλων νομικϊν προςϊπων ι 
οντοτιτων πλθν του Φορζα Εκπόνθςθσ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ μπορεί να απευκφνει πρόςκλθςθ ςτα νομικά 
αυτά πρόςωπα ι οντότθτεσ να υποβάλουν εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου που αυτόσ κα κζςει, δεςμευτικι 
πρόταςθ για χωροκζτθςθ δθμοςίωσ προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 
ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ αυτϊν εντόσ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτο υπό 
εκπόνθςθ .Φ.Θ.Ο. 
 
5. Δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί εντόσ τθσ Περιοχισ 
Παρζμβαςθσ ζωσ τθν εκπόνθςθ του .Φ.Θ.Ο. και δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που 
βρίςκονται εκτόσ τθσ αρμοδιότθτασ του Φορζα Εκπόνθςθσ αλλά εντόσ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ, λαμβάνονται υπόψθ και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο .Φ.Θ.Ο. με 
διακριτι ζνδειξθ. 

 



 

Απαιτήςεισ – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ - Χρονοδιάγραμμα  Τλοποίηςησ 
 
Μεθοδολογία υλοποίηςησ 
Θ διάρκεια του ζργου είναι πζντε (5) μινεσ και χωρίηεται ςτα ακόλουκα ςτάδια: 
 
τάδιο 1ο: «Ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ - Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ Διαδικαςία 
Επιλογισ Χωροκζτθςθσ θμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο - ενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου θμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο». 
 
Με το πζρασ του 1ου ταδίου, κα ζχει ολοκλθρωκεί το Παραδοτζο Π.1, το οποίο κα περιλαμβάνει δφο 
υποφακζλουσ: 

Π.1α  Ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ και Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ 

Π.1β Χωροκζτθςθ θμείων Επαναφόρτιςθσ και Θζςεων τάκμευςθσ Θ/Ο και ενάρια Ανάπτυξθσ 
Δικτφου θμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

 
Σο Παραδοτζο Π.1α ςυμπεριλαμβάνει τθν Ανάλυςθ τθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ και τθν Χαρτογράφθςθ 
τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ, ωσ εξισ: 
 
Ανάλυςη Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ 

Αφορά ςτθν δθμιουργία τεφχουσ ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται θ παρουςίαςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 
και θ ςυλλογι διακζςιμων υφιςτάμενων ςτοιχείων (πλθροφοριϊν και μελετϊν) και περιλαμβάνει  τα 
παρακάτω: 
α) υλλογι και καταγραφι των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων ςτρατθγικϊν ςχεδίων του οικείου Διμου, 
όπωσ τα χζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ - .Β.Α.Κ., τισ Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ - Ο.Χ.Ε., 
τα ςχζδια για Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ - Β.Α.Α. 
 
β) Καταγραφι των βαςικϊν υφιςτάμενων ςτοιχείων των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (π.χ 
ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, χριςεισ γθσ, πλθκυςμόσ εξυπθρζτθςθσ, εντοπιςμόσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ, ιδθ 
υφιςτάμενα/αναπτυςςόμενα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, όροι δόμθςθσ κ.λπ.). 
 
γ) Καταγραφι των τεκμθριωμζνων υφιςτάμενων κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (π.χ. 
ανάλυςθ υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου, υφιςτάμενα ςτοιχεία κυκλοφοριακϊν φόρτων, ςφνκεςθσ 
κυκλοφορίασ, λειτουργίασ οδικοφ δικτφου και κυκλοφοριακϊν ροϊν ποδθλάτων, οχθμάτων και ΜΜΜ, 
παρόδια ςτάκμευςθ, ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ, δικτφων ιπιων μορφϊν μετακίνθςθσ) και τυχόν 
εξειδικευμζνων δικτφων μεταφορϊν (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, ςιδθροδρομικοί ςτακμοί). Επίςθσ, εφόςον 
υφίςτανται, κα καταγραφοφν και τα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ (περιγραφι 
υφιςτάμενου ςτόλου οχθμάτων των κατοίκων, αζριοι ρφποι). 
 
δ) Καταγραφι των κατευκφνςεων των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων Σοπικϊν Πολεοδομικϊν χεδίων 
(Σ.Π..) κακϊσ και τυχόν ευρφτερων μελετϊν και προγραμμάτων αςτικϊν αναπλάςεων. 
 
ε) Καταγραφι των υφιςτάμενων υπαίκριων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, των υφιςτάμενων 
ςτεγαςμζνων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, κζςεων ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων, δθμοτικϊν 
κτιρίων/εγκαταςτάςεων κ.ο.κ., βάςει των κακοριηομζνων του ν. 4710/2020 (Α’ 142). 
ςτ) υλλογι και καταγραφι διακζςιμων τοπογραφικϊν υποβάκρων. 
 
η) υλλογι και καταγραφι υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων πολεοδομικϊν μελετϊν, μελετϊν αςτικϊν 
αναπλάςεων και κυκλοφοριακϊν μελετϊν, μελετϊν ςτάκμευςθσ, μελετϊν αςτικισ οδοποιίασ και 
διαμόρφωςθσ οδϊν, που ζχει εκπονιςει ο κατά περίπτωςθ ΟΣΑ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Χαρτογράφηςη τησ περιοχήσ παρζμβαςησ 

Αφορά ςτθν δθμιουργία διανυςματικϊν αρχείων και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
α) Χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων ςτοιχείων (εφόςον αυτά είναι διακζςιμα): εμπορικϊν 
ςυγκεντρϊςεων και ςυγκεντρϊςεων κζςεων εργαςίασ και μεγάλων κτθρίων γραφείων και μεγάλων 
πόλων αναψυχισ/πολιτιςμοφ/ τουριςμοφ/ακλθτιςμοφ, ςτακμϊν δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ (λεωφορείων, 
ι/και μζςων ςτακερισ τροχιάσ), ορίων και ςτοιχείων υφιςταμζνων προγραμμάτων ανάπλαςθσ 
(ειδικότερα ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ). 
 
β) Καταγραφι ςθμείων παρόδιασ ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ IX οχθμάτων (ελεφκερθσ και ελεγχόμενθσ 
ςτάκμευςθσ), λεωφορείων, ταξί, κζςεων τροφοδοςίασ, κζςεων ΑμεΑ κ.τ.λ., κακϊσ και δθμοτικϊν 
κτιρίων/εγκαταςτάςεων. 
 
(γ) Καταγραφι ςθμείων/περιοχϊν με δυνατότθτα καταςκευισ νζων παροχϊν υποδομϊν επαναφόρτιςθσ 
θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςε 
ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου ι τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., εφόςον απαιτείται. 
 
(δ) Καταγραφι αναγκαίων παρεμβάςεων ςτα ςθμεία τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 
 
ε) Καταγραφι διακζςιμων ςτοιχείων ψθφιακά ςε διανυςματικά αρχεία μορφισ shp.  
 
 
Σο Παραδοτζο Π.1β ςυμπεριλαμβάνει τθν Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ θμείων Επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο, ενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου θμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και Παρακολοφκθςθ  Κάλυψθσ Αναγκϊν 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ωσ εξισ: 
 
Διαδικαςία Επιλογήσ χωροθζτηςησ ςημείων επαναφόρτιςησ Η/Ο 

Αφορά ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνων ςθμείων για τθν τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με 
βάςθ τα παρακάτω: 
α) Σα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που κα προτείνονται κα πρζπει να εξυπθρετοφν ςτο ςφνολό τουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδθ υφιςτάμενων/αναπτυςςόμενων ςθμείων) τισ ανάγκεσ φόρτιςθσ 
όλων των κατθγοριϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων για τα επόμενα πζντε ζτθ. το .Φ.Θ.Ο. κα 
ςυμπεριλαμβάνεται πρόταςθ για πρόγραμμα τμθματικισ υλοποίθςθσ των οριηόμενων ςτο .Φ.Θ.Ο. 
ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν πλιρθ υλοποίθςι του εντόσ τριϊν (3) ετϊν. 
 
β) Ωσ προσ τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, 
λαμβάνονται υπόψθ, οι ςχετικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ των υποδομϊν επαναφόρτιςθσ ςτο 
Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, για τισ οποίεσ κα ηθτείται θ ςυνδρομι των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν του Διμου ι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., εφόςον απαιτείται,  τα γεωμετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ (π.χ. πλάτοσ  πεηοδρομίου) και οι απαιτιςεισ για οδικι αςφάλεια (ορατότθτα από ςυμβολι 
οδϊν και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ), όπωσ προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
γ) Για τθν αξιολόγθςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 
τθν επιλογι ςθμείων κατάλλθλων για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ Θ/Ο, κα 
πραγματοποιείται: 

Ανάλυςθ SWOT (για τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο) ςτθν οποία αξιοποιοφνται και αξιολογοφνται τα δεδομζνα του παραδοτζου Π.1α. 

Καταγραφι προτάςεων αναπλάςεων ςε μικρά οδικά τμιματα για χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο. γ) φνταξθ επιμζρουσ προτάςεων για χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο που ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχιματα τροφοδοςίασ, ςε δθμοτικά 
κτίρια/εγκαταςτάςεισ κ.τ.λ.) κακϊσ και για χωροκζτθςθ χϊρων ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν ποδθλάτων. 
 
ενάρια Ανάπτυξησ Ολοκληρωμζνου Δικτφου Φόρτιςησ Η/Ο 

Αφορά ςε παρουςίαςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνου δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν περιοχι παρζμβαςθσ.  
 



 

 
Παρακολοφθηςη κάλυψησ αναγκϊν επαναφόρτιςησ Η/Ο 

Θα δθμιουργεί ανοιχτό ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται όλα τα νζα 
διακζςιμα από τισ υπθρεςίεσ του Διμου ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του 
.Φ.Θ.Ο. και αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ςτοιχεία 
τοπικοφ φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., νζεσ προτάςεισ από τθν ΕΕ κ.λπ., τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςε 
επόμενθ ανακεϊρθςθ/επικαιροποίθςθ του .Φ.Θ.Ο. με ςκοπό να προτείνονται ςυμπλθρϊςεισ και αλλαγζσ 
των .Φ.Θ.Ο. (π.χ. νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αλλαγι τθσ κζςθσ τοποκετθμζνων 
ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αντικατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ κανονικισ ιςχφοσ με ςθμεία 
επαναφόρτιςθσ υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο κ.λπ.). 
 
τάδιο 2ο: «υμμετοχικζσ διαδικαςίεσ - Διαβοφλευςθ» 
Κατά το 2ο τάδιο κα πραγματοποιθκοφν από τον Διμο υμμετοχικζσ Διαδικαςίεσ – Διαβοφλευςθ, με 
βάςθ τθ μζκοδο που κα ςυνταχκεί από τον Φορζα Εκπόνθςθσ. Θα οριςτοφν οι επαγγελματικοί, ςυλλογικοί 
και άλλοι φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του .Φ.Θ.Ο. 
τθν διαβοφλευςθ ενδείκνυται να ςυμμετζχουν και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ φορείσ, 
εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ. Θ ςυμμετοχι των παραπάνω φορζων δεν είναι δεςμευτικι. 
Εν ςυνεχεία ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμοςιοποιεί τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, καταγράφει και 
αξιολογεί τα ςχόλια και πραγματοποιεί τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ.  
Με το πζρασ του ταδίου 2, κα ςυνταχκεί το Παραδοτζο  Π.2, ςτο οποίο κα παρουςιάηονται τα 
αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ επί του επικρατζςτερου ςεναρίου και τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 
 
τάδιο 3ο: «Ολοκλιρωςθ Φακζλου – Εφαρμογι χεδίου» 

Με το πζρασ του 3ου ταδίου, κα ςυνταχκεί το Παραδοτζο Π.3, ςτο οποίο υποχρεωτικά κα 
παρουςιάηονται: 

Ανάλυςθ κόςτουσ - οφζλουσ και επιλογι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του οριηόμενου από το .Φ.Θ.Ο. 
δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο (π.χ. ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ςφμβαςθ προμικειασ). 

χζδιο και χρονικόσ προγραμματιςμόσ χωροκζτθςθσ/αδειοδότθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Προδιαγραφζσ (τεχνικζσ, διαλειτουργικότθτασ, κ.λπ.) του προτεινόμενου δικτφου υποδομϊν 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζργου. 

Ανάπτυξθ Πολιτικισ Κινιτρων (ςε τοπικό επίπεδο). 

Ψθφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομζνα του .Φ.Θ.Ο. Σα ψθφιακά αρχεία κα αφοροφν ςτθν 
πρόταςθ χωροκζτθςθσ όπου κα απεικονίηονται τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ και των κζςεων ςτάκμευςθσ 
Θ/Ο, με το ςφνολο των απαραίτθτων κεματικϊν ιδιοτιτων τουσ. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Χρονοδιάγραμμα του Ζργου 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Παραδοτζου 
1οσ 

Μήνασ 
2οσ 

Μήνασ 
3οσ 

Μήνασ 
4οσ 

Μήνασ 
5οσ 

Μήνασ 

Π.1 Παραδοτζο 1 
     

Π.1α 
Ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 
χαρτογράφθςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.     

 

Π.1β 

Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ θμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ενάρια Ανάπτυξθσ 
Δικτφου θμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και 
Παρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

    

 Π.2 Παραδοτζο 2 
    

 

Π.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ. 
    

 Π.3 Παραδοτζο 3 
    

 

Π.3 
Ολοκλιρωςθ Φακζλου - Εφαρμογι χεδίου 
Εφαρμογισ.     

  

 
 

Παραδοτζα φακζλου .Φ.Η.Ο. 
 
Για τθν κατάρτιςθ ενόσ .Φ.Θ.Ο. κα δθμιουργθκεί ο «Φάκελοσ  .Φ.Θ.Ο.», ο οποίοσ κα αποτελείται 
υποχρεωτικά από τρία (3) παραδοτζα, ωσ εξισ:  
 
Παραδοτζο Π1 που αποτελείται από τα: 

Παραδοτζο   Π.1α: Ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ - Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ 

Παραδοτζο Π.1β: Χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ και κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο - ενάρια 
ανάπτυξθσ δικτφου ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

 
Παραδοτζο Π.2: Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ. 
 
Παραδοτζο Π.3: Ολοκλιρωςθ Φακζλου - Εφαρμογι χεδίου 
Σα ςτάδια που κα ολοκλθρωκοφν, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τα παραδοτζα, είναι τα παρακάτω: 



 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 
Περιγραφή 

Παραδοτζου 
Ανθρωπομήνεσ 

Κόςτοσ 
Ανθρωπομήνα 

Χωρίσ 
ΦΠΑ 24% 

φνολο 
Χωρίσ 

ΦΠΑ 24% 
ςε (€) 

ΦΠΑ 24% 
ςε (€) 

υνολικό 
κόςτοσ 
ςε (€) 

Π.1 1ο Παραδοτζο           

Π.1α 

Ανάλυςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ και 
χαρτογράφθςθ τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ. 

6 2.500,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Π.1β 

Διαδικαςία Επιλογισ 
Χωροκζτθςθσ θμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, 
ενάρια Ανάπτυξθσ 
Δικτφου θμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και 
Παρακολοφκθςθ 
Κάλυψθσ Αναγκϊν 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

6 2.500,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Μερικό φνολο 1ου Παραδοτζου 
  

30.000,00 7.200,00 37.200,00 

Π.2 2ο Παραδοτζο 
     

Π.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ. 2 2.500,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Μερικό φνολο 2ου Παραδοτζου 
  

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Π.3 3ο Παραδοτζο 
     

Π.3 

Ολοκλιρωςθ Φακζλου - 
Εφαρμογι χεδίου 
Εφαρμογισ. 

10 2.500,00 25.000,00 6.000,00 31.000,00 

Μερικό φνολο 3ου Παραδοτζου     25.000,00 6.000,00 31.000,00 

 
Γενικό 

φνολο: 
60.000,00 14.400,00 74.400,00 

 
 
 

Ο  προΰςτ. Τμήματοσ 
Ηλ/μηχανολογικών Εγκ/ςεων 

Δημοτικών Κτιρίων & Ανοικτών Υποδομών 
 
 
 

Ο Δ/ντησ Τ.Υ. 
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