
                            

 

Σςξ πλαίριξ ςηπ αμάπςσνηπ ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ ρε ξλόκληοη ςημ Ελλάδα και ςημ 
επέκςαρη ςηπ υοήρηπ ξυημάςχμ υαμηλώμ και μηδεμικώμ εκπξμπώμ και με βάρη 
ςξ μόμξ 4710/2020 «Ποξώθηρη ςηπ ηλεκςοξκίμηρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ξι 
Δήμξι μηςοξπξλιςικώμ κέμςοχμ, ξι μεγάλξι ηπειοχςικξί Δήμξι, ξι Δήμξι 
ποχςεσξσρώμ πεοιτεοειακώμ εμξςήςχμ, καθώπ και ξι μεγάλξι και μεραίξι 
μηριχςικξί Δήμξι ςηπ υώοαπ σπξυοεξύμςαι μα ρσμςάνξσμ Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικώμ Οχημάτωμ (Σ.Φ.Η.Ο.). 

Τξ Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικώμ Οχημάτωμ (Σ.Φ.Η.Ο.) ατξοά ρςη 
υχοξθέςηρη δημξρίχπ ποξρβάριμχμ ρημείχμ επαματόοςιρηπ Ηλεκςοικώμ 
Ουημάςχμ (Η/Ο) καμξμικήπ ή σφηλήπ ιρυύξπ και αμςίρςξιυα θέρεχμ ρςάθμεσρηπ 
Η/Ο, εμςόπ ςχμ διξικηςικώμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ, έςρι ώρςε μα παοέυξμςαι ξι 
απαοαίςηςεπ σπξδξμέπ για ςημ εμθάοοσμρη αγξοάπ πεοιρρόςεοχμ ηλεκςοικώμ 
ξυημάςχμ. Η αύνηρη ςηπ υοήρηπ Η/Ο θα ρσμβάλλει ρςη βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ 
ςξσ αέοα εμςόπ ςχμ αρςικώμ κέμςοχμ και ξικιρςικώμ ιρςώμ. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα 
απξςελξύμ ξσριαρςικά ςξμ Οδικό Χάοςη υχοξθέςηρηπ ςχμ δημξρίχπ 
ποξρβάριμχμ θέρεχμ ρςάθμεσρηπ και τόοςιρηπ ηλεκςοικώμ ξυημάςχμ, πξσ 
απξςελεί και ςξ ποξαπαιςξύμεμξ για ςημ αμάπςσνη ςχμ ρυεςικώμ σπξδξμώμ 
ρςημ Ελλάδα. 

Καςόπιμ ςηπ σπ’ αοιθμόμ ποχς. 7970/16-11-2020 ποόρκληρηπ ςξσ Πράσιμου 
Ταμείου για ςημ σπξβξλή ποξςάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςξσ Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλομτικού Ισοζυγίου 2020» ρςξμ Άνξμα 
Ποξςεοαιόςηςαπ 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικώμ Οχημάτωμ (Σ.Φ.Η.Ο.)», ξ 
Δήμξπ μαπ σπέβαλε ποόςαρη η ξπξία εγκοίθηκε και εμςάυθηκε ρςξ πλαίριξ 
ςξσ Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσιμου Ταμείου. 

Μεςά από ρσμξπςικό διαγχμιρμό, αμάδξυξπ αμακηούυθηκε η εςαιοεία ENERES 
HELLAS CPM I.K.E. 

Αμαλυτικότερα 

Υλξπξιήθηκε αμάλσρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ και υαοςξγοάτηρη ςηπ 
πεοιξυήπ παοέμβαρηπ και έπειςα από ςημ ανιξλόγηρη ςχμ ξδικώμ ςμημάςχμ για 
ςημ καςαλληλόληςα ςξσπ μα τιλξνεμήρξσμ τξοςιρςέπ Η/Ο, ακξλξύθηρε η 
αμάπςσνη δύξ εμαλλακςικώμ Σεμαοίχμ χπ ποξπ ςημ υχοξθέςηρή ςξσπ 
ρςηοιζόμεμα ρςξμ ρσμδσαρμέμξ πξλεξδξμικό και κσκλξτξοιακό ρυεδιαρμό ςηπ 
πεοιξυήπ. Με ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ παοαπάμχ διαδικαρίαπ διενήυθη 
διαβξύλεσρη, ρςημ ξπξία παοξσριάρςηκαμ αμαλσςικά ςα ποξςειμόμεμα ρημεία 
ςξπξθέςηρηπ ςχμ ρςαθμώμ τόοςιρηπ. Καςά ςη διάοκεια ςηπ διαβξύλεσρηπ 
εκτοάρςηκαμ και ρσζηςήθηκαμ ξι απόφειπ όλχμ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρυεςικά με 
ςημ υχοξθέςηρη ςχμ ρημείχμ τόοςιρηπ, με ςημ πλειξφητία ςχμ ρσμμεςευόμςχμ 
μα δείυμξσμ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ ρςξ αμςικείμεμξ. Η διεναγχγή ςηπ 



διαβξύλεσρηπ απξςιμήθηκε χπ επιςσυήπ και ξι τξοείπ εμημεοώθηκαμ για ςιπ 
διαδικαρίεπ εκπόμηρηπ ςξσ Σ.Φ.Η.Ο. και με ςιπ ςξπξθεςήρειπ ςξσπ ρσμειρέτεοαμ 
ρε γμώρειπ και καςαοςιρμέμεπ ιδέεπ βάρει ςξσ αμςικειμέμξσ ςξσπ. Η εκπόμηρη 
ςξσ Σ.Φ.Η.Ο. ξλξκληοώθηκε με ςημ μελέςη κόρςξσπ ξτέλξσπ για μα ποξκύφει 
ςξ βέλςιρςξ Σεμάοιξ σλξπξίηρηπ, και ενεςάρςηκαμ κίμηςοα για ςξσπ δημόςεπ με 
ρςόυξ ςημ αύνηρη ςξσ μεοιδίξσ Η/Ο ρςξ Δήμξ. Τα απξςελέρμαςα 
κξιμξπξιήθηκαμ ρςξσπ εμπλεκόμεμξσπ τξοείπ για ρυόλια-παοαςηοήρειπ. 

Τέλξπ, ςξ έογξ έκλειρε με επιςσυία καθώπ εγκοίθηκε από ςημ επιςοξπή 
πξιόςηςαπ ζχήπ ςξσ Δήμξσ (απόταρη 14/2022). 

 

 

 


