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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

της αριθμ. 15/2022 συνεδρίασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 
Αριθμ. Απόφασης  37 / 2022 

 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αιγάλεω 

 
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τηρουμένων των οδηγιών αντιμετώπισης  των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 
12:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 28152/03-06-2022, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο 
των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, όπως παρακάτω:   
                                 Παρόντες                                                            
1. Μανδραφλής Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)                        
2. Μάνδρος Ηλίας (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)             
3. Χρυσούλας Φώτιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)            
4. Αγγελάκη Σοφία (τακτικό μέλος)                       
5. Γονιδάκης Δημήτριος (τακτικό μέλος)                     
6. Βλάχου Ζωή (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.)               
7. Ευαγγελάτος Σπυρίδων (τακτικό μέλος)  
8. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος) 
9. Βασιλοπούλου Θεοδώρα  (τακτικό μέλος) 
 
       Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το αριθμ. 
πρωτ. 26878/30-5-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 

κ. Πρόεδρε, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 

4647/2019. 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020). 

3. Την υπ’ αριθμ. 7970/16.11.2020 Α’ πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 

(Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, του Πράσινου Ταμείου.  

4. Την με αριθμ. 356/2020 (ΑΔΑ: ΨΘ8ΥΩ6Ν-ΘΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αιγάλεω με θέμα «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
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«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω», στο πλαίσιο του 

άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 

5. Την με αρ. απόφαση 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με την οποία 

εντάσσεται η πρόταση του Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω» με χρηματοδότηση 100% εκ ποσού 59.520,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

6. Την με αριθμ. 139/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΖΛΩ6Ν-ΡΡ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αιγάλεω με θέμα «Καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο 

Αιγάλεω», β. Έγκριση της με αριθμ. 4/24506/14.06.2021μελέτης – τεχνικές προδιαγραφές της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και γ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του παραπάνω συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού». 

7. Την με αριθμ. 293/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΓΧΩ6Ν-6ΘΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αιγάλεω με θέμα «Έγκριση του από 8/12/2021 3ου Πρακτικού της περί ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού του Δήμου Επιτροπής Αιγάλεω με τίτλο: 

«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω», με αριθμ. 

διακήρυξης 24706/14.6.2021». 

8. Την αριθμ. πρωτ. 60376/30.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009876458 2021-12-30) νομική δέσμευση που 

αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 22706/9.05.2022 έγγραφο που αφορά στην παράδοση των παραδοτέων για την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 

από την εταιρεία «ENERES HELLAS CPM IKE» 

10. Το από 16.05.2022 πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής του Δήμου Αιγάλεω της παραπάνω 

υπηρεσίας. 

Σχετικά με το θέμα θέτουμε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής: 

 

1. Ορισμός του ΣΦΗΟ 

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίων 

προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και 

θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». 

 

2.  Ιστορικό 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ο Δήμος Αιγάλεω υπέγραψε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60376/30.12.2021 

(ΑΔΑΜ: 21SYMV009876458 2021-12-30) σύμβαση, προϋπολογισμού 57.139,20 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με την εταιρεία «ENERES HELLAS CPM I.K.E.» για την εκπόνηση 

του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αιγάλεω με χρηματοδότηση 100% 

του Πράσινου Ταμείου. 

Η ανωτέρω υπηρεσία εκπονήθηκε σύμφωνα με: 

1. Το ν. 4710/2020 στο Φ.Ε.Κ. τ.Α' 142/23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». 
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2. Το άρθρο 18 «Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων» παρ. 4 του ν. 

4787/2021 στο ΦΕΚ.Α' 44/26.03.2021. 

3. Την Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 

93764/396/ 30 Σεπτεμβρίου 2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Σ.Φ.Η.Ο.» στο ΦΕΚ Β' 4380/05-10-2020. 

4. Την αρ. απόφαση 201.6/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ20Τ46Ψ844-ΙΞΑ). 

5. Το νεότερο οδηγό υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. (Τελευταία ενημέρωση: 04.01.2021) του Πράσινου Ταμείου. 

6. Την από 22.3.21 Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Οδηγίες 

στους Δήμους για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» και υπότιτλο «Ερμηνευτική 

εγκύκλιος για την κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) - Παράταση για 

τους Δήμους ως τις 30.06.2021» και την επισυναπτόμενη σε αυτήν Ερμηνευτική Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των 

«Τεχνικών Οδηγιών τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» (διαθέσιμη στο δικτυακό 

τόπο:https://vpen.gov.qr/odiqies-stous-dimous-qia-tous-stathmous-fortisis-ilektrito).  

7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 στο ΦΕΚ Α’ 47/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ EE και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του ν.4782/2021 στο ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία», όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,87,88 και 209 του ν. 3463/2006 στο ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 94 και 95 του ν. 3852/2010 στο ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 στο ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

12. Την αναγκαιότητα του Δήμου Αιγάλεω για την εν θέματι γενική υπηρεσία για την εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4710/2020 στο ΦΕΚ Α’ 142/23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες 

διατάξεις» σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/30 Σεπτεμβρίου 2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» στο ΦΕΚ Β' 4380/05.10.2020. 

Με τις ανωτέρω διατάξεις διαφαίνεται η προσπάθεια προκειμένου οι πόλεις να αποκτήσουν το 

δικό τους δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να 

αναλάβουν οι Δήμοι είναι να εκπονήσουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο για το δημόσιο δίκτυο φορτιστών, 
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το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης. Το αντικείμενο των 

σταδίων του ανωτέρω σχεδίου, όπως προβλέπονται από τη σύμβαση περιγράφεται συνοπτικά ως 

εξής: 

 

3.  Αντικείμενο της σύμβασης 

Τα τελικά παραδοτέα του αναδόχου ήταν: 

Περιγραφή Παραδοτέο 

Α. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

 

Β. Η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης 

Π.1α : Ανάλυση υφιστάμενης 

κατάστασης – χαρτογράφηση 

περιοχής παρέμβασης (Τεύχος 

και σχέδια) 

Γ. Την επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 

Δ. Την παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου 

υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή παρέμβασης, 

βαθμονόμησή τους που θα καταλήγουν στην βέλτιστη προτεινόμενη 

λύση, καθώς και χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των 

εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρουσίαση και 

τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής. 

 

Ε. Τη δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού αρχείου με σκοπό να 

συγκεντρώνονται και να καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που θα 

προκύπτουν από την στιγμή της δημιουργίας του Σ.Φ.Η.Ο. 

Π. 1β : Χωροθέτηση σημείων 

επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο και σενάρια 

ανάπτυξης δικτύου σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο (Τεύχος και 

σχέδια) 

ΣΤ. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί του 

επικρατέστερου σεναρίου καθώς και τυχόν διορθωτικές ενέργειες 

 

Π.2 : Έκθεση διαβούλευσης 

(συμπεριλαμβάνεται υλικό 

τεκμηρίωσης όπως πρακτικά 

συναντήσεων, υλικό 

επικοινωνίας, φωτογραφίες 

καθώς και τα πορίσματα της 

διαβούλευσης) 

Ζ. Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
Π3 : Ολοκλήρωση φακέλου – 

Εφαρμογή σχεδίου 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας ζωής όπως: 

 

1. Εγκρίνει το παρόν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 

Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020). 

2. Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

     
  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 
θέματος και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1. Εγκρίνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 

Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020). 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

 
Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βλάχου Ζωή, Ευαγγελάτος 

Σπυρίδων (Ανάπλαση Αιγάλεω) και Βασιλοπούλου Θεοδώρα (Λαϊκή Συσπείρωση). 
 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΦΛΗΣ  

 
                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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