
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 8/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 31 του μήνα Μαΐου του έτους 2022 

και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η  Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.:  4954/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. 

Προέδρου – Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:    

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου 

Στυλίδας». 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

5. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

  

ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ζ-6ΕΧ



 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει 

αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τον Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/23.07.2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 

άλλες διατάξεις»,  ο οποίος ορίζει ότι οι Δήμοι εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 

2. την υπ’ αρ. απόφαση 201.6/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 

Ψ20Τ46Ψ844-ΙΞΑ),  με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση κατά 100% της 

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

στο Δήμο Στυλίδας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». 

3. την υπ’ αρ. 10/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ665Ω1Ζ-ΟΑΧ) 

περί αποδοχής της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 

4. την υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) με την οποία ορίζονται  οι 

τεχνικές οδηγίες εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. 

5. την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΙ574653Π8-ΒΞΟ ερμηνευτική 

εγκύκλιο για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για Σχέδια φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» 

6. την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/2021 (ΦΕΚ 5775/Β/10.12.2021 απόφαση 

του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί παράτασης της καταληκτικής 

ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από 

τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α` 142)» , όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (A’ 

44) και παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29-6-2021 

απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3131) και την υπό 

στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 85477/682/14.9.2021 (Β΄ 4351) όμοια, για την 

υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως 

και την 30.6.2022». 

7. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ EE και 

2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύουν. 

8. την υπ΄ αριθ. 86/2021 Μελέτη του Δήμου περί παροχής υπηρεσιών συμβούλου για 

την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο 

Στυλίδας,  

9. την υπ’ αρ. 7451/30.07.2021 σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με 

τον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ» (ΑΦΜ: 

998189810) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΕΛΗ, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗ, έναντι ποσού 31.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ζ-6ΕΧ



 

10. την υπ’ αρ. 59/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΒΟΩ1Ζ-ΗΙΙ) με 

την οποία συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. καθώς και 

Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι παροχής υπηρεσίας. 

11. τα υπ’ αρ. πρωτ.783/31.01.2022 παραδοτέα της αναδόχου εταιρείας  

12. τo από 10-5-2022 Πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής της υπηρεσίας, περί οριστικής ολοκλήρωσης αυτής.  

 

Εισηγούμαστε τα κάτωθι: 

 

Ο Δήμος Στυλίδας, ως φορέας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.), αρμοδιότητα που απορρέει από τον Ν. 4710/2020, προέβη σε απ’ ευθείας 

ανάθεση την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, με στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και 

ολοκληρωμένη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσων μετακίνησης στα όρια του Δήμου.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας και υπέβαλε τα παρακάτω παραδοτέα, 

τα οποία σύμφωνα με την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάχθηκαν σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης (σχετ. 9) και την κείμενη νομοθεσία: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1Α  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης  

 Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1Β  Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2:  Έκθεση Διαβούλευσης, που περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες, τη 

διαδικασία διαβούλευσης, ερωτηματολόγιο, ειδικά και γενικά σχόλια 

επί της διαβούλευσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π3  Ολοκλήρωση φακέλου - εφαρμογή σχεδίου, που περιλαμβάνει: 

- Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης 

- Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης – 

αδειοδότησης 

- Προδιαγραφές προτεινόμενου δικτύου υποδομών 

- Δυνατότητες χρηματοδότησης  

- Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 

- Ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα 

Συνημμένως υποβάλλονται τα ανωτέρω Παραδοτέα. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης με την 

οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίζει: 

 

ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ζ-6ΕΧ



 

 

Την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) 

και το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), το Ν. 

4795/2021 και με το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α.’/23-12-2021), 

σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

   Την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου 

Στυλίδας. 

 
                    Συντάχθηκε το παρών και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ζ-6ΕΧ
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