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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                3η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 24.03.2022 

        (Αριθμ. Πρωτ.:  21984/24.03.2022)    

     Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την             

24η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

20366/18.03.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου Ζενέτου, η 

οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 

18.03.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος 

A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-

19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και  ε) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα: 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,           Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2.  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της Ε.Π.Ζ 

3. ΓΚΙΟΚΑ – ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, Δ.Σ            «    « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ., Δ.Σ.             «    « 

5. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.             «    « 

6. ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, Δ.Σ            Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ 

ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                Μέλος της Ε.Π.Ζ 

2. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                       «    « 

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.            «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ - 005 -  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη 
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απόφαση για την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ιλίου 

και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκπόνησης του 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την αποστολή του εγκεκριμένου Σχεδίου 

στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπνέει στις 

31 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/27170/1284/18-3-2022 έγγραφο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 21708/23.03.2022 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, στο οποίο 

αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 73 και 74 του N. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

2. Τα άρθρα 76 και 77 του Ν. 4555/2018 «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 Ι»] - 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» (ΦΕΚ 

133/Α’/2018), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Το άρθρο 11 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα 

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (ΦΕΚ 4380/Β’/2020), 

4. Τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, δεδομένου ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση 

της εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την αποστολή 

του εγκεκριμένου Σχεδίου στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπνέει στις 31 Μαρτίου, και σε συνέχεια του υπ. αρ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/27170/1284/18-3-2022 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας,  

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:  

Για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και 

μηδενικών εκπομπών ρύπων εκδόθηκε ο Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α’/2020) και η υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 

«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» (ΦΕΚ 

4380/Β’/2020). Με βάση τα παραπάνω νομοθετήματα, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι 

μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς 

και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, υποχρεούνται στην εκπόνηση Σχεδίου  Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 

αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των διοικητικών τους ορίων.  
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Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της υπ. αρ. 7970/16-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) 

Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 

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

Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, ο Δήμος Ιλίου υπέβαλε την 

υπ. αρ. 2020-008493 αίτηση προς το Πράσινο Ταμείο με τίτλο:  «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Ιλίου».  

Με την υπ. αρ. 201.6/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ), 

ο Δήμος Ιλίου εντάχθηκε ως προσωρινός  δικαιούχος στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): 

Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και έως του ποσού των 59.520,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό 

συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

Με το υπ. αρ. 55090/29-7-2021 έγγραφο (ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008999570) ο Δήμος Ιλίου 

προχώρησε στην προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 

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

Ακολούθως, προχώρησε στην υπογραφή του υπ. αρ. 82325/10-11-2021 συμφωνητικού με την 

εταιρεία «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» για την ανάθεση  της υπηρεσίας «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) και 

την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου» (ΚΗΜΔΗΣ: 

21SYMV009509545).  

Με το υπ. αρ. 173/18-3-2022 διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. πρ. εισερχομένου: 20414/18-3-2022), ο 

ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο Ιλίου τα παραδοτέα στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης, τα οποία 

και επισυνάπτονται, και ειδικότερα: 

• Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 

• Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια 

ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

• Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

• Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

Την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ιλίου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:   
 
• Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 
• Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια 
ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
• Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 
• Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου.» 
 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του 

Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ιλίου, το οποίο 
περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:   
 
• Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 
• Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια 

ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
• Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 
• Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 
 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                             Τα Μέλη 

                    Φερεντίνος Γ., Φραγκάκης Γ.,         

                Γκιόκα – Λιόση Σ., Κουμαραδιός Γ.,  

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                  Κουσκουρή Σ., Γκιώνη Ε.                 
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