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Πρόζκληζη ζσμμεηοτής ζηη δημόζια διαβούλεσζη 

για ηο Στέδιο Φόρηιζης Ηλεκηρικών Οτημάηων (Σ.Φ.Η.Ο) ηοσ Δήμοσ Μεγαρέων 

 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ εθπνλεί Σρέδην Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο) ζην 

πιαίζην ηνπ Ν. 4710/2020. Η εθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ βαζίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ Αξηζκ. ΥΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΔΚ 4380/Β/5-10-

2020) «Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα Σρέδηα Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ», 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

κε ζηόρν ηνλ έγθαηξν ζρεδηαζκό θαη πξνεηνηκαζία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκώλ. 

Τν Σ.Φ.Η.Ο ζπληάζζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

πνπ πξνβιέπεηαη λα θπθινθνξνύλ/ζηαζκεύνπλ ζην Γήκν, κε ρξνληθό νξίδνληα πεληαεηίαο.  

Η Μεζνινγία ηνπ Σ.Φ.Η.Ο. πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα:  

 ηάδιο 1: Αλάιπζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (π.ρ. 

πνιενδνκηθά θαη θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά, πθηζηάκελνη δεκνηηθνί ρώξνη 

ζηάζκεπζεο, ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηαμί/ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ/ ΑκεΑ/ νρεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο & Γηεξεύλεζε ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζηαζκώλ θόξηηζεο θαη ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ θαη ηεθκεξίσζε ηεο βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο 

απηώλ  

 ηάδιο 2: Σπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο - δηαβνύιεπζε  

 ηάδιο 3: Οινθιήξσζε – εθαξκνγή ηνπ Σ.Φ.Η.Ο. (π.ρ. ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο, 

δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο, πνιηηηθή θηλήηξσλ, πξνδηαγξαθέο)  

Σηελ παξνύζα θάζε, ν Γήκνο Μεγαξέσλ έρεη νινθιεξώζεη ην Σηάδην 1 ηνπ Σ.Φ.Η.Ο. Σε 

απηό αλαπηύρζεθαλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο δηθηύνπ ζηαζκώλ θόξηηζεο Η/Ο. 

Έπεηηα από αμηνιόγεζε ησλ ζελαξίσλ από ηνπο κειεηεηέο, επηιέρζεθε ην βέιηηζην εμ απηώλ 



θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαβνύιεπζεο παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλόκελε ρσξνζέηεζε 

ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο.   

Η δηελέξγεηα δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζηνρεύεη ζηελ θαηά ην δπλαηόλ πςειόηεξε ζπκκεηνρή 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζηαζκώλ θόξηηζεο. Μέζσ απηήο 

ηεο δξάζεο, ζθνπόο είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη 

ρξήζηκε θαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία όισλ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζην Γήκν, θαζώο θαη ησλ πνιηηώλ πνπ θαηνηθνύλ, εξγάδνληαη ή επηζθέπηνληαη ην Γήκν. ας 

προζκαλούμε λοιπόν να ζσμμεηέτεηε ενεργά ζηις διαδικαζίες δημόζιας διαβoύλεσζης 

θαη λα δηαηππώζεηε ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε ρσξνζέηεζε ησλ ζηαζκώλ 

θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ .  

Τν ζηάδην απηό ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζα δηαξθέζεη 15 κέξεο (έσο 01/ 03 /2022).  

ας ενημερώνοσμε όηι η διαβούλεσζη θα πραγμαηοποιηθεί με ζσμπλήρωζη 

ερωηημαηολογίοσ ηλεκηρονικά, ην νπνίν κπνξείηε λα δείηε ζηο παρακάηω link. 

 

Ηιεθηξνληθό Link (Google Form):    https://forms.gle/uwnFR6L1JF5KX1mU7 

Τν απαηηνύκελν ζπλνδεπηηθό πιηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ραξηώλ γηα ηα πξνηεηλόκελα ζεκεία ρσξνζέηεζεο, έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ www.megara.gr, όπνπ αλαξηάηαη θαη ε παξνύζα πξόζθιεζε.  
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