"ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ (.Φ.Η.Ο.)
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ”
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
το πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και τθν επζκταςθ τθσ χριςθσ οχθμάτων
χαμθλϊν και μθδενικϊν εκπομπϊν και με βάςθ το νόμο 4710/2020 «Προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ
διατάξεισ», οι Διμοι μθτροπολιτικϊν κζντρων, οι μεγάλοι θπειρωτικοί Διμοι, οι Διμοι πρωτευουςϊν
περιφερειακϊν ενοτιτων, κακϊσ και οι μεγάλοι και μεςαίοι νθςιωτικοί Διμοι τθσ χϊρασ υποχρεοφνται να
ςυντάξουν χζδια Φόρτισθς Ηλεκτρικών Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.).
Σο χζδιο Φόρτισθς Ηλεκτρικών Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.) αφορά ςτθ χωροκζτθςθ δθμοςίων προςβάςιμων ςθμείων
επαναφόρτιςθσ Ηλεκτρικϊν Οχθμάτων (Η/Ο) κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ και αντίςτοιχα κζςεων ςτάκμευςθσ Η/Ο,
εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, ζτςι ϊςτε να παρζχονται οι απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ
αγοράσ περιςςότερων θλεκτρικϊν οχθμάτων, τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα εντόσ
των αςτικϊν κζντρων και οικιςτικϊν ιςτϊν. Σα .Φ.Η.Ο. κα αποτελοφν ουςιαςτικά τον Οδικό Χάρτθ χωροκζτθςθσ
των δθμοςίων προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων, που αποτελεί και το
προαπαιτοφμενο για τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν υποδομϊν ςτθν Ελλάδα.
Κατόπιν τθσ υπ’ αρικμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόςκλθςθσ του Πράσινου Σαμείου για τθν υποβολι προτάςεων
ςτο πλαίςιο του Χρθματοδοτικοφ Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικοφ Ισοηυγίου 2020» ςτον Άξονα
Προτεραιότθτασ 4 «χζδια Φόρτισθς Ηλεκτρικών Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.)», ο Διμοσ μασ υπζβαλε πρόταςθ θ οποία
εγκρίκθκε και εντάχκθκε ςτο πλαίςιο του Χρθματοδοτικοφ Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου.
Ανάδοχοσ ανακθρφχκθκε θ εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.
Αναλυτικότερα:
Τλοποιικθκε ανάλυςθ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ και Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ και μετά από τθν
αξιολόγθςθ των οδικϊν τμθμάτων για τθν καταλλθλόλθτα τουσ να φιλοξενιςουν φορτιςτζσ Η/Ο, ακολοφκθςε θ
ανάπτυξθ δφο εναλλακτικϊν ςεναρίων ωσ προσ τθν χωροκζτθςι τουσ ςτθριηόμενα ςτον ςυνδυαςμζνο πολεοδομικό
και κυκλοφοριακό ςχεδιαςμό. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ διεξιχκθ διαβοφλευςθ, ςτθν οποία
παρουςιάςτθκαν αναλυτικά τα εναλλακτικά ςενάρια. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ εκφράςτθκαν και
ςυηθτικθκαν οι απόψεισ όλων των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν χωροκζτθςθ των ςθμείων φόρτιςθσ. Όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Η διεξαγωγι τθσ διαβοφλευςθσ αποτιμικθκε ωσ επιτυχισ. Οι φορείσ
ενθμερϊκθκαν για τισ διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ του .Φ.Η.Ο. και με τισ τοποκετιςεισ τουσ ςυνειςζφεραν ςε γνϊςεισ
και καταρτιςμζνεσ ιδζεσ βάςει του αντικειμζνου τουσ. Η εκπόνθςθ .Φ.Η.Ο. ςυνεχίςτθκε με τθν μελζτθ κόςτουσ
οφζλουσ για να προκφψει το βζλτιςτο ςενάριο υλοποίθςθσ, και εξετάςτθκαν κίνθτρα για τουσ δθμότεσ με ςτόχο τθν
αφξθςθ του μεριδίου Η/Ο ςτο Διμο. Σα αποτελζςματα κοινοποιικθκαν ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για ςχόλιαπαρατθριςεισ.
Σζλοσ, το ζργο ζκλειςε με επιτυχία κακϊσ εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου.

