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Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο 

Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 
και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ιερά Πόλις Μεσολογγίου για την εκπόνηση ενός 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την 
κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης στα όρια 
του Δήμου Ιερά Πόλις Μεσολογγίου.

Παράλληλα, στόχος της παρούσας υπηρεσίας είναι η ευρεία ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της βιώσιμης αστικής μετακίνησης με έμφαση στη χρήση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ιδιωτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δημόσιας συγκοινωνίας).

Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός ο προσδιορισμός ενός βιώσιμου συστήματος 
υποστήριξης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ένταξη 
του δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου.

Δεδομένου ότι η μεταβολή στις συνήθειες μετακίνησης και η εναλλαγή μέσων 
απαιτούν σημαντικές αλλαγές στις επιλογές των μετακινούμενων, εκτός από τις μεταβολές 
σε επίπεδο υποδομών υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη στρατηγικής ενημέρωσης και 
παροχής κινήτρων, η οποία θα εναρμονιστεί με την ευρύτερη εθνική στρατηγική για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης κατά το Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 142). 
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Το Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Ιερά Πόλις Μεσολογγίου θα περιέχει υποχρεωτικά κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 

α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των 
διοικητικών ορίων του , στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 
2696/1999 (Α’ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από το Δήμο χώρους στάθμευσης και 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός 
(1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του Δήμου, 
και ειδικότερα σε: 

αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 
αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 
αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης 
στάθμευσης, ιδίως στο πολεοδομικό κέντρο και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και 
σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, 
αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις 

στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε 

τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
υψηλής ισχύος για την εξυπηρέτηση δημοτικών και αστικών λεωφορείων και συγχρόνως να 
διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία 
των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 
εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ 
ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, 

δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 
εξυπηρέτηση Η/ Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) 
τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ‘ ελάχιστον σημείου 
επαναφόρτισης Η/Ο. Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και η επαναφόρτιση 
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Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου 
τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη. Στο εμπορικό κέντρο χωροθετούνται παρόδιες 
θέσεις στάθμευσης - επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα 
τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που 
ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα. 

ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα 
καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) 
θέση Η/Ο ανά πέντε (5) θέσεις στάθμευσης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18 του ν. 
4710/2020. Στα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται 
να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ. 

στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων 
ΑμεΑ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 του ν. 4710/2020. 
Πέραν των ανωτέρω, στο Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και η 
χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, και η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για 
την εξυπηρέτηση του κοινού σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία του 
δικτύου δημοτικών ή αστικών συγκοινωνιών. 

Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του 
συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και αποκλειστικά για τις περ. β) 
και ε) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), ο ανωτέρω Οργανισμός 
υποχρεούται να υποβάλει, εντός του χρονικού πλαισίου που θα θέσει ο Φορέας Εκπόνησης, 
δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητάς του στην Περιοχή Παρέμβασης, ώστε 
να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 

Εφόσον στην Περιοχή Παρέμβασης υπάρχουν περιοχές ευθύνης άλλων νομικών 
προσώπων ή οντοτήτων πλην του Φορέα Εκπόνησης, ο Φορέας Εκπόνησης μπορεί να 
απευθύνει πρόσκληση στα νομικά αυτά πρόσωπα ή οντότητες να υποβάλουν εντός του 
χρονικού πλαισίου που αυτός θα θέσει, δεσμευτική πρόταση για χωροθέτηση δημοσίως 
προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στους χώρους 
αρμοδιότητας αυτών εντός της Περιοχής Παρέμβασης, ώστε να συμπεριληφθούν στο υπό 
εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο.
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Δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί εντός της 
Περιοχής Παρέμβασης έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. και δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης Η/Ο που βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας του Φορέα Εκπόνησης αλλά 
εντός της Περιοχής Παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης, 
λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο Σ.Φ.Η.Ο. με διακριτή ένδειξη. 

Τέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου 
Ιερά Πόλις Μεσολογγίου ανέρχεται σε 34.416 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη 
απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 34 σημεία φόρτισης, σε 
σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Τύποι Σταθμών Φόρτισης

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι φόρτισης, καθένας από τους οποίους απαιτεί 
διαφορετικές προδιαγραφές απαιτούμενης ισχύος (kW) και τύπου ηλεκτρικού ρεύματος 
(AC/DC). Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 
ενώ από την άλλη οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν μόνο συνεχές ρεύμα (DC). Η 
μετατροπή μπορεί να γίνει με κατάλληλο μετασχηματιστή επί του σκάφους του οχήματος 
(on board) ή ενσωματωμένου στο σταθμό φόρτισης (off board). Η ισχύς του σταθμού 
φόρτισης εξαρτάται από την τάση και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η μέθοδος φόρτισης περιγράφει:
1. την ταχύτητα με την οποία φορτίζεται ένα όχημα
2. καθορίζει την απαιτούμενη τάση, ρεύμα, ταχύτητα που πρέπει να παρέχουν τα 

καλώδια φόρτισης ενός συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας
3. ορίζει το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και της ισχύος εξόδου. 

Οι λειτουργίες είναι οι εξής:
➢ Μέθοδος 1: Αργή φόρτιση AC για οικιακή φόρτιση χρησιμοποιώντας οικιακά 

βύσματα, και ενσωματωμένες συσκευές φόρτισης στα οχήματα (μονοφασικό 250V ή 
τριφασικό 480V, 16A, 3.7-11kW)
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➢ Μέθοδος 2: Αργή φόρτιση AC με ημιενεργό σύνδεση με το όχημα για φόρτιση με 
32Α (250V μονοφασικό ή 400V τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW)

➢ Μέθοδος 3: Φόρτιση AC με ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος 
(μονοφασικό 250V ή τριφασικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW)

➢ Μέθοδος 4: Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του 
οχήματος (600V, 400A, 38-170kW)

Χρόνοι φόρτισης για αυτονομία 100 km

Τύπος
Ισχύς και τύπος 

ρεύματος Χρόνος φόρτισης Σημείο φόρτισης

Μέθοδος 4 120 kW DC 10 min
Αυτοκινητόδρομος ή 
σταθμός σε αστική 

περιοχή

Μέθοδος 4 50 kW DC 20-30 min Αυτοκινητόδρομος ή 
σταθμός σε αστική 

περιοχή

Μέθοδος 3 22 kW (τριφασικό AC) 1 – 2 hours Δημόσια σημεία 
φόρτισης

Μέθοδος 3 10 kW (τριφασικό AC) 2 – 3 hours Ιδιωτικά σημεία 
φόρτισης

Μέθοδος 1,2 7,4 kW (μονοφασικό AC) 3 – 4 hours Δημόσια σημεία 
φόρτισης

Μέθοδος 1,2 3,3 kW (μονοφασικό AC) 6– 8 hours Ιδιωτικά σημεία 
φόρτισης

β) Τύποι βυσμάτων

Τύπος 1 Μονοφασικός ζεύκτης μέγιστης έντασης ρεύματος 32Α και τάση 
250V.

Προδιαγραφές SAE J1772 / 2009, με 5 ακίδες.
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Τύπος 2 Μονοφασικός και τριφασικός ζεύκτης
Προδιαγραφές βύσματος VDE-AR-E 2623-2-2

(βύσμα Mennekes)
Ονομαστική τιμή 70A για μονοφασική και 63A τριφασική σε μέγιστη 

τάση 500V με 7 καρφίτσες.

Τύπος 3 Μονοφασικός και τριφασικός ζεύκτης. Προδιαγραφές σύμφωνα με 
EV Plug Alliance

Τύπος 4 Ταχυφορτιστής που λειτουργεί έως 500 VDC στα 125 A.

γ) Σταθμοί φόρτισης
Η σημαντικότερη διάκριση των σταθμών γίνεται με βάση τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης:
➢ Ταχυφορτιστής: Μέγιστη επίπεδο εξυπηρέτησης και περιορισμός απαιτούμενου 

χρόνου πλήρης φόρτισης, ειδικά αν προβλέπεται μεγάλος αριθμός χρηστών. Ωστόσο 
το κόστος  είναι αρκετά υψηλό. Επίσης μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του 
Ι.Χ. Τέλος απαιτούν πολύπλοκες διατάξεις ασφάλειας και σύνδεσης με το δίκτυο 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

➢ Τυπικός φορτιστής: Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Μπορεί να 
τροφοδοτηθεί από υφιστάμενη υποδομή παροχής (π.χ. οδοφωτισμού) και μπορεί να 
εγκατασταθεί πολύ γρήγορα.

δ) Στρατηγική χωροθέτησης

Οι βασικές κατηγορίες σταθμών φόρτισης είναι:
1. Ιδιωτικοί σταθμοί φόρτισης εκτός οδού: σε κατοικίες ή χώρους εργασίας
2. Ημι-δημόσιοι σταθμοί φόρτισης: βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία). Η πρόσβαση στους 
σταθμούς είναι συνήθως αποκλειστική για τους πελάτες των συγκεκριμένων χώρων 
και πολλές φορές οι ιδιοκτήτες δεν χρεώνουν τη φόρτιση, αλλά την αξιοποιούν ως 
μια ευκαιρία marketing.

3. Δημόσιοι σταθμοί φόρτισης: Τοποθετούνται συνήθως σε σημεία στάθμευσης παρά 
την οδό ή σε δημόσιους χώρους στάθμευσης.

Επίσης μπορούν να διακριθούν σε :
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1. Δημόσιους σταθμούς παρά την οδό (on street): Κέντρο των πόλεων, οδούς, 
τουριστικά σημεία

2. Δημόσιους σταθμούς εκτός οδού (off street): Εμπορικά κέντρα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πάρκα, χώροι πρασίνου κ.τ.λ.

3. Ιδιωτικούς σταθμούς εκτός οδού: Κατοικίες
Η επιλογή βασίζεται στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Σε περιοχές περιαστικές, με 
κύρια χρήση γης την κατοικία, προτείνεται η λύση των σταθμών φόρτισης στις κατοικίες. 
Αντίθετα σε πυκνοδομημένες περιοχές με περιορισμένους χώρους στάθμευσης εκτός οδού, 
προτείνεται η λύση των σταθμών παρά την οδό.
Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης χωροθέτησης των σταθμών, είναι:
❖ Ζήτηση: Να βρίσκεται σε σημείο που εξυπηρετεί τους καταναλωτές και έλκει μεγάλο 

αριθμό μετακινήσεων.
❖ Ορατότητα/προσβασιμότητα: Να βρίσκεται πλησίον πολυσύχναστων χρήσεων γης 

(κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, περιοχές κατοικίας). Με αυτόν τον τρόπο 
λειτουργούν και ως μία μορφή διαφήμισης.

❖ Κοινόχρηστος χώρος: Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στο διαθέσιμο πεζοδρόμιο.

❖ Πολιτική και κοινωνική αποδοχή.
❖ Διαχείριση κυκλοφορίας: Η εγκατάσταση του σταθμού ενδεχομένως να επηρεάσει την 

κυκλοφορία στην περιοχή.
❖ Ηλεκτρική σύνδεση: Να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του ηλεκτρικού 

δικτύου (παροχή, απώλειες κ.τ.λ.)
❖ Εξασφάλιση προσβασιμότητας του εξοπλισμού και από άτομα με κινητικά προβλήματα.

Οι σταθμοί φόρτισης είναι πολλές φορές εξοπλισμένοι με δύο ή περισσότερα καλώδια ή 
συνδέσμους, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα φόρτισης δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών 
οχημάτων ταυτόχρονα. Οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης αν και συχνά διαθέτουν 2 
συνδέσεις, δεν έχουν την ικανότητα ταυτόχρονης φόρτισης οχημάτων, αλλά τα διαθέτουν 
για των διαφορετικών προδιαγραφών τύπου σύνδεσης.

Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο 
χρέωσης.

Με βάση τη νομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν σε 
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εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η 
μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυποIEC 61851−1 
«Electric Vehicle Conductive Charging System». Επίσης, τα αποδεκτά στοιχεία διασύνδεσης 
(ρευματοδότης, βύσματα, ακροδέκτες) των εν λόγω συσκευών φόρτισης καθορίζονται από 
το πρότυπο EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers and Vehicle Inlets - 
Conductive Charging of Electric Vehicles».

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε 
χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του 
αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθορίζονται από το ΦΕΚ 2040 
Β/04.06.19.

Για μια πόλη που εξετάζει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης, είναι σημαντικό να δοθεί 
προσοχή ως προς τον τύπο χρηστών που προορίζονται τα σημεία φόρτισης. Εάν θεωρηθεί 
προορίζονται για οχήματα παράδοσης εμπορευμάτων και υψηλής απόδοσης, θα χρειαστούν 
σημεία ταχείας φόρτισης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου επαναφόρτισης. Ωστόσο, οι 
περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται σε τυποποιημένες μονάδες φόρτισης λόγω του 
χαμηλότερου κεφαλαίου που απαιτείται αλλά και του λειτουργικού κόστους των μονάδων. 
Στις περισσότερες αστικές εγκαταστάσεις σε οδούς, οι εγκαταστάσεις φόρτισης προσφέρουν 
συμπληρωματική φόρτιση. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους με την δημιουργία 
σημείων φόρτισης σε οδούς, είναι να είναι ορατά προς τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων και να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη. Οι τυποποιημένες μονάδες φόρτισης 
μπορούν να τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο, όπως για 
παράδειγμα από αστικό φωτισμό. Έτσι, είναι εύκολη η εγκατάσταση τους. Οι μονάδες 
ταχείας φόρτισης, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούν 
διαφορετικές ενέργειες καθώς και θα πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Γενικότερα, τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στο δρόμο τοποθετούνται δίπλα σε 
χώρους στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε περιοχές όπου θέτονται ζητήματα 
στενώσεων του οδοστρώματος, καθώς και παρεμποδίζονται λόγω περιβαλλοντικών 
συνθηκών, προτιμώνται τοποθεσίες εκτός οδού ή πάνω σε τοίχο.
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ε) Διαχείριση Συστήματος
Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανοιχτών και 
περιορισμένων συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση αναφέρεται γενικά σε σημεία 
φόρτισης όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται κατευθείαν χωρίς περιορισμούς. Η 
εγκατάσταση είναι απλούστερη και ευκολότερη σε ιδιωτικούς χώρους ή σε δημόσιους 
χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν παρέχουν στον διαχειριστή του 
συστήματος πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι που περιορίζει τη 
μελλοντική λειτουργία, όπως τα συστήματα πληρωμών. Η περιορισμένη πρόσβαση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσω π.χ. συστημάτων με συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα 
περιλαμβάνουν τη λήψη από το χρήστη ενός «κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που 
τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα 
συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι κατάλληλα σε συγκεκριμένα, ελεγχόμενα 
περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα 
περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές 
διαχείρισης.

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο περιλαμβάνει:
1. Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 

ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις θέσεις
2. Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε 

πραγματικό χρόνο από τους χρήστες
3. Διαχείριση φόρτου δικτύου
4. Συστήματα διαχείρισης πληρωμών
5. Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση
6. Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της συμπεριφοράς 

των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Ο Δήμος, στην περίπτωση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα περιλαμβάνει μια 
διαδικασία εγγραφής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν και να λάβουν το 
«κλειδί» πρόσβασης.
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για μία 
σύνθετη υπηρεσία. Σύμφωνα και με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για την εκπόνηση 
του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 
ειδικότητες όπως Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ειδικότητα που συνδυάζει τις αρχές του 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού, 
κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων, κλπ.), Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, Τοπογράφων 
Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθιά γνώση των δικτύων της ΔΕΗ. 
Παράλληλα, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να καταλήγει στον τύπο των φορτιστών 
που θα προμηθευτεί ο Δήμος, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ειδικό στέλεχος που θα 
πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς και σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου θα 
καταλήξουν στους κατάλληλους τύπους φορτιστών.

Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου αναδόχου δύναται ενδεικτικά να αποτελείται από: 
α) Χωροτάκτη/Πολεοδόμο ή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό,
β) Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό,
γ) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό,
δ) Ειδικό Επιστήμονα Ανώτατης Σχολής με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών,
ε) Οικονομολόγο, και κατ’ ελάχιστον από δύο (2) εκ των τριών (3) πρώτων ανωτέρω 
ειδικοτήτων (α’ - γ’)

Επειδή:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό του 

ΣΦΗΟ αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν πλήρως την εκπόνηση του λόγω 
των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας 
που θα αναλάβει την συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) 
του Δήμου με βάση την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. 

Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του 
Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές Τμήμα 
Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο 
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με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες 
για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Περιγραφή Μεθοδολογίας Αντικειμένου

Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 
προκειμένου ο Δήμος να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό 
σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ήτοι ένα δίκτυο υποδομών 
φόρτισης στα λειτουργικά όριά του.
Το   πλαίσιο   της  συμβουλευτικής   υποστήριξης   βασίζεται   στην   κάτωθι   μέθοδο 
υλοποίησης. Σε  κάθε περίπτωση  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει   να  προσαρμόσει   τα  
παραδοτέα  του   σύμφωνα   με   τις  Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση των 
Σ.Φ.Η.Ο, όπως αυτές θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο.
Ειδικότερα, τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα 
με την περίπτωση, είναι:

ΦΑΣΗ Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής 
Παρέμβασης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αφορά στην δημιουργία τεύχους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η παρουσίαση της 
περιοχής παρέμβασης και η συλλογή διαθέσιμων στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα κάτωθι:
α) Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του 
Δήμου
β) Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
(ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός σημείων 
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ενδιαφέροντος, ήδη υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης Η/Ο, όροι δόμησης κ.λπ.).
γ) Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση υφιστάμενου 
οδικού δικτύου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού 
δικτύου και κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, 
στάθμευση εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών μετακίνησης) και τυχόν εξειδικευμένων 
δικτύων μεταφορών και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής (περιγραφή 
υφιστάμενου στόλου οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι βάσει:
 (γα) των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών μελετών, ή/και 
τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων ή/και 
(γβ) βάσει της ανάλυσης των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης.
δ) Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων 
αστικών αναπλάσεων.
ε) Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 
υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων, δημοτικών κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των 
καθοριζομένων του ν. 4710/2020(Α’ 142).
στ) Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων.
ζ) Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών 
αστικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών αστικής 
οδοποιίας και διαμόρφωσης οδών

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αφορά στην δημιουργία διανυσματικών αρχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

α) Χαρτογράφηση των: κατηγοριών εισοδημάτων (χαμηλών, μέσων, υψηλών), όρων 
δόμησης (συντελεστή δόμησης και κάλυψης), εμπορικών συγκεντρώσεων και 
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων

πόλων αναψυχής/πολιτισμού/τουρισμού/αθλητισμού, σταθμών δημόσιας 
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συγκοινωνίας (λεωφορείων, ή/και μέσων σταθερής τροχιάς), ορίων και στοιχείων 
υφισταμένων προγραμμάτων ανάπλασης(ειδικότερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές).
β) Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης IX οχημάτων (ελεύθερης και 
ελεγχόμενης στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, θέσεων ΑμεΑ κ.τ.λ., 
καθώς και δημοτικών κτιρίων/εγκαταστάσεων.
γ) Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών υποδομών 
επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνεργασία με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
δ) Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης 
Η/Ο.
ε) Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής shp των χώρων που αναφέρονται 
στα παραπάνω σημεία α, β, γ, και δ, καθώς και των χώρων δημοσίως προσβάσιμων θέσεων 
στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραντων 
υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε τερματικούς σταθμούς και 
σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή αστικών συγκοινωνιών.

ΦΑΣΗ Β: Επιλογή χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο, με βάση τα κάτωθι:

Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο 
σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων σημείων) 
τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) 
έτη. Στο Σ.Φ.Η.Ο. θα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης 
των οριζόμενων στο Σ.Φ.Η.Ο. σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή 
του εντός τριών (3) ετών.

Ως προς τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο, λαμβάνονται υπόψη:
(α) οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρτισης στο Ελληνικό 
Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες θα ζητείται η συνδρομή του 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης 
καιτο σχετικό κόστος τους, 
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(β) τα γεωμετρικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης (π.χ. πλάτος πεζοδρομίου),(γ) οι 
απαιτήσεις για οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών και εξόδους χώρων 
στάθμευσης), όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
και φόρτισης Η/Ο, ο Δήμος πραγματοποιεί:
α) Ανάλυση SWOT (για την επιλογή των βέλτιστων σημείων για τη χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο) στην οποία αξιοποιούνται και αξιολογούνται τα δεδομένα από την 
Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και την Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
β) Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων σε μικρά οδικά τμήματα για χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο.
γ) Σύνταξη επιμέρους προτάσεων για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχήματα 
τροφοδοσίας, σε δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και για χωροθέτηση χώρων 
στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Στο πλαίσιο χωροθέτησης, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω: 
1. Γεωχωρική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά 

μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου.
2. Γεωχωρική χωροθέτηση στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 

2696/1999 (Α΄ 57). 
3. Γεωχωρική χωροθέτηση σε ελεγχόμενους από τον Δήμο χώρους στάθμευσης και 

δημοτικούς χώρους στάθμευσης.
Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση για την βάση δεδομένων 
που θα δημιουργηθεί στο Δήμο με σκοπό την εκπόνηση και αξιολόγηση σεναρίων δικτύου 
φόρτισης.

ΦΑΣΗ Γ: Σενάρια ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο

Με βάση τα δεδομένα της καταγραφής και χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο και 
την αξιολόγησή τους, θα γίνει ανάλυση και παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων 
χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένου 
δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή παρέμβασης. Θα πρέπει να 
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αναπτυχθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία-πλαίσιο βαθμονόμησης των σεναρίων και επιλογής 
της βέλτιστης λύσης βάσει οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα 
γίνει χαρτογραφική παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων και της βέλτιστης επιλογής με 
την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Επισημαίνεται ότι για τη χωροθέτηση χώρων στάσης / 
στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ηλεκτρικών οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο 
ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4710/2020 (Α΄142), ενώ για τη 
χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 
του ν. 4710/2020 (Α΄142).
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και παρουσίασης της βέλτιστης λύσης, θα πρέπει να 
εκπονηθεί:
1. Ανάλυση κόστους-οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης τους οριζόμενου 

ΣΦΗΟ δικτύου υποδομών Η/Ο (π.χ. σύμβαση παραχώρησης, σύμβαση προμήθειας). 
2. Σχέδιο και χρονοπρογραμματισμός χωροθέτησης/αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο.
3. Προδιαγραφές (τεχνικές, διαλειτουργικότητας, κτλ.) του προτεινόμενου δικτύου 

υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο. 
4. Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου. 
5. Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων (σε τοπικό επίπεδο). 

Στο τελικό παραδοτέο ΣΦΗΟ θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ψηφιακά αρχεία αλλά και 
τυπωμένα σε Α0, με τα γεωχωρικά δεδομένα του ΣΦΗΟ. Τα ψηφιακά αρχεία θα αφορούν 
στην πρόταση χωροθέτησης όπου θα απεικονίζονται τα σημεία επαναφόρτισης και των 
θέσεων στάθμευσης Η/Ο, με το σύνολο των απαραίτητων θεματικών ιδιοτήτων τους (για 
παράδειγμα σε ότι αφορά σημεία επαναφόρτισης: εάν πρόκειται για σημείο επαναφόρτισης 
κανονικής ή υψηλής ισχύος Η/Ο, αριθμός ρευματοδοτών, κ.α.).  Όλα τα ψηφιακά αρχεία θα 
παραδοθούν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 2,5 Ιντσών χωρητικότητας 2Tb και πάνω.

Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση μεθοδολογίας παρακολούθησης κάλυψης 
αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο. Αυτή θα περιλαμβάνει:
1. Ανοικτό ψηφιακό αρχείο στο οποίο θα συγκεντρώνονται και θα καταγράφονται όλα τα 

νέα στοιχεία που προκύπτουν από τη στιγμή δημιουργία του ΣΦΗΟ και αφορούν στην 
παρακολούθηση της κάλυψης των αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο. 
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2. Στοιχεία τοπικού φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
3. Νέες προτάσεις από την ΕΕ

με σκοπό να μπορούν να προτείνονται συμπληρώσεις και αλλαγές των ΣΦΗΟ (π.χ. νέες 
θέσεις τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης, αλλαγή της θέσης τοποθετημένων σημείων 
επαναφόρτισης, αντικατάσταση σημείων επαναφόρτισης κανονικής ισχύος με σημεία 
επαναφόρτισης υψηλής ισχύος Η/Ο, κτλ.).  

ΦΑΣΗ Δ: Συμμετοχικές διαδικασίες – Διαβούλευση

Αφορά σε οριζόντια δράση συμμετοχής και συνεργασίας με ενδιαφερόμενους 
τοπικούς φορείς οι οποίοι αναμένεται να εμπλακούν με την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 
έργων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, ήδη από τη φάση έναρξης του έργου, στην εκπόνηση 
μεθόδου διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμμετοχικών διαδικασιών με 
καθορισμό των επαγγελματικών, συλλογικών και άλλων φορέων που θα συμμετέχουν στη 
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΦΗΟ. Κατά την πορεία εκπόνησης του 
ΣΦΗΟ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση της μεθόδου 
διαβούλευσης στην οποία ενδείκνυται να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς καθώς και 
εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, με στόχο τη συμβολή στην οριστικοποίηση του 
ΣΦΗΟ με ενσωμάτωση χρήσιμων προτάσεων διορθωτικών παρεμβάσεων.   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

ΦΑΣΗ Α

Παραδοτέο Π1.1: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Περιεχόμενο: Τεύχος ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης που θα περιλαμβάνει την 
παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης και των διαθέσιμων στοιχείων που θα έχουν 
συλλεχθεί στη Φάση Α καθώς (τα ελάχιστα ζητούμενα ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης 
που περιγράφονται παραπάνω στη Φάση Α). 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά.
Γλώσσα: Ελληνική.
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Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 2ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο Π1.2: Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης
Περιεχόμενο: Ψηφιακή χαρτογράφηση των στοιχείων, σημείων, περιοχών και παρεμβάσεων 
σύμφωνα με τα ελάχιστα ζητούμενα χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης που 
αναφέρονται παραπάνω στη Φάση Α). 
Μορφή: Ψηφιακά διανυσματικά αρχεία μορφής shp. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 2ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

ΦΑΣΗ Β

Παραδοτέο Π2.1: Τεύχος αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης και χωροθέτησης θέσεων 
στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
Περιεχόμενο: Ανάλυση SWOT, χωροθετήσεις/προτάσεις σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα κριτήρια παραπάνω στη Φάση Β. 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 3ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο Π2.2: Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο
Περιεχόμενο: Προτάσεις/σενάρια χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 
στάθμευσης Η/Ο και πρόταση προγράμματος τμηματικής υλοποίησης των οριζόμενων 
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά συμπεριλαμβανομένων χαρτών, χωροθετήσεων, κτλ.,. 
Χαρτογραφική αποτύπωση προτάσεων σε ψηφιακά διανυσματικά αρχεία μορφής shp. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 3ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

ΦΑΣΗ Γ

Παραδοτέο Π3.1: Σενάρια ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο
Περιεχόμενο: Ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων βάσει της μεθοδολογίας-πλαισίου 
βαθμονόμησης των σεναρίων με βάση τα ζητούμενα που αναφέρονται παραπάνω στη Φάση 
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Γ (ανάλυση κόστους-οφέλους, τεχνικές προδιαγραφές δικτύου φόρτισης, δυνατότητες 
χρηματοδότησης, κτλ.). 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 4ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο Π3.2: Τελική πρόταση ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο 
Περιεχόμενο: Παρουσίαση της βέλτιστης λύσης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο 
(τεχνικές προδιαγραφές, γεωχωρική χωροθέτηση κτλ.) συνοδεία των τελικών χαρτών 
γεωχωρικής χωροθέτησης (κατόπιν της ενσωμάτωσης προτάσεων αναθεωρήσεων που 
μπορεί να προκύψουν από τη φάση διαβούλευσης (φάση Δ). 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά παρουσίασης της βέλτιστης λύσης, συνοδεία ψηφιακών 
διανυσματικών αρχείων shp του χάρτη χωροθέτησης του δικτύου φόρτισης Η/Ο. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 5ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο Π3.3: Μεθοδολογία παρακολούθησης κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο
Περιεχόμενο: Περιγραφή μεθοδολογίας παρακολούθησης, ανοικτό ψηφιακό αρχείο 
συγκέντρωσης και καταγραφής νέων στοιχείων αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο, Στοιχεία 
τοπικού φορτίου ΔΕΔΔΗΕ, κτλ. 
Μορφή: Ηλεκτρονικός φάκελος με τη μεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης και με 
ηλεκτρονικά ανοικτά αρχεία συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 4ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

ΦΑΣΗ Δ

Παραδοτέο Π4.1: Μέθοδος διαβούλευσης του ΣΦΗΟ
Περιεχόμενο: Περιγραφή μεθόδου διαβούλευσης, εμπλεκόμενοι φορείς, εργαλεία και μέσα 
υλοποίησης της διαβούλευσης. 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 2ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο Π4.2: ‘Έκθεση διαβούλευσης 
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Περιεχόμενο: Αποτελέσματα διαβούλευσης και τρόπος επεξεργασίας προτάσεων της 
διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του ΣΦΗΟ. 
Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή. 
Γλώσσα: Ελληνική.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 6ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την σύνταξη του σχεδίου 
θα συγκεντρώνονται από τον ανάδοχο με ευθύνη και δαπάνες του. Η υπηρεσία 
δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο την προσκόμιση χαρτών και υποβάθρων 
από άλλες υπηρεσίες.

Όλα τα παραδοτέα θα κατατίθενται στην υπηρεσία με φυσικό αρχείο εις 
τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή (Σε επεξεργάσιμα αρχεία)

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Τα παραδοτέα του έργου συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α Τίτλος παραδοτέου Ενδεικτική προθεσμία 
ολοκλήρωσης

Π1.1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 2ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π1.2 Χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης 2ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π2.1 Τεύχος αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης και 
χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης και σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο

5ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π2.2 Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων 
Στάθμευσης Η/Ο

5ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π3.1 Σενάρια ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης 
Η/Ο

5ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π3.2 Τελική πρόταση ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης 8ος μήνας από την υπογραφή της 
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Η/Ο σύμβασης.

Π3.3 Μεθοδολογία παρακολούθησης κάλυψης αναγκών 
επαναφόρτισης Η/Ο

8ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π4.1 Μέθοδος διαβούλευσης του ΣΦΗΟ 2ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Π4.2 ‘Έκθεση διαβούλευσης 8ος μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 3
Μεσολόγγι
Τ.Κ. 30200

ΤΗΛ: 2631363320
ΦΑΞ: 2631025041

Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος
Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr

Μελέτη 32/2021

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο 

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1Ο Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Ιερά Πόλις Μεσολογγίου. Εργοδότης θα 
ονομάζεται ο Δήμος Ιερά Πόλις Μεσολογγίου και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός 
φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας, βάσει της 
προσφοράς του.

Άρθρο 2Ο  Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων υπηρεσιών 
διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

- του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010 τεύχος) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
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- του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
και άλλες διατάξεις»

- τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ» σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020

Άρθρο 3ο  Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα κατά σειρά φθίνουσας ισχύος:

Α. Η Τεχνική Έκθεση 
Β. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
Γ.Ο προϋπολογισμός της παρούσης
Δ. Η οικονομική και τεχνική προσφορά 
Ε. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο  Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης – Τροποποίηση
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Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και  κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας.

Οι τιμές δεν επιδέχονται αναπροσαρμογή και ισχύουν έως τη λήξη διάρκειας της 
σύμβασης.

Άρθρο 5ο  Σύνταξη προσφορών

Η προσφορά   πρέπει  να αφορά το σύνολο της  μελέτης εφόσον από την προσφορά 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή μονάδος ή η προσφορά δεν αφορά το 
σύνολο των υπηρεσιών της μελέτης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα 
με τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016).

Με την κατάθεση της προσφοράς, ο υποψήφιος πάροχος αποδέχεται τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης. 

Η προσφορά του παρόχου στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης προς υπογραφή σύμβασης.

Άρθρο 6ο  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.

Άρθρο 7ο  Σύμβαση
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, υποχρεούται 

να προσέλθει στο χρόνο που του ορίζει η έγγραφη ειδική πρόσκληση, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης.
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Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην τασσόμενη προθεσμία για την υπογραφή 
της σύμβασης ή αν δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφαρμόζονται γι’ αυτόν 
οι προβλεπόμενες από το άρθρο 105 παρ.5 του Ν4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη 
με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με 
τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Άρθρο 8ο Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και 
άλλου αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση 
του Φορέα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και 
στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή 
λύσης της Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή 
αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με 
δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη 
διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, 
χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα.

Άρθρο 9ο Υποχρεώσεις Φορέα
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Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα 
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας.
Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει 
στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

Άρθρο 9ο  Υποκατάσταση αναδόχου

Τον ανάδοχο δεν μπορεί vα υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, 
άλλο φυσικό ή voμικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από 
απόφαση του Δήμου. Η υποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο νέος οικονομικός 
φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Προς τούτο γνωμοδοτεί η αρμόδια 
Διεύθυνση.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης – Απόρριψη Παραδοτέων – 
Αντικατάσταση

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται: 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 
διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 11ο Ποινικές Ρήτρες

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκτελεί το συμβατικό του αντικείμενο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα συμβατικά στοιχεία της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, 
επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
ύστερα από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) για παράβαση λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες που δεν υπερβαίνουν το 5% της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

δ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.

Άρθρο 12ο Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα.
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Άρθρο 13ο  Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 14ο Τρόπος Πληρωμής

Η αμοιβή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων 
και την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή (μετά και την ενσωμάτωση των όποιων 
διορθώσεων/σχολίων, που μπορεί να έχει η Αναθέτουσα Αρχή, από τον Ανάδοχο), όπως 
παρακάτω:
➢ Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.1, Π1.2 και Π4.1 ποσό ίσο με το 30% του 

συμβατικού τιμήματος.
➢ Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π2.1, Π2.2 και Π3.1 ποσό ίσο με το 40% του 

συμβατικού τιμήματος.
➢ Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π3.2, Π3.3 και Π4.2 ποσό ίσο με το 30% του 

συμβατικού τιμήματος

Άρθρο 15ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα.

Άρθρο 16ο   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.
Επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου3 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 18ο  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά  
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Άρθρο 19ο Επίλυση Διαφορών

Η  παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά 
στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί 
από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 
τους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 3
Μεσολόγγι
Τ.Κ. 30200

ΤΗΛ: 2631363320
ΦΑΞ: 2631025041

Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος
Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr

Μελέτη 32/2021

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο 

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κόστος της εργασίας  δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των 49.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά: 40.000,00 € Καθαρή Αξία +   9.600,00 €  
Φ.Π.Α.= 49.600,00 € 

        ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
προ του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑ 

ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
40.000,00 €

H αναφερόμενη τιμή   προκύπτει για Δήμους με πληθυσμό από 2.000 κατοίκους και
Πάνω από τον  μαθηματικό τύπο Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη 
αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει 
του Πίνακα 1:
Πίνακας 1
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Πληθυσμός Τιμή Κ
Από 2.000 - 10.000  0.1
Από 10.001 - 30.000 0.3
Από 30.001 - 50.000  0.5
Από 50.001 - 100.000  0.7
>100.000  1

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) 
«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.».

Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης υπάρχει  πίστωση στον Π/Υ του 2021 με 
τίτλο :  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ  
ΔΗΜΟ ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  και Κ.Α. 64.6117.07

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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