ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση
για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Νεστορίου
Ο Δήμος Νεστορίου εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο
πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές
που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-102020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»,
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.
Το Σ.Φ.Η.Ο συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων
που προβλέπεται να κυκλοφορούν/σταθμεύουν στο Δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.
Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ.
πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι
στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ Α.με.Α./ οχημάτων
τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίου χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων
στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης
αυτών.
 Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση.
 Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός,
δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές).
Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Νεστορίου έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. και
στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση των
σταθμών φόρτισης.

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή
της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής
της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι
χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Σας
προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης
και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .
Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 10 μέρες (μέχρι 28/07/2022).
Σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.
Ηλεκτρονικό Link (Google Form) : https://forms.gle/a7bHqEXFn7zGsL8t9
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Προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης σημείων φόρτισης στο Δήμο Νεστορίου
Εισαγωγικά
Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων χωροθετήθηκαν με σκοπό να καλύπτουν τις
ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν και να
σταθμεύουν εντός του Δήμου Νεστορίου σε ορίζοντα 5-ετίας.
Αριθμός σημείων φόρτισης και χρήση αυτών
Έτσι, προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων φόρτισης για τους κατοίκους αλλά και τους
επισκέπτες σε πέντε (5) σημεία στο Δήμο. Στο ένα από τα πέντε σημεία προτείνεται να
τοποθετηθεί διπλός φορτιστής (διπλή πρίζα), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός
προτεινόμενων πριζών να είναι έξι (6).
Όσον αφορά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων φόρτισης
για Α.με.Α. σε ένα (1) σημείο στο Δήμο: Στο Δημαρχείο στο Νεστόριο.
Η προτεινόμενη τοποθεσία των σταθμών φόρτισης και ο τύπος αυτών παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα. Επίσης, παρακάτω οι προτεινόμενες θέσεις εμφανίζονται συνολικά σε
χάρτη.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο

Α/Α
Σημείων

Τοποθεσία
σταθμού φόρτισης

Συντεταγμένες
σημείου (Χ,Υ)

Χ: 250217,22

1

Χώρος στάθμευσης
στο Δημαρχείο
Νεστορίου

2

3

Χώρος στάθμευσης
στο Δημαρχείο
Νεστορίου – ειδικά
διαμορφωμένη
θέση για Α.με.Α.
Επαρχιακή Οδός
Αργού-Νεστορίου
Κάτω Νεστόριο

Κατηγορία
χρηστών

Αριθμός
διεπαφών
(πρίζες) ανά
σταθμό
φόρτισης

Απαιτούμενος χρόνος
για πλήρη φόρτιση /
Ισχύς σταθμού

ΙΧ

1

3-5 ώρες / (1x 22kW)

Α.με.Α.

1

3-5 ώρες / (1x 22kW)

ΙΧ

2

3-5 ώρες / (2x 22kW)

ΙΧ

1

3-5 ώρες / (1x 22kW)

Y: 4477873,41
X: 250225,01
Y: 4477869,71

X: 250749,77

Y: 4477204,12

X: 246651,50
4

Επταχώρι
Y: 4456284,29

1

X: 244532,87
5

Διποταμιά

ΙΧ

1

3-5 ώρες / (1x 22kW)

Y: 4485872,89

Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί χάρτες με τις προτεινόμενες θέσεις των σταθμών
φόρτισης.

Εικόνα 1: Προτεινόμενες θέσεις των σταθμών φόρτισης στο σύνολο του Δήμου Νεστορίου
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Πιο αναλυτικά, τα σημεία απεικονίζονται παρακάτω σε περιβάλλον Google Earth:
Σημείο 1

Εικόνα 2: Χώρος στάθμευσης στο Δημαρχείο Νεστορίου

Σημείο 2

Εικόνα 3: Χώρος στάθμευσης στο Δημαρχείο Νεστορίου – ειδικά διαμορφωμένη θέση για Α.με.Α.
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Σημείο 3

Εικόνα 4: Επαρχιακή Οδός Αργού-Νεστορίου Κάτω Νεστόριο

Σημείο 4

Εικόνα 5: Επταχώρι

4

Σημείο 5

Εικόνα 6: Διποταμιά

5

