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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Γνωμοδότηση για την έγκριση παραδοτέου Π.3 (ΤΕΛΙΚΟ) της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 

Πρέβεζας».».  

 
        Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 16560/14-
09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1. Σαριάνογλου, Γεώργιος 

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης 2. Στύλος, Ιωσήφ 

3.  Παγγές, Νικόλαος 3. Κυριαζής, Χρύσανθος 

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Γιαννουλάτος, Ευάγγελος  

6. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης   

   

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο  θέμα και 

παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Δήμου 

Πρέβεζας, που έχει ως εξής: 

 

«                        ΘΕΜΑ: « Γνωμοδότηση Έγκρισης  παραδοτέου Π.3 (ΤΕΛΙΚΟ) της υπηρεσίας, 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας », 

    Σας διαβιβάζουμε το τελικό παραδοτέο Π.3 της υπηρεσίας, με τίτλο, 
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«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας », για την σύνταξη των ΣΦΗΟ (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων). 

Χρηματοδότηση  Πράσινο Ταμείο, Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», 

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» για την χρηματοδότησης 

της υλοποίησης του ΣΦΗΟ όπως η  Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 

(ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) Τεχνικές οδηγίες για τα Σ.Φ.Η.Ο. προβλέπει.  

Η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου με το Πρακτικό 3 εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή την 

παραλαβή του.  

  Το τελικό παραδοτέο Π.3 περιλαμβάνει, 

-Ανάλυση κόστους οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης 

-Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης / αδειοδότησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

-Προδιαγραφές 

-Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου 

-Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων 

-Ψηφιακά αρχεία 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 -Την  έγκριση και παραλαβή του τελικού παραδοτέου Π.3. της υπηρεσίας, 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας », 

 Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .  

Ο Συντάξας 
 

 Η  Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Π. 

   

Τζόκας Κων/νος   
 Μηχ/γος Μηχ/κος 

 
 Μωραίτη Κων/να 
 Τοπ/φος Μηχ/κος 

                   
 

-επισυνάπτεται ΄ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.3 (ΤΕΛΙΚΟ)                 »  

 Το παρόν θέμα είχε ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή και είχε αναβληθεί                                                                                                                                           

με αριθ. Απόφασης 15/2022, προκειμένου να μελετηθεί με περισσότερη προσοχή. Ο κ. 

Ευκλείδης Φονταράς είχε τοποθετηθεί τότε ως εξής: 

« « Προσωπικά για τις θέσεις τοποθέτησης των φορτιστών, ειδικά αυτών  στις πιάτσες των 

ταξί, έχω αντιρρήσεις τις οποίες παραθέτω. 

  1- Τα ταξί θα αργήσουν αρκετά χρόνια μέχρι να γίνουν ηλεκτροκίνητα. 

Ηλεκτρικά όμως οχήματα θα υπάρξουν, κυρίως επισκεπτών του δήμου μας.  

  2- Οι ταξιτζήδες θα προτιμήσουν την φόρτιση στο σπίτι τους με βραδινό 

φτηνότερο τιμολόγιο. 

  3- Γενικά σε όλους τους χώρους φόρτισης θα πρέπει να υπάρχει χώρος για 

στάθμευση οχημάτων σε αναμονή φόρτισης, που περιμένουν δηλαδή να αδειάσει κάποια 
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θέση στον φορτιστή για να φορτίσουν την δική τους μπαταρία. Συνεπώς θα πρέπει να 

διατεθεί  περισσότερος χώρος και σίγουρα  περισσότερος  απ’ όσος διατίθεται στις πιάτσες 

των ταξί. 

  4- Οι επιπλέον θέσεις στάθμευσης, για αναμονή, δεν θα πρέπει να  

καταλαμβάνονται για κοινή στάθμευση με την δικαιολογία της φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι 

οι θέσεις των φορτιστών πρέπει να είναι σε μέρος που δεν υπάρχει υπερκορεσμός 

στάθμευσης. 

 Η θέση φόρτιση των λεωφορείων είναι τελείως ακατάλληλη, διότι εκεί δεν μπορούν να 

προσεγγίσουν λεωφορεία. 

 Εν κατακλείδι, επειδή το θέμα ηλεκτροκίνησης δεν θα ολοκληρωθεί μέσα την επόμενη 

δεκαετία, και επειδή στο άμεσο ενδιαφέρον μας σήμερα πρέπει να είναι οι επισκέπτες του 

δήμου με ηλεκτρικά οχήματα, θα πρέπει να βαδίσουμε με αργότερους ρυθμούς έτσι ώστε να 

διδαχτούμε από την εμπειρία μας. Μπορούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε την πρώτη χρονιά 

τους 4 φορτιστές με τις 8 θέσεις φόρτισης, σε σημεία της πόλης όπως τα περιγράφω 

παραπάνω. Τέτοια σημεία κατά την γνώμη μου είναι στα νότια του νεκροταφείου (μεταξύ 

νεκροταφείου και my market), στο παρκινγκ απέναντι από τον θερινό κινηματογράφο, πίσω 

από το γήπεδο απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στον Παντοκράτορα με τα πολλά ενοικιαζόμενα 

δωμάτια έξω από το δημοτικό σχολείο, στο λιμάνι στην πλευρά του λούνα παρκ, και αλλού. 

Και φυσικά τοποθέτηση φορτιστών στον Μύτικα, Κανάλι και Λούρο.  

 Οι υπόλοιποι φορτιστές που προβλέπονται στο ΣΦΗΟ μπορούν να τοποθετηθούν 

σταδιακά ανά διετία ή τριετία, σε θέσεις που θα ορίσουμε τότε ανάλογα με τα συμπεράσματα 

που θα βγάλουμε από την χρήση των ήδη εγκατεστημένων φορτιστών, και ανάλογα με τους 

φορτιστές που θα έχουν εγκαταστήσει ιδιώτες επαγγελματίες. 

 Ας μη ξεχνάμε ότι η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία και αυτό που σχεδιάζουμε σήμερα σε 

3 χρόνια μπορεί να είναι ξεπερασμένο  ».          » 

 Ακολούθησε ενημέρωση του μελετητή σχετικά με τις τοποθετήσεις του κ. Φονταρά και την 

απόφαση 15/2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος συμφώνησε με την αλλαγή 

θέσης του φορτιστή των λεωφορείων.   ` 

Στην παρούσα συνεδρίαση ο κ. Φονταράς επισήμανε τα εξής: 

« "Μετά την απάντηση του μελετητή στις παρατηρήσεις μου για το ΣΦΗΟ, και εφ’ όσον απ’ 

ότι καταλαβαίνω έχουμε το ελεύθερο να τροποποιήσουμε τόσο τις θέσεις των φορτιστών 

όσο και τον χρονικό προγραμματισμό και προτεραιότητα της τοποθέτησής τους, προτείνω 

αλλαγή της θέσης του φορτιστή των λεωφορείων όπως στις παρατηρήσεις μου και 

τοποθέτηση φορτιστών στις πιάτσες των ταξί σε δεύτερο χρόνο". 
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Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 
 
     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση παραδοτέου Π.3 (ΤΕΛΙΚΟ) της υπηρεσίας, 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».  

2. Αλλαγή της θέσης του φορτιστή των λεωφορείων και τοποθέτηση φορτιστών στις πιάτσες 
των ταξί σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κ. Φονταρά.  

3. Η παραλαβή θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 
4. Διαβιβάζει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.  

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  29/2022. 
 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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