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Από ηο πρακηικό  ηης 11ης / 22 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    26/2021 

                  ΘΔΚΑ : Περί έγκριζης τεδίοσ Φόρηιζης Ζλεκηρικών Οτημάηων (ΦΖΟ) Γήμοσ 

Βέλοσ- Βότας. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22α  ηνπ κελόο Λοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Γεσηέρα  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 9341/18.11.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα 

πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Μαξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ  ρεδίνπ Φόξηηζεο 

Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απόθαζεο Τπ. 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 (ΦΔΘ 4380/05.10.2020 ηεύρνο Β’), νη νπνίεο έρνπλ 

σο θάησζη : 

Έγκριζη ηοσ .Φ.Ζ.Ο. 
1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο, ν Φνξέαο Δθπόλεζεο ην πξνσζεί ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβεη έγθξηζε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
2. Ζ έγθξηζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ επηζπεύδνληνο Γήκνπ/ Φνξέα Δθπόλεζεο ή, 
εθόζνλ απηή δελ ππάξρεη, από ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν ηνπ Φνξέα Δθπόλεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζύλδεζκνο δύν (2) ή 
πεξηζζνηέξσλ Ο.Σ.Α. απνηεινύλ ηνλ Φνξέα Δθπόλεζεο ή Φνξέαο Δθπόλεζεο είλαη ε Π.Δ.Γ. ή πεξηζζόηεξνη Ο.Σ.Α. από θνηλνύ βάζεη 
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο, απαηηείηαη έθδνζε απόθαζεο από όιεο ηηο 
ζπλαξκόδηεο Δπηηξνπέο Πνηόηεηαο Εσήο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Γήκσλ. 
3. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. από ηνλ αξκόδην Φνξέα Δθπόλεζεο, αληίγξαθό ηνπ, ζπλνδεπόκελν από ηνλ νινθιεξσκέλν 
θάθειν .Φ.Ζ.Ο., κε ηα πεξηερόκελα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνύζεο, απνζηέιιεηαη ζην Απηνηειέο Σκήκα Ζιεθηξνθίλεζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ην νπνίν παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ .Φ.Ζ.Ο., βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 17 
θαη 40 ηνπ λ. 4710/2020. 
ην Απηνηειέο Σκήκα Ζιεθηξνθίλεζεο ηνπ Τπνπξγεί- νπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δηαηεξείηαη ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα 
εγθεθξηκέλα .Φ.Ζ.Ο.. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/396632/
https://dimosnet.gr/blog/laws/396632/
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4. Σν εγθεθξηκέλν .Φ.Ζ.Ο. θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.. θαη ν Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. απνζηέιιεη ηπρόλ παξαηεξήζεηο επί ησλ ζέζεσλ ησλ 
ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ δηθηύνπ, όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζην .Φ.Ζ.Ο. πξηλ ηελ πινπνίεζε ησλ 
πεξηερνκέλσλ απηνύ. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ θάησζη εηζήγεζε : 

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΡΗΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΙΔΘΣΡΗΘΩΛ ΟΥΖΚΑΣΩΛ (ΦΖΟ) ΓΖΚΟΤ ΒΔΙΟΤ ΒΟΥΑ. 
 

Ζ παξνύζα κειέηε έρεη σο ζηόρν ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ηελ αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη ηε βέιηηζηε κέζνδν πινπνίεζεο -κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ- ησλ 
απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ ηνπ ελ ιόγσ .Φ.Ζ.Ο., θαζώο θαη ηελ απνηύπσζε ησλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη 
πξνώζεζεο απηνύ. 
Από ηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνύκελσλ Παξαδνηέσλ πξνέθπςε ε αλαγθαία βάζε θαη ε απαηηνύκελε πιεξνθνξία ώζηε λα απνηππσζεί ε 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ν νδηθόο ράξηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. Σν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε, 
αληιήζεθε από πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ελόο ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ, όπσο 
ζπγθνηλσληαθέο, θπθινθνξηαθέο, πνιενδνκηθέο, ζηάζκεπζεο, αζηηθώλ αλαπιάζεσλ θ,η.ι. (Π1α). 
Από ην Παξαδνηέν Π1β πξνέθπςε ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο Ζ/Ο πνπ εμππεξεηνύλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πηζαλώλ 
πθηζηάκελσλ & ππό αλάπηπμε ζεκείσλ), ηηο αλάγθεο θόξηηζεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, όπσο ειεθηξηθά ΗΥ, 
θαζώο θαη ειεθηξηθέο κνηνζπθιέηεο, ειεθηξηθά κνηνπνδήιαηα θαη πνδήιαηα κε ππνβνεζνύκελε πνδειάηεζε, νρήκαηα 
θνξηνεθθόξησζεσλ θαη ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν.4710/2020 “Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο” (ΦΔΘ Α’ 142). 
Μέζσ ηεο Έθζεζεο Γηαβνύιεπζεο (Παξαδνηέν Π2), ε Οκάδα Δξγαζίαο ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε ηηο απόςεηο ησλ εκπιεθόκελσλ 
θνξέσλ, θπξίσο επί ηεο επηινγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο Ζ/Ο. 
Πξνέθπςαλ νη αθόινπζεο πξνηεηλόκελεο ζέζεηο θόξηηζεο: 
✓ 25 ζέζεηο θόξηηζεο Η.Υ. 

✓ 2 ζέζεηο θόξηηζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηώλ ΣΑΞΗ 

✓ 5 ζέζεηο θόξηηζεο γηα νρήκαηα ΑκεΑ 

✓ 2 ζέζεηο θόξηηζεο νρεκάησλ θνξηνεθθνξηώζεσλ 

✓ 1 ζέζε θόξηηζεο γηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία 

✓ 30 ζέζεηο θόξηηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο κηθξνθηλεηηθόηεηαο 

Αλαιπηηθόηεξα, παξαηίζεληαη νη ζηαζκνί θόξηηζεο ηνπ ρεδίνπ αλά θαηεγνξία νρεκάησλ, κε ηηο αθξηβείο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο  ζην 
επηζπλαπηόκελν ηεύρνο ηεο κειέηεο θαη ζην cd. 

 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Δγκρίνει ην ρέδην  Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, όπσο αλαιπηηθά απνηππώλεηαη 
ζηελ ζρεηηθή κειέηε πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο,  κε ηηο  αθόινπζεο ζέζεηο θόξηηζεο: 

✓ 25 ζέζεηο θόξηηζεο Η.Υ. 

✓ 2 ζέζεηο θόξηηζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηώλ ΣΑΞΗ 

✓ 5 ζέζεηο θόξηηζεο γηα νρήκαηα ΑκεΑ 

✓ 2 ζέζεηο θόξηηζεο νρεκάησλ θνξηνεθθνξηώζεσλ 

✓ 1 ζέζε θόξηηζεο γηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία 

✓ 30 ζέζεηο θόξηηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο κηθξνθηλεηηθόηεηαο 

 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  26/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Μέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     

ΑΔΑ: ΩΖΓΗΩ9Π-9ΟΨ
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