
Τίτλος Περιορισμός Κατανάλωσης Ενέργειας 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 
(συνολικά)  
Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία  
Π4.1 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας (ανανέωση 
του δημοτικού στόλου με πιο αποδοτικά ενεργειακά 
οχήματα, εκπαίδευση οδηγών κλπ.)  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών [2011]  

- Καθαρές αστικές μεταφορές και καθημερινές 
μετακινήσεις προς και από τον τόπο εργασίας  
- Μείωση κατά 50% της χρήσης Ι.Χ. "που κινούνται 

με συμβατικά καύσιμα" στις αστικές συγκοινωνίες 
έως το 2030-σταδιακή κατάργησή τους έως το 
2050.  

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
Στόχος 1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού 
και ακουστικού περιβάλλοντος  

o Προμήθεια κοινοχρήστων και ενεργειακά 
αυτόνομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και συσκευών  

o Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και scooter 
μαζί με σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες 
μετακίνησης των υπηρεσιών του Δήμου  

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

− Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

− Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 
Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

− Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης 
Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με 
Έμφαση στις Αστικές Περιοχές 

− Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 
Κεκτημένου 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 

- Πυλώνας 1: Ενίσχυση Ασφάλειας, Βιωσιμότητας, 
Αποδοτικότητας και Ανταγωνιστικότητας των 
Μεταφορών 

Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και 
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος του Δήμου Αμαρουσίου  

- Δ3. Μεταφορές  



1. Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του 
Δημοτικού Στόλου & Υποστηρικτικές δράσεις  
2. Αντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων 
Δημοτικού Στόλου με Νέας Τεχνολογίας  
3. Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες  

4. Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης 
Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας  
5. Εισαγωγή Eco Driving στη Δημοτική Συγκοινωνία  
6. Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  
7. Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα 
χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
CO2  
8. Συνεχιζόμενες Δράσεις (car sharing) στον Τομέα 

Μεταφορών από Αρχικό ΣΔΑΕ  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Οι παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας είναι μέτρα 

που συνδυάζονται με άλλες κατηγορίες παρεμβάσεων προς ενίσχυση του 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα του ΣΒΑΚ. 

Το εξεταζόμενο πακέτο μέτρων έχει απώτερο στόχο την ενθάρρυνση χρήσης 

οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων μέσω της κατάλληλης υποδομής. Με τον 

τρόπο αυτό, τα εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων μπορούν να 

περιοριστούν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους πολίτες. 

Η διαθέσιμη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διείσδυση των 

οχημάτων χαμηλών ρύπων στην αγορά. Ενώ παρέχεται ένα πυκνό δίκτυο 

πρατηρίων υγρών καυσίμων σε κάθε πόλη, το δίκτυο παροχής εναλλακτικών 

καυσίμων / βιοκαυσίμων ή η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζει σημαντικές 

ελλείψεις. Η παροχή υποδομής ισότιμη με εκείνη που παρέχεται για συμβατικά 

οχήματα είναι επομένως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί 

σε μια σύγχρονη και «καθαρή» από ρύπους πόλη.. Εντούτοις, τα μέτρα για την 

υποδομή περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από τα δημόσια δίκτυα επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

Για την περίπτωση του Αμαρουσίου προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

8.1. Εκσυγχρονισμό οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με 10 νέα 

ηλεκτρικά ΙΧ  

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, χρειάζεται: 

- Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος 
οχημάτων, είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά όχημα) 

- Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των 
οχημάτων που θα αποκτηθούν 

- Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού 
φόρτισης 



- Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης 
- Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού 

 

8.2. Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 

ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και κατά 

μήκος του αστικού οδικού δικτύου 

Το τελευταίο μέτρο αναφέρεται και στο πακέτο παρεμβάσεων για την «Διαχείριση 

Στάθμευσης» και λαμβάνει υπόψη τα εξής ΦΕΚ: 

❖ ΦΕΚ 50Β 2015, όπου αναφέρονται οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 
 

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

❖ ΦΕΚ 142 Α/23.07.2020, βάσει του οποίου οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι 
μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών 
ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 2Α του ν.3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 
αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

Προβλέπεται η προσφορά θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε 

σημεία ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα.  

Οι συγκεκριμένες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής από πόλεις του 

εξωτερικού, είναι ταυτόχρονα και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Εικόνα 1: Θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

- Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)  

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 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) 

και η μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 

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.  

Τύποι τοποθεσίας: 

• Κέντρο της πόλης, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 

• Περιοχές αμιγούς κατοικίας 



• Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης 
δημοτικών κτιρίων 

• Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Εμπορικά κέντρα 

• Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 

• Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 

Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της 

τοποθεσίας. Αυτά είναι αντικείμενο των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού 

κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων, όπως περιγράφονται 

στο ΦΕΚ (142 Α/23.07.2020). Τα Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνουν υπόψη τους ιδίως, τα 

πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και την υφιστάμενη 

ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο 

παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων O.T.A., όπως στα 

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις - ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ, καθώς και σε 

ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Οι δήμοι οφείλουν να 

επικαιροποιούν τα Σ.Φ.Η.Ο. ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πέντε (5) κατ’ 

ελάχιστον έτη, με στόχο την επανεξέταση των συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής 

της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να 

χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 

6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Τονίζεται πως οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο και 

επαναφόρτισης Η/Ο, όπως υπολογίζονται στα Σ.Φ.Η.Ο. που εκπονούνται από τους 

Ο.Τ.Α., αυξάνουν αντιστοίχως τις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, κατά 

την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους Ο.Τ.Α.. 

Τροφοδοσία σημείων φόρτισης: 

Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, όπως αναφέρεται και παραπάνω, 

από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

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 πιο 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: 

- Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 
ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις 
θέσεις 

- Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την 
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από τους χρήστες 

- Διαχείριση φόρτου δικτύου 
- Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 
- Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 
- 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.  

Παρακάτω ακολουθούν οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών 

φόρτισης, όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

 

Εικόνα 2: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών 
επαναφόρτισης επί οδοστρώματος 

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 



 

 

Εικόνα 3: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών 
επαναφόρτισης σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης  

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

Εικόνα 4: Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας 

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου όπως και πολλών άλλων Δήμων, αντιμετωπίζουν με 

δυσπιστία τα ηλεκτρικά οχήματα αν και έχουν γίνει δράσεις για την ένταξη καθαρών 

οχημάτων στην πόλη. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, λειτουργώντας υπέρ των 

οχημάτων εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

υποδομή στις πόλεις και με το γεγονός ότι παρουσιάζεται «αργή» είσοδος τους στην 

αγορά.  

 

Για την επιτυχία των μέτρων, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ευαισθητοποίησης 

των πολιτών. Ο Δήμος Αμαρουσίου επιδιώκοντας να ενσωματώσει τις νέες 

τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας της πόλης, διατίθεται να λειτουργήσει ως καλό 

παράδειγμα, εφαρμόζοντας πρώτος τις εν λόγω τεχνολογίες στο στόλο του. 



8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την εγκατάσταση 
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, 
κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού οδικού δικτύου. 
 

2. Χωροθέτηση 5 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
 

3. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 
αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 10% 
 

4. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου 

 

Εικόνα 5: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 5ετίας 

Ορίζοντας 10ετίας 

1. Χωροθέτηση συνολικά 9 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 
2. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 

οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 

αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 15% 

 
3. Αγορά 10 νέων ηλεκτρικών ΙΧ προς αντικατάσταση οχημάτων δημοτικού στόλου 



 

Εικόνα 6: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 
10ετίας 

Ορίζοντας 15+ετίας 

 
1. Χωροθέτηση συνολικά 11 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 
2. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 

οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 
αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 30% 



 

Εικόνα 7: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 
15ετίας 

Επιμέρους μέτρα 

Εκσυγχρονισμός 

οχημάτων 

δημοτικού στόλου 

Δημιουργία 

σταθμών φόρτισης 

και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο 

Προτεραιότητα Χαμηλή Μέτρια 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

 X 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής 
 X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
 X 



Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
 X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:    

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Ανανέωση Δημοτικού Στόλου 

Μελέτη σκοπιμότητας  

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης 

Προμήθεια οχημάτων 

 

3 έως 6 μήνες 

6 έως 9 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης 

Εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 

Έγκριση σχεδίου κάτοψης και δικαιολογητικών σύμφωνα με την 

απόφαση 42863/438 (ΦΕΚ 2040/Β/04.06.2019).  

Σύμφωνη γνώμη οικείας Περιφέρειας  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Υλοποίηση του μέτρου (κατασκευή ανά σταθμό) 

 

8 έως 12 μήνες 

 
6 μήνες  
3 μήνες  
6 μήνες  
3 μήνες  

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής  

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής  

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Μείωση των αέριων ρύπων  

+Εξοικονόμηση ενέργειας  

+Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  
 

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

• Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
• Πλήθος ηλεκτρικών οχημάτων στον δημοτικό στόλο 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Σχέδιο φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων 
40.000 € - 60.000€ 

Μελέτη σκοπιμότητας για 

αντικατάσταση του 

Δημοτικού Στόλου 

10.000 € 

Εγκατάσταση σημείων 

φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων  

55.000,00€ 



Εκσυγχρονισμός οχημάτων 

δημοτικού στόλου και 

αντικατάσταση με ηλεκτρικά 

οχήματα 

200.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική 
περίοδος 2021-2027) 

• Ίδιοι πόροι 

• Πόροι από την λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 
Πράσινο Ταμείο.  

 


