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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 29 Ιανουαρίου

2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.1487/24.01.2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Ζαννιάς Αναστάσιος, 7. Καρανδρέας
Παναγιώτης τακτικά μέλη, και 8. Παπαδόπουλος Κων/νος αναπληρωματικό μέλος, ότι ο κ. Ασβεστάς
Δημήτριος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσουκαλάς
Ανδρέας και Αραμπατζής Γαβριήλ και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα, Γκέκας, Παπαϊωάννου
και Πανταζή.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 10/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη τοποθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηλιούπολης
(από την συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Ζαννιάς, Παπαδόπουλος και Καρανδρέας)
Ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 8ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1750/2020 έγγραφό του το
οποίο έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα :
1. τις διατάξεις του Άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθ. 42863/438 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΠεριβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –
Τουρισμού, περί «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 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 2040/τεύχος δεύτερο Β/04-06-2019).
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Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη:


Την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη που υπάρχει για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.



Την αύξηση δημοτών και επισκεπτών της πόλης μας που κάνουν ή θα κάνουν στο μέλλον χρήση
ηλεκτρικού οχήματος.



Το γεγονός ότι παρατηρείται στροφή προς την ηλεκτροκίνηση η οποία είναι φιλική στο περιβάλλον
γιατί οι εκπομπές ρύπων είναι μηδενικές.



Την ανάγκη προώθησης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων ως εναλλακτικά μέσα μετακίνησης τα οποία
συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός της πόλης και στην περιβαλλοντολογική
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την έγκριση ή μη τοποθέτησης τριών (3)
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ισάριθμα σημεία εντός κοινοχρήστων χώρων του
Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα:

1. Στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Ηλιούπολης.
2. Στο χώρο στάθμευσης της οδού Κανάρη.
3. Στο χώρο στάθμευσης της οδού Μαρίνου Αντύπα (του τμήματος που περιλαμβάνεται ανάμεσα στις
οδούς Άνθιμου Γαζή & Φραντζή).
Οι θέσεις αυτές θα ξεχωρίζουν με ειδική πράσινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση
για τον εύκολο εντοπισμό τους από τους επισκέπτες του Δήμου και κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το
Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 42862/438 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομίας και Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, περί «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών 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 2040/τεύχος δεύτερο Β/04-06-2019).
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση τριών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα:


Στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Ηλιούπολης.



Στο χώρο στάθμευσης της οδού Κανάρη.



Στο χώρο στάθμευσης της οδού Μαρίνου Αντύπα (του τμήματος που περιλαμβάνεται ανάμεσα στις
οδούς Άνθιμου Γαζή & Φραντζή).
Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη που υπάρχει για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.
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β) Την αύξηση δημοτών και επισκεπτών της πόλης μας που κάνουν ή θα κάνουν στο μέλλον χρήση
ηλεκτρικού οχήματος.
γ) Το γεγονός ότι παρατηρείται στροφή προς την ηλεκτροκίνηση η οποία είναι φιλική στο περιβάλλον
γιατί οι εκπομπές ρύπων είναι μηδενικές.
δ) Την ανάγκη προώθησης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων ως εναλλακτικά μέσα μετακίνησης τα
οποία συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός της πόλης και στην
περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι θέσεις αυτές θα ξεχωρίζουν με ειδική πράσινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί η απαραίτητη
σήμανση για τον εύκολο εντοπισμό τους από τους επισκέπτες του Δήμου και κατόχους ηλεκτρικών
αυτοκινήτων.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.01.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

