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          Στα Καμένα Βούρλα, έδρα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα 7 Μαΐου 
2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων 
του Ξενοδοχείου Γαλήνη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 97559/421/30-4-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 19Ο  

H.Δ. 
Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της ΔΕΗ Α.Ε., για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, 
δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 € .     

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός  & Αριστείδης Τασιός 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
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7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 28 3 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 19ου θέματος  ημερήσιας  διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ 
πρωτ.οικ. 202/96321/27-4-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 45 του Ν.4320/15, σύμφωνα με το οποίο «Οι Περιφέρειες δύνανται να 
καταρτίζουν και να υλοποιούν δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την 
ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Για την υλοποίηση των 
δράσεων και των προγραμμάτων αυτών, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 
συμβάσεις με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στο ν. 3429/2005. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό 
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία», όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22.11.2011) για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, όπως ισχύει. 

4. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Κώδικας)». 
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5. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος της ΔΕΗ ΑΕ 
(εφεξής «Κανονισμός Διακανονισμών») με απόφαση του Δ.Σ. τηςΔΕΗ ΑΕ, ως εκάστοτε 
ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση περί θέσπισης του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ.  Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 αποφάσεις. 
 
Το γεγονός ότι: 

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το νόμο, 
αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης στους οικιακούς 
καταναλωτές, οι οποίοι πλήττονται από την δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

β) Η ΔΕΗ ΑΕ ενεργεί ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών στους 
οποίους αφορά το πρόγραμμα. 

γ) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την υπο έγκριση Προγραμματική Σύμβαση προτίθεται 
να καταβάλει  στην ΔΕΗ, το Συμβατικό Τίμημα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 
της επιδότησης ανά δικαιούχο οικιακό καταναλωτή και ανά κατηγορία, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 2.2 του συνημμένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης επί τον αριθμό των 
δικαιούχων κάθε κατηγορίας. 

δ) Δικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ο οποίος είναι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ.), έχει 
υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού έως 30.06.2018, είναι ενήμερος ως προς 
τις οφειλές του στις 30.06.2018 και θα παραμένει ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 
31.08.2018. 

ε) Το πρόγραμμα παροχής επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) στην Περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό 
προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει τους 
ιδίους πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΕ 9899). 

στ)Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι 30.05.2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού 
προϋπολογισμού. 

ζ) Πριν την υπογραφή της Προγραμματικής  Σύμβασης θα προηγηθεί προσυμβατικός 
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 

Εισηγούμαστε 

Α) Την Έγκριση σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και της «ΔΕΗ Α.Ε.», για την παροχή επιδότησης στους 
οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 

Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου ένα εκ των οποίων ορίζεται 
πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή 
τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. 

 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 

«ΔΕΗ Α.Ε» 

Στην Λαμία, σήμερα την …..………………….. τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:  

1. Αφενός, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος», η οποία εδρεύει στην Λαμία Λεωφ. Καλυβίων 2 ΤΚ 

35132, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Π. 

Μπακογιάννη.  και  

2. αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΗ 

Α.Ε), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, εκπροσωπούμενη νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από τον/την κ.  ………………………..…………………………….., σύμφωνα με 

........................... 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Το άρθρο 45 του Ν.4320/2015, όπως ισχύει 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22.11.2011) για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, όπως ισχύει. 

 Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Κώδικας)». 

 Την υπ’ αρ. ………………………. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση 

προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος οικονομικού έτους 2018. 

 Την ............................. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την έγκριση των όρων της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Tην………………………απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος για 

τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Την …………………..…..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ για την έγκριση των 

όρων της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης.  

  Την υπ’ αριθμ. ………/…./…/ 2018  (ΑΔΑ:               )  απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής 
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 Την υπ’ αριθμ    /  -   -2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:.          & ΑΔΑΜ:       ) 

 Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος της ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής 

«Κανονισμός Διακανονισμών») με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ, ως εκάστοτε ισχύει. 

 Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση περί θέσπισης του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Την ........ πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Το γεγονός ότι η αφενός συμβαλλόμενη στην παρούσα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το νόμο, αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής 

οικονομικής υποστήριξης στους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι πλήττονται από την 

δυσμενή οικονομική συγκυρία, και συνομολογεί την παρούσα χάριν της υλοποίησης του 

προγράμματος αυτού.  

 Το γεγονός ότι η αφετέρου συμβαλλόμενη στην παρούσα ΔΕΗ ΑΕ ενεργεί ως προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών στους οποίους αφορά το πρόγραμμα και συνομολογεί 

την παρούσα στο πλαίσιο της διασφάλισης των οικονομικών της απαιτήσεων έναντι των 

υπόψη καταναλωτών και της συνδρομής κατά την υλοποίηση του προγράμματος.  

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα Σύμβαση, η αφενός συμβαλλόμενη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, θα καταβάλλει 

στην αφετέρου συμβαλλόμενη ΔΕΗ, το Συμβατικό Τίμημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2 της 

παρούσας, το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές με ενεργή 

σύμβαση Προμήθειας, οι οποίοι είναι  δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Α (με ή 

χωρίς μηχανική υποστήριξη) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ 

συμφωνία διακανονισμού έως 30/06/2018 είναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους στις 

30/06/2018 και θα παραμένουν ενήμεροι ως προς τις οφειλές κατά την 31/08/2018 ή και κατά την 

31/12/2018. 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1. Δικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος, με ενεργή σύμβαση Προμήθειας, ο οποίος είναι δικαιούχος ΚΟΤ Α, έχει υπογράψει με τη 

ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού και τηρεί τη συμφωνία διακανονισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διακανονισμών της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις ημερομηνίες του 

άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης. Η επιδότηση χορηγείται σε δυο φάσεις ως ακολούθως: 

Α) εφόσον ο καταναλωτής παραμείνει ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31/08/2018, 

δικαιούται την πρώτη δόσητης επιδότησης.  
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Β) εφόσον ο καταναλωτής παραμείνει ενήμερος ως προς τις οφειλές του και στις 31/12/2018, 

δικαιούται και τηδεύτερη δόση της επιδότησης. 

 

2.2. Το ποσό της πρώτης δόσης της επιδότησης ανά δικαιούχο είναι 150 ευρώ και το ποσό της 

δεύτερης δόσης της επιδότησης ανά δικαιούχο άλλα 150 ευρώ, μέχρις εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας.   

 

Σε περίπτωση που η προκύπτουσα δαπάνη, με βάση τα ανωτέρω ποσά επιδότησης ανά δικαιούχο, 

υπερβαίνει τον οριζόμενο κατά το άρθρο 3.1 προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για 

την παρούσα Σύμβαση, το ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο θα αναπροσαρμοστεί αναλογικά. 

Δηλαδή  αν  ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί  σε ποσοστό  α%  (α<100) επί της προκύπτουσας 

δαπάνης τότε η προς καταβολή επιδότηση ανά δικαιούχο της επιδότησης θα αναπροσαρμοστεί σε 

α% επί των ανωτέρω αρχικών ποσών επιδότησης. 

2.3. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων της επιδότησης κατά το άρθρο 2.1 της παρούσας γίνεται από 

τη ΔΕΗ με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό της σύστημα. 

2.4. Η ΔΕΗ παρέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, πλήρη κατάλογο των δικαιούχων της επιδότησης, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1 και ο οποίος περιλαμβάνει τους αντίστοιχους αριθμούς 

παροχής.  Ο κατάλογος θα αναφέρει εάν στις ημερομηνίες ελέγχου (31/08/2018 και για την 

31/12/2018) πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της επιδότησης. 

2.5.  Στη συνέχεια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος καταβάλλει στη ΔΕΗ το συμβατικό τίμημα όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας και η  ΔΕΗ πιστώνει, εντός ενός (1) μηνός από την καταβολή 

αυτή, το ποσό της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για 

την κάθε φάση διακριτά. 

2.6 Η ΔΕΗ οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές για την επιδότηση από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αυτή θα πιστωθεί. 

 

Άρθρο 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

3.1. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της 

έναντι της ΔΕΗ από την παρούσα Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων  ευρώ 

(300.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9899 για το έτος 2018.  

3.2.  Το συμβατικό τίμημα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιδότησης ανά δικαιούχο και 

ανά κατηγορία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.2 της παρούσας, επί τον αριθμό των δικαιούχων 

κάθε κατηγορίας. 
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Άρθρο 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 30/4/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συνολικού προϋπολογισμού κατά το άρθρο 3.1, όποιο από αυτά συμβεί νωρίτερα. 

Άρθρο 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

5.1. Για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, με έδρα αυτήν της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αποτελούμενη από τρία (3) 

μέλη, ως εξής:  

 Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται 

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς, 

όλοι οριζόμενοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος. 

 Ένας  (1) εκπρόσωπος της ΔΕΗ, με αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. 

5.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, 

η τήρηση των όρων αυτής, η έγκριση του καταλόγου των δικαιούχων της επιδότησης, η 

παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για 

κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.  

Άρθρο 6 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

6.1. Η παρούσα αποτελεί πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών. Όλοι οι όροι της παρούσας 

συμφωνούνται ουσιώδεις.  

Άρθρο 7 
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΚΥΡΩΣΗ 

7.1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του χρόνου διαρκείας της. 

7.2 .Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της, η ΔΕΗ δύναται να καταγγείλει την παρούσα 

Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών προς την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος, σε περίπτωση που η τελευταία δεν καταβάλει το συμβατικό τίμημα που οφείλει, σύμφωνα 

με το άρθρο 3.2 της παρούσας, εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΗ. 

7.3 Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ακυρωθεί για οποιοδήποτε 

λόγο και ανεξάρτητα από τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης της ΔΕΗ κατά τις γενικές διατάξεις, η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα στη ΔΕΗ κάθε ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στις ενέργειες της ΔΕΗ, οι οποίες εκτελέσθηκαν βάσει της παρούσας και δεν εξοφλήθη. 
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Άρθρο 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης υπάγεται για την 

επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Στερεάς Ελλάδος. 

8.2. Η Σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (αντίγραφα), 

και κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει δύο (2). 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, εγκρίνει: Α) τη  σύναψη και τους  όρους της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και της «ΔΕΗ Α.Ε.», για την παροχή 
επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού 
προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης, και Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου 
ένα εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων 
αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως εξής: 

 Τον κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο 
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ως πρόεδρο της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης,  με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο 
Αργυρίου, Περιφερειακό  Σύμβουλο. 

 Τον κ. Παναγιώτη Ευαγγελίου, Περιφερειακό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του 
τον κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, επίσης Περιφερειακό Σύμβουλο. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. 

 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 

«ΔΕΗ Α.Ε» 

Στην Λαμία, σήμερα την …..………………….. τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:  

1. Αφενός, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) – Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος», η οποία εδρεύει στην Λαμία Λεωφ. 

Καλυβίων 2 ΤΚ 35132, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος 

κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη.  και  

2. αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΗ 

Α.Ε), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, εκπροσωπούμενη νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από τον/την κ.  ………………………..…………………………….., σύμφωνα με 

........................... 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Το άρθρο 45 του Ν.4320/2015, όπως ισχύει 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22.11.2011) για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, όπως ισχύει. 

 Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Κώδικας)». 

 Την υπ’ αρ. ………………………. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση 

προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος οικονομικού έτους 2018. 

 Την ............................. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την έγκριση των όρων της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Tην………………………απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος για 

τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Την …………………..…..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ για την έγκριση των 

όρων της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης.  

  Την υπ’ αριθμ. ………/…./…/ 2018  (ΑΔΑ:               )  απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής 
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 Την υπ’ αριθμ    /  -   -2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού - 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:.          & ΑΔΑΜ:       ) 

 Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος της ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής 

«Κανονισμός Διακανονισμών») με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ, ως εκάστοτε ισχύει. 

 Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση περί θέσπισης του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Την ........ πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Το γεγονός ότι η αφενός συμβαλλόμενη στην παρούσα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το νόμο, αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής 

οικονομικής υποστήριξης στους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι πλήττονται από την 

δυσμενή οικονομική συγκυρία, και συνομολογεί την παρούσα χάριν της υλοποίησης του 

προγράμματος αυτού.  

 Το γεγονός ότι η αφετέρου συμβαλλόμενη στην παρούσα ΔΕΗ ΑΕ ενεργεί ως προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών στους οποίους αφορά το πρόγραμμα και συνομολογεί 

την παρούσα στο πλαίσιο της διασφάλισης των οικονομικών της απαιτήσεων έναντι των 

υπόψη καταναλωτών και της συνδρομής κατά την υλοποίηση του προγράμματος.  

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα Σύμβαση, η αφενός συμβαλλόμενη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, θα καταβάλλει 

στην αφετέρου συμβαλλόμενη ΔΕΗ, το Συμβατικό Τίμημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2 της 

παρούσας, το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές με ενεργή 

σύμβαση Προμήθειας, οι οποίοι είναι  δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Α (με ή 

χωρίς μηχανική υποστήριξη) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ 

συμφωνία διακανονισμού έως 30/06/2018 είναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους στις 

30/06/2018 και θα παραμένουν ενήμεροι ως προς τις οφειλές κατά την 31/08/2018 ή και κατά την 

31/12/2018. 

Άρθρο 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1. Δικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος, με ενεργή σύμβαση Προμήθειας, ο οποίος είναι δικαιούχος ΚΟΤ Α, έχει υπογράψει με τη 

ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού και τηρεί τη συμφωνία διακανονισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διακανονισμών της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις ημερομηνίες του 

άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης. Η επιδότηση χορηγείται σε δυο φάσεις ως ακολούθως: 

Α) εφόσον ο καταναλωτής παραμείνει ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31/08/2018, 

δικαιούται την πρώτη δόσητης επιδότησης.  
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Β) εφόσον ο καταναλωτής παραμείνει ενήμερος ως προς τις οφειλές του και στις 31/12/2018, 

δικαιούται και τηδεύτερη δόση της επιδότησης. 

 

2.2. Το ποσό της πρώτης δόσης της επιδότησης ανά δικαιούχο είναι 150 ευρώ και το ποσό της 

δεύτερης δόσης της επιδότησης ανά δικαιούχο άλλα 150 ευρώ, μέχρις εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας.   

 

Σε περίπτωση που η προκύπτουσα δαπάνη, με βάση τα ανωτέρω ποσά επιδότησης ανά δικαιούχο, 

υπερβαίνει τον οριζόμενο κατά το άρθρο 3.1 προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για 

την παρούσα Σύμβαση, το ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο θα αναπροσαρμοστεί αναλογικά. 

Δηλαδή  αν  ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί  σε ποσοστό  α%  (α<100) επί της προκύπτουσας 

δαπάνης τότε η προς καταβολή επιδότηση ανά δικαιούχο της επιδότησης θα αναπροσαρμοστεί σε 

α% επί των ανωτέρω αρχικών ποσών επιδότησης. 

2.3. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων της επιδότησης κατά το άρθρο 2.1 της παρούσας γίνεται από 

τη ΔΕΗ με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό της σύστημα. 

2.4. Η ΔΕΗ παρέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, πλήρη κατάλογο των δικαιούχων της επιδότησης, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1 και ο οποίος περιλαμβάνει τους αντίστοιχους αριθμούς 

παροχής.  Ο κατάλογος θα αναφέρει εάν στις ημερομηνίες ελέγχου (31/08/2018 και για την 

31/12/2018) πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της επιδότησης. 

2.5.  Στη συνέχεια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος καταβάλλει στη ΔΕΗ το συμβατικό τίμημα όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας και η  ΔΕΗ πιστώνει, εντός ενός (1) μηνός από την καταβολή 

αυτή, το ποσό της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για 

την κάθε φάση διακριτά. 

2.6 Η ΔΕΗ οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές για την επιδότηση από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αυτή θα πιστωθεί. 

 

Άρθρο 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

3.1. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της 

έναντι της ΔΕΗ από την παρούσα Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων  ευρώ 

(300.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9899 για το έτος 2018.  

3.2.  Το συμβατικό τίμημα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιδότησης ανά δικαιούχο και 

ανά κατηγορία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.2 της παρούσας, επί τον αριθμό των δικαιούχων 

κάθε κατηγορίας. 
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Άρθρο 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 30/4/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συνολικού προϋπολογισμού κατά το άρθρο 3.1, όποιο από αυτά συμβεί νωρίτερα. 

Άρθρο 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

5.1. Για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, με έδρα αυτήν της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αποτελούμενη από τρία (3) 

μέλη, ως εξής:  

 Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται 

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αντίστοιχους αναπληρωματικούς, 

όλοι οριζόμενοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος. 

 Ένας  (1) εκπρόσωπος της ΔΕΗ, με αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. 

5.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 

όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, 

η τήρηση των όρων αυτής, η έγκριση του καταλόγου των δικαιούχων της επιδότησης, η 

παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για 

κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.  

Άρθρο 6 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

6.1. Η παρούσα αποτελεί πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών. Όλοι οι όροι της παρούσας 

συμφωνούνται ουσιώδεις.  

Άρθρο 7 
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΚΥΡΩΣΗ 

7.1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του χρόνου διαρκείας της. 

7.2 .Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της, η ΔΕΗ δύναται να καταγγείλει την παρούσα 

Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών προς την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδος, σε περίπτωση που η τελευταία δεν καταβάλει το συμβατικό τίμημα που οφείλει, σύμφωνα 

με το άρθρο 3.2 της παρούσας, εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΗ. 

7.3 Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ακυρωθεί για οποιοδήποτε 

λόγο και ανεξάρτητα από τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης της ΔΕΗ κατά τις γενικές διατάξεις, η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υποχρεούται να καταβάλλει άμεσα στη ΔΕΗ κάθε ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί στις ενέργειες της ΔΕΗ, οι οποίες εκτελέσθηκαν βάσει της παρούσας και δεν εξοφλήθη. 
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Άρθρο 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης υπάγεται για την 

επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Στερεάς Ελλάδος. 

8.2. Η Σύμβαση ερμηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (αντίγραφα), 

και κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει δύο (2). 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ 
 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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