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          Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3,  κατόπιν της υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. οικ.276230/721/12-12-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η 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 9ο  
Η.Δ. 

 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική και οικονομική 
μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας» 
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

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 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΞΣΦ7ΛΗ-ΤΟΖ



 
 
 
 
 

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  √  
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 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
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 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 18 2 
 

 
 
 
       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 υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο 
Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
      Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 9ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
272514/2088/8-12-2017   εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 

 Α.  ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και ειδικότερα το άρθρο 100, 
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όπως τροποποιήθηκε με την με την παράγραφο 9 του  άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85 Α/11-04-2012). 

2.   Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Ο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας  2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

4.   Ο Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις». 

5.  Ο  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6.  Η διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4342/2015 δυνάμει της οποίας το ΚΑΠΕ δύναται να 
παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς για την προώθηση της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης σε δημόσιους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες 
λειτουργίες της αρμοδιότητάς τους, με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 

 

Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1.  Με την αρ. πρωτ. 220/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας στην οποίο 
περιλαμβάνεται η Πράξη: «Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση 
της γεωθερμικής ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 21.700,00 €. 

2.   Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, προτίθεται να προβεί υλοποίηση της Πράξης 
«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 
ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας», στο πλαίσιο μίας σειράς ενεργειών για την αξιολόγηση 
των επενδυτικών δυνατοτήτων που είναι δυνατόν να προκύψουν από την εκμετάλλευση του 
γεωθερμικού δυναμικού του νομού Φθιώτιδας, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων 
γεωθερμικών πεδίων. 

 

Γ.  ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι: 

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο Εθνικός 
Φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας 
(OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 και το Νόμο 2702/99 
το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. 

 Στη διάρκεια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, το ΚΑΠΕ 
σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο αφορούσε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δηλαδή Έργα με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά 
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Κτίρια και χώρους άθλησης, οδοφωτισμό, βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 
μελέτες αστικής κινητικότητας, κλπ.   

 Η ομάδα του ΚΑΠΕ που υλοποίησε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τους ΟΤΑ, 
έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση μέσω σεμιναρίων τόσο σε θέματα  διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (επιλογή, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση 
πράξεων, επιλεξιμότητα δαπανών, χρήση ΟΠΣ ΕΣΠΑ) όσο και στις διαδικασίες ανάθεσης 
και υλοποίησης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Το ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε 
συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και πιστοποιημένο από την TÜV Austria για 
το πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.  

 Το ΚΑΠΕ μπορεί να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια δυνάμει του 
άρθρου 26 του Ν.4342/2015 ως ισχύει. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

α. Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική και 
οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στο Νομό 
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 21.700,00 €. 

β.  Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

γ. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους αναπληρωτές 
τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως :  

 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο  κ. Δημήτριο Αργυρίου  ως πρόεδρο, με 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο  Καρακάντζα 

 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυρίτση με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη  
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015), όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136/28.07.2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

και 

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 

«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,       
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας» 

 

 

Στην Λαμία, σήμερα την ………………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό 

Λεωφ. Καλυβίων, αριθμ. 2, στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, αποκαλουμένου εφεξής χάριν 

συντομίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», 

 

2. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου 

Μαραθώνος, με ΑΦΜ 090072876, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό 

Διευθυντή κ. Βασίλειο Κίλια,  αποκαλουμένου εφεξής χάριν συντομίας  «ΚΑΠΕ»,  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

ειδικότερα το άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε με την με την παράγραφο 9 του  

άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α/11-04-2012). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 «Ίδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. Τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας 

του Κ.Α.Π.Ε» (ΦΕΚ 314/Β/27.04.1989), 

4. Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2244/94 δυνάμει της οποίας το ΚΑΠΕ ορίσθηκε ως 

Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις Α.Π.Ε και την Ο.Χ.Ε., όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2702/1999, 

5. Τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4342/2015 δυνάμει της οποίας το ΚΑΠΕ  δύναται να 

παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς για την προώθηση της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης σε δημόσιους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες 

λειτουργίες της αρμοδιότητάς τους, με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, 

Καθώς, επίσης, και 

7. Την απόφαση που ελήφθη κατά την …../….. ….. 2017 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΑΠΕ , 

8. Την υπ’ αριθμ. ………../...-...2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας της πράξης, την 

αποδοχή των όρων, τη σύναψη της παρούσας, τον ορισμό των εκπροσώπων της 

Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και την εξουσιοδότηση 

του Περιφερειάρχη, κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη για την υπογραφή της Σύμβασης. 

9. Την υπ’ αριθμ. ………………../...-...-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω 

απόφασης . 

10. Το γεγονός  ότι : 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο Εθνικός 

Φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας 

(OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 και το Νόμο 2702/99 

το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. 

 Στη διάρκεια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, το ΚΑΠΕ 

σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), το 

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο αφορούσε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δηλαδή Έργα με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά 

Κτίρια και χώρους άθλησης, οδοφωτισμό, βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 

μελέτες αστικής κινητικότητας, κλπ.   

Η ομάδα του ΚΑΠΕ που υλοποίσε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τους ΟΤΑ, 

έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση μέσω σεμιναρίων τόσο σε θέματα  διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (επιλογή, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση 

πράξεων, επιλεξιμότητα δαπανών, χρήση ΟΠΣ ΕΣΠΑ) όσο και στις διαδικασίες ανάθεσης 

και υλοποίησης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Το ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι 

σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και πιστοποιημένο από την TÜV Austria 

για το πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.  

Το ΚΑΠΕ μπορεί να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια δυνάμει 

του άρθρου 26 του Ν.4342/2015 ως ισχύει. 

 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» με το «ΚΑΠΕ» αποφασίζουν τη σύναψη της παρούσας, με σκοπό την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας, για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 

«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 
ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας». 
Ο σκοπός της σύναψης της παρούσας Σύμβασης είναι η υλοποίηση μίας σειράς 

ενεργειών για την αξιολόγηση των επενδυτικών δυνατοτήτων που είναι δυνατόν να 

προκύψουν από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού του νομού Φθιώτιδας 

συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση των 

παρακάτω ενεργειών, οι οποίες εφεξής, στο πλαίσιο της παρούσης θα αποκαλούνται «το 
Έργο»: 

1. Περιγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής ενότητας 

Φθιώτιδας. 

2. Δυνατότητες εκμίσθωσης και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

3. Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας δυνατών επενδύσεων. 

 

Οι πόροι για την υλοποίηση του «Έργου» θα εκταμιευθούν από πιστώσεις των Τακτικών 

ΚΑΠ της ΠΕ Φθιώτιδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

3.1.  Η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»  αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, 

 Να παρέχει στο «ΚΑΠΕ» τις αναγκαίες πληροφορίες και παλαιότερες μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του,  

 Να ορίσει τον εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, 
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 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες,  

 Να παρέχει έγκαιρα στο «ΚΑΠΕ» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου,  

 Να καταβάλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της παρούσας αμοιβές προς 

το ΚΑΠΕ. 

3.2. Το «ΚΑΠΕ»  αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 

Έργου, 

 Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του Έργου,  

  Να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

3.3.  Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη της εύρυθμης 

λειτουργίας του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η συνολική αμοιβή για το «ΚΑΠΕ» ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (17.500 Ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα 

καταβληθεί στο «ΚΑΠΕ» ως εξής:  

α) Το 40% (πλέον ΦΠΑ) της συμφωνηθείσας αμοιβής, θα καταβληθεί ως προκαταβολή, με 

την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

β) Το υπόλοιπο 60% (πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί στο «ΚΑΠΕ» με την παράδοση του 

«Έργου».  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση όλων των 

παραδοτέων  από το «ΚΑΠΕ» στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».  

Η προθεσμία υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης.  

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με αιτιολογημένη 

γραπτή απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό απαιτηθεί από το 
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χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, είτε για 

λόγους έκτακτης ανάγκης χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το «ΚΑΠΕ», τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως 

εύλογη παράταση, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος 

χρόνου για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Το αίτημα απευθύνεται 

προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που αποφασίζει επ’ αυτού σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η  ενδεχόμενη 

παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

Μετά την παράδοση του «έργου», το «ΚΑΠΕ» και για διάστημα έξι (6) μηνών θα παρέχει 

πρόσθετη τεχνική υποστήριξη στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» σχετικά με το αντικείμενο του 

περιγραφόμενου έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

2.  «Φορέας Υλοποίησης» είναι το «ΚΑΠΕ». 

3.  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής τα συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνούν στην συγκρότηση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης». 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους 

των συμβαλλομένων μερών με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ειδικότερα: 

Από δύο (2) εκπροσώπους της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», που ορίστηκαν με την 

…………………….. ……………………..απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, ήτοι: 

 Τον ……………………………………………………………….., ως πρόεδρο της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του τον 

……………………………………………,   

 Τον …………………………………………………, με αναπληρωτή του τον  ………… 

……………………………,  

Από έναν (1) εκπρόσωπο του «ΚΑΠΕ», που ορίστηκε με την …………… …………………. 

Απόφαση του ………………………, ήτοι:  
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 Τον …………………………………………………….., ………………………………….., 

με αναπληρωτή του τον  ………………………………………………………... 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης συγκαλείται για πρώτη φορά, με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, 

για το συντονισμό της εργασίας. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η 

πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 

συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη 

γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από 

κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με 

την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά 

από πρόσκληση του προέδρου, όπου θα ορίζεται και ο τόπος της συνεδρίασης. Κάθε 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία 

εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη 

της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία 

των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
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Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης 

από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ «ΚΑΠΕ» 

Το «ΚΑΠΕ» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

έναντι της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Έναντι των τρίτων το 

«ΚΑΠΕ» ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια των 

Αθηνών.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1 Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» και στο «ΚΑΠΕ» η υποκατάστασή τους από 

τρίτο για την υλοποίηση του παρόντος Έργου.  

 
10.2 Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» (και οι προστηθέντες της) καθώς και το «ΚΑΠΕ», αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» 
Ο Περιφερειάρχης 

 ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΕ» 

   

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  
Βασίλειος Κίλιας 

Γενικός Διευθυντής 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία,  εγκρίνει α) το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) για την υλοποίηση του 
έργου «Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της 
γεωθερμικής ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης, προϋπολογισμού 21.700,00€, β) εξουσιοδοτεί  τον κ. 
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορίζει  δύο 
εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,  ως ακολούθως :  

 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο  κ. Δημήτριο Αργυρίου  ως πρόεδρο, με 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο  Καρακάντζα 
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 Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυρίτση με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη  

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης. 

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

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015), όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α’ 136/28.07.2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

και 

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 

«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 
ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,       
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας» 

 

 

Στην Λαμία, σήμερα την ………………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

3. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό 

Λεωφ. Καλυβίων, αριθμ. 2, στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, αποκαλουμένου εφεξής χάριν 

συντομίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», 

 

4. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου 

Μαραθώνος, με ΑΦΜ 090072876, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό 

Διευθυντή κ. Βασίλειο Κίλια,  αποκαλουμένου εφεξής χάριν συντομίας  «ΚΑΠΕ»,  

Έχοντας υπόψη: 

11. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 

ειδικότερα το άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε με την με την παράγραφο 9 του  

άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α/11-04-2012). 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 375/1987 «Ίδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,  

13. Τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας 

του Κ.Α.Π.Ε» (ΦΕΚ 314/Β/27.04.1989), 

14. Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2244/94 δυνάμει της οποίας το ΚΑΠΕ ορίσθηκε ως 

Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις Α.Π.Ε και την Ο.Χ.Ε., όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2702/1999, 

15. Τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4342/2015 δυνάμει της οποίας το ΚΑΠΕ  δύναται να 

παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς για την προώθηση της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης σε δημόσιους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες 

λειτουργίες της αρμοδιότητάς τους, με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, 
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Καθώς, επίσης, και 

17. Την απόφαση που ελήφθη κατά την …../….. ….. 2017 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΑΠΕ , 

18. Την υπ’ αριθμ. ………../...-...2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την έγκριση σκοπιμότητας της πράξης, την 

αποδοχή των όρων, τη σύναψη της παρούσας, τον ορισμό των εκπροσώπων της 

Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και την εξουσιοδότηση 

του Περιφερειάρχη, κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη για την υπογραφή της Σύμβασης. 

19. Την υπ’ αριθμ. ………………../...-...-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω 

απόφασης . 

20. Το γεγονός  ότι : 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο Εθνικός 

Φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας 

(OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 και το Νόμο 2702/99 

το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. 

 Στη διάρκεια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, το ΚΑΠΕ 

σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), το 

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο αφορούσε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), δηλαδή Έργα με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά 

Κτίρια και χώρους άθλησης, οδοφωτισμό, βιοκλιματικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, 

μελέτες αστικής κινητικότητας, κλπ.   

Η ομάδα του ΚΑΠΕ που υλοποίσε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τους ΟΤΑ, 

έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση μέσω σεμιναρίων τόσο σε θέματα  διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (επιλογή, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση 

πράξεων, επιλεξιμότητα δαπανών, χρήση ΟΠΣ ΕΣΠΑ) όσο και στις διαδικασίες ανάθεσης 

και υλοποίησης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Το ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι 

σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και πιστοποιημένο από την TÜV Austria 

για το πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.  

Το ΚΑΠΕ μπορεί να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια δυνάμει 

του άρθρου 26 του Ν.4342/2015 ως ισχύει. 

 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» με το «ΚΑΠΕ» αποφασίζουν τη σύναψη της παρούσας, με σκοπό την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας, για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: 

«Τεχνική και οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της γεωθερμικής 
ενέργειας στο Νομό Φθιώτιδας». 
Ο σκοπός της σύναψης της παρούσας Σύμβασης είναι η υλοποίηση μίας σειράς 

ενεργειών για την αξιολόγηση των επενδυτικών δυνατοτήτων που είναι δυνατόν να 

προκύψουν από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού του νομού Φθιώτιδας 

συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση των 

παρακάτω ενεργειών, οι οποίες εφεξής, στο πλαίσιο της παρούσης θα αποκαλούνται «το 
Έργο»: 

4. Περιγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής ενότητας 

Φθιώτιδας. 

5. Δυνατότητες εκμίσθωσης και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας δυνατών επενδύσεων. 

 

Οι πόροι για την υλοποίηση του «Έργου» θα εκταμιευθούν από πιστώσεις των Τακτικών 

ΚΑΠ της ΠΕ Φθιώτιδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

3.1.  Η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»  αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό, που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη 

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, 

 Να παρέχει στο «ΚΑΠΕ» τις αναγκαίες πληροφορίες και παλαιότερες μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του,  

 Να ορίσει τον εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες,  
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 Να παρέχει έγκαιρα στο «ΚΑΠΕ» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου,  

 Να καταβάλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της παρούσας αμοιβές προς 

το ΚΑΠΕ. 

3.2. Το «ΚΑΠΕ»  αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 

Έργου, 

 Να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του Έργου, 

  Να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

3.3.  Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη της εύρυθμης 

λειτουργίας του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η συνολική αμοιβή για το «ΚΑΠΕ» ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (17.500 Ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα 

καταβληθεί στο «ΚΑΠΕ» ως εξής:  

α) Το 40% (πλέον ΦΠΑ) της συμφωνηθείσας αμοιβής, θα καταβληθεί ως προκαταβολή, με 

την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

β) Το υπόλοιπο 60% (πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί στο «ΚΑΠΕ» με την παράδοση του 

«Έργου».  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση όλων των 

παραδοτέων  από το «ΚΑΠΕ» στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».  

Η προθεσμία υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης.  

Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, με αιτιολογημένη 

γραπτή απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό απαιτηθεί από το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, είτε για 

λόγους έκτακτης ανάγκης χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το «ΚΑΠΕ», τουλάχιστον δεκαπέντε 
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(15) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, είναι δυνατόν να ζητήσει εγγράφως 

εύλογη παράταση, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος 

χρόνου για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Το αίτημα απευθύνεται 

προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που αποφασίζει επ’ αυτού σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η  ενδεχόμενη 

παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

Μετά την παράδοση του «έργου», το «ΚΑΠΕ» και για διάστημα έξι (6) μηνών θα παρέχει 

πρόσθετη τεχνική υποστήριξη στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» σχετικά με το αντικείμενο του 

περιγραφόμενου έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

2.  «Φορέας Υλοποίησης» είναι το «ΚΑΠΕ». 

3.  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής τα συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνούν στην συγκρότηση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης». 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους 

των συμβαλλομένων μερών με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ειδικότερα: 

Από δύο (2) εκπροσώπους της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», που ορίστηκαν με την 

…………………….. ……………………..απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, ήτοι: 

 Τον ……………………………………………………………….., ως πρόεδρο της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του τον 

……………………………………………,   

 Τον …………………………………………………, με αναπληρωτή του τον  

………… ……………………………,  

Από έναν (1) εκπρόσωπο του «ΚΑΠΕ», που ορίστηκε με την …………… …………………. 

Απόφαση του ………………………, ήτοι:  

 Τον …………………………………………………….., ………………………………….., 

με αναπληρωτή του τον  ………………………………………………………... 
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Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης συγκαλείται για πρώτη φορά, με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης, 

για το συντονισμό της εργασίας. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η 

πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 

συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη 

γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από 

κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με 

την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, μετά 

από πρόσκληση του προέδρου, όπου θα ορίζεται και ο τόπος της συνεδρίασης. Κάθε 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία 

εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη 

της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία 

των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης 

από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ «ΚΑΠΕ» 

Το «ΚΑΠΕ» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

έναντι της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Έναντι των τρίτων το 

«ΚΑΠΕ» ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια των 

Αθηνών.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
10.1 Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» και στο «ΚΑΠΕ» η υποκατάστασή τους από 

τρίτο για την υλοποίηση του παρόντος Έργου.  

 
10.2 Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» (και οι προστηθέντες της) καθώς και το «ΚΑΠΕ», αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή 

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» 
Ο Περιφερειάρχης 

 ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΕ» 

   

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  
Βασίλειος Κίλιας 

Γενικός Διευθυντής 
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