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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 25η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 275/2017 

Σήµερα 27/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 154994/21-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 
21-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

Θέµα 3ο Η.∆. 

Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της «Περιφέρειας 
Αττικής» και της «∆ΕΗ Α.Ε.», για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, 
δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισµού 5.000.000,00 ευρώ. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα επτά (67) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
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Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, 
∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ηµάκος 
∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας 
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης 
(Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Βλάχος Γεώργιος,  
Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ανιά Νικολέττα, Ζωγραφάκη -
Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος 
Κυριάκος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης 
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος 
Ηλίας, Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού 
διαπίστωσε την απουσία του Γραµµατέα του Π.Σ. κ. Γεώργιου Βλάχου, όρισε 
αναπληρώτριά του, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αριστέα Βάβουλα, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. ∆. ∆ηµάκο, ο οποίος 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 154676/21-7-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 

 

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

2. 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. 

3. Τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής «Κώδικας)». 

4. Το άρθρο 45 του Ν.4320/15, όπως ισχύει. 

5. Τον εγκεκριµένο Κανονισµό ∆ιακανονισµών Λογαριασµών Ρεύµατος της ∆ΕΗ ΑΕ 
(εφεξής «Κανονισµός ∆ιακανονισµών») µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΕ, ως 
εκάστοτε ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ∆5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση περί θέσπισης του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ.  ∆5-
ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και ∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 αποφάσεις. 

7. Το υπ’ αριθµ. 154611/21-7-2017 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Η Περιφέρεια Αττικής, 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.  
Η ∆ΕΗ ΑΕ ενεργεί ως προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών στους 
οποίους αφορά το πρόγραµµα. 
Η Περιφέρεια Αττικής, θα καταβάλλει στην ∆ΕΗ, 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.  
∆ικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια 
Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (ΚΟΤ.), έχει 
υπογράψει µε τη ∆ΕΗ συµφωνία διακανονισµού έως 31.08.2017, είναι ενήµερος ως 
προς τις οφειλές του στις 31.08.2017 και θα παραµένει ενήµερος ως προς τις οφειλές 
του στις 31.10.2017 
Το πρόγραµµα παροχής επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) στην Περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό 
προυπολογισµό πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει 
τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 0873). 
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια µέχρι 30.06.2018 ή µέχρι εξαντλήσεως του συνολικού 
προϋπολογισµού. 
Με το υπ’ αριθµ. 154611/21-7-2017 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νοµικούς όρους το 
σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
Μετά τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυµβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο  

Εισηγούµαστε 
 

Α) Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΝΠ∆∆-ΟΤΑ 
«Περιφέρεια Αττικής» και της «∆ΕΗ Α.Ε.», για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς 
καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της 
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Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 5.000.000,00 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. 
 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ του 

ΝΠ∆∆-ΟΤΑ «Περιφέρεια Αττικής» και της «∆ΕΗ Α.Ε.», για την παροχή επιδότησης στους 
οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός 
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 5.000.000,00 ευρώ, η οποία έχει 
ως εξής: 

 
«Στην Αθήνα, σήµερα την …..………………….. τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη:  

1. Αφενός, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) – Οργανισµός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) «Περιφέρεια Αττικής», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδό 
Συγγρού 15-17 µε ΑΦΜ 997875116 και ∆ΟΥ Ψυχικού και εκπροσωπείται στην 
παρούσα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρου  και  

2. αφετέρου, η εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Α.Ε.» (∆ΕΗ 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: 

 

• 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)». 

• Το άρθρο 45 του Ν.4320/15, όπως ισχύει. 

• Την υπ’ αρ. ………………………. Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για την 
Έγκριση προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2017. 

• Την ............................. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου  για την έγκριση 
των όρων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 

• Την …………………..…..απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ ΑΕ για την 
έγκριση των όρων της παρούσας Προγραµµατικής  Σύµβασης. 

 

• Τον εγκεκριµένο Κανονισµό ∆ιακανονισµών Λογαριασµών Ρεύµατος της ∆ΕΗ ΑΕ 
(εφεξής «Κανονισµός ∆ιακανονισµών») µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΕ, ως 
εκάστοτε ισχύει. 
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• Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ∆5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση περί θέσπισης του 
Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθ.  
∆5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 και ∆5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 αποφάσεις. 

• Το γεγονός ότι η αφενός συµβαλλόµενη στην παρούσα Περιφέρεια Αττικής, 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 ∆ΕΗ 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.  

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

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Με την παρούσα Σύµβαση, η αφενός συµβαλλόµενη Περιφέρεια Αττικής, θα 
καταβάλλει στην αφετέρου συµβαλλόµενη ∆ΕΗ, το Συµβατικό Τίµηµα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3.2 της παρούσας, το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή επιδότησης στους 
οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι  δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου 
(ΚΟΤ) στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν υπογράψει µε τη ∆ΕΗ συµφωνία διακανονισµού 
έως 31.08.2017 είναι ενήµεροι ως προς τις οφειλές τους στις 31.08.2017 και θα 
παραµένουν ενήµεροι ως προς τις οφειλές τους στις 31.10.2017 

 

Άρθρο 2 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
2.1.∆ικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια 
Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος ΚΟΤ, έχει υπογράψει µε τη ∆ΕΗ συµφωνία 
διακανονισµού και τηρεί τη συµφωνία διακανονισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στον Κανονισµό ∆ιακανονισµών της ∆ΕΗ και σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες του άρθρου 
1 της παρούσας σύµβασης. 

2.2. Το ποσό της εφάπαξ επιδότησης ανά υποκατηγορία δικαιούχων του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιµολογίου είναι: 

α) 100 ευρώ για την υποκατηγορία «γονείς µε τρία προστατευόµενα τέκνα» 

β) 150 ευρώ για τις υποκατηγορίες «άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα», «µακροχρόνια 
άνεργοι», «άτοµα µε αναπηρία», «άτοµα που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης», 

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 3.1προϋπολογισµότης 
Περιφέρειας Αττικής για την παρούσα Σύµβαση, το ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο θα 
αναπροσαρµοστεί αναλογικά. ∆ηλαδή αν ο προϋπολογισµός αντιστοιχεί σε ποσοστό 
α% (α < 100) επί της προκύπτουσας δαπάνης τότε η προς καταβολή επιδότηση ανά 
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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 ∆ΕΗ µε βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο 
πληροφορικό της σύστηµα. 

2.4. Η ∆ΕΗ 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 είναι ανά 
κατηγορία δικαιούχων. 

2.5.Στη συνέχεια η Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει στη ∆ΕΗ το συµβατικό τίµηµα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας και η  ∆ΕΗ πιστώνει, εντός ενός (1) µηνός από 
την καταβολή αυτή, το ποσό της επιδότησης σε όλους τους δικαιούχους. 

2.6 Η ∆ΕΗ οφείλει να ενηµερώσει τους καταναλωτές για την επιδότηση από την 
Περιφέρεια Αττικής στο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος στον οποίο αυτή θα 
πιστωθεί. 

Άρθρο 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 
3.1. Ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση των υποχρεώσεών 
της έναντι της ∆ΕΗ από την παρούσα Σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 για το 
έτος 2017.  
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. 
 

Άρθρο 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

 
Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι 30.06.2018 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 Αττικής, αποτελούµενη 
από τρία (3) µέλη, ως εξής:  

• ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται 
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, µε αντίστοιχους 
αναπληρωµατικούς, όλοι οριζόµενοι από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. 

• Ένας  (1) εκπρόσωπος της ∆ΕΗ, 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 
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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 ∆ΕΗ δύναται να καταγγείλει την 
παρούσα Σύµβαση µε έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών προς την 
Περιφέρεια Αττικής, 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 ∆ΕΗ. 
7.3Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ακυρωθεί για 
οποιοδήποτε λόγο και ανεξάρτητα από τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης της ∆ΕΗ κατά τις 
γενικές διατάξεις, η Περιφέρεια Αττικής υποχρεούται να καταβάλλει άµεσα στη ∆ΕΗ 
κάθε ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις ενέργειες της ∆ΕΗ, οι οποίες εκτελέσθηκαν βάσει 
της παρούσας και δεν εξοφλήθη. 

 

Άρθρο 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
8.1.Κάθε διαφορά που προκύπτει από την υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης 
υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της 
Αθήνας. 
8.2.Η Σύµβαση ερµηνεύεται και διέπεται αποκλειστικά από τους νόµους της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας.  
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 ΑΤΤΙΚΗΣ                ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ ΑΕ 

 

 

 

                                      Ρένα ∆ούρου                                                           » 

 

 

 
 

Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Περιφερειακό Σύµβουλο 
κ. ∆ηµάκο ∆ηµήτριο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την Περιφερειακή 
Σύµβουλο κ. Παππά Παναγιώτα και την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου – 
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Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό 
Σύµβουλο κ. ∆ανάκο Χριστόφορο. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. 
Βασιλάκη, Ζ. Ράικου.  

 
Απείχε της ψηφοφορίας ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν. Αδαµόπουλος. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΒΟΥΛΑ 
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