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Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

 

 Δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η έκδοση και αποστολή λογαριασμών της ΔΕΗ 

Α.Ε. με τις νέες μειωμένες τιμές αναφοράς, και προς καλύτερη οργάνωση της 

διαδικασίας συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για τις ομαδικές αγωγές των 

μελών της ΣΤΕΓΗΣ, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα σχετικά έγγραφα, 

αποστέλλονται σε απλά αντίγραφα, με συστημένη επιστολή ή courier, στην 

διεύθυνση της δικηγορικής μας εταιρείας: Σίνα αρ.23, 2ος όροφος, Τ.Κ. 106 80, 

Αθήνα.  

 Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνουμε, ότι λόγω της 

ημερομηνίας θέσης σε ισχύ των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.1 του 

Ν.4254/2014 (1.4.2014), έχουν αποσταλεί προς την πλειονότητα των κυρίων Φ/Β 

Σταθμών Στέγης λογαριασμοί της ΔΕΗ Α.Ε. με ενδιάμεσες τιμές, δηλαδή χωρίς 

πλήρη εφαρμογή των νέων τιμών του Πίνακα της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του 

Ν.4254/2014.  

 Για λόγους δικαστηριακούς, για την σύνταξη των αγωγών και το ορισμένο 

αυτών, είναι απαραίτητη η αποστολή όχι μόνο των ενδιάμεσων λογαριασμών, αλλά 

οπωσδήποτε των νέων λογαριασμών, δηλαδή αυτών στους οποίους εφαρμόζεται 

πλήρως η μείωση των τιμών αναφοράς σύμφωνα με τον Πίνακα της 

Υποπαραγράφου ΙΓ.1 του Ν.4254/2014. Επομένως, μόλις λάβετε τον ανωτέρω νέο 

λογαριασμό, μας αποστέλλετε το σύνολο των σχετικών εγγράφων. Στην 

περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα έχουν, ήδη, αποσταλεί ή θα αποσταλούν προς 

τη δικηγορική μας εταιρεία πριν την παραλαβή του νέου λογαριασμού με την πλήρη 

μείωση, είναι δυνατή η αποστολή αυτού (νέου λογαριασμού με πλήρη μείωση) με 

φαξ (210 3636791) προς συμπλήρωση των δικαιολογητικών.  
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Λίστα σχετικών εγγράφων:  

(1) σύμβαση συμψηφισμού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του κυρίου του οικιακού Φ/Β 

συστήματος,  

(2) βεβαίωση σύνδεσης του οικιακού Φ/Β σταθμού στο δίκτυο,  

(3) τυχόν υπάρχουσα σύμβαση δανείου με Τράπεζα για την κατασκευή του οικιακού 

Φ/Β συστήματος, καθώς και τυχόν συμβάσεις εξασφάλισης του δανείου (λ.χ. 

συμβάσεις εκχώρησης της σύμβασης συμψηφισμού, συμβάσεις ενεχύρου κλπ.),  

(4) αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του κυρίου του οικιακού Φ/Β 

συστήματος (ή ισχύον καταστατικό αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο),  

(5) τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ Α.Ε. με τις συμφωνημένες και ισχύουσες προ 

του Ν.4254/2014 τιμές αναφοράς,  

(6) πρώτος νέος λογαριασμός της ΔΕΗ Α.Ε. με την πλήρη εφαρμογή των νέων τιμών 

αναφοράς σύμφωνα με το Ν.4254/2014.  

 


