
 

 

Τ.Θ. 1350,  501 00 Κοζάνη, Τηλ.:  24610 94502,  FAX: 24610 94244, www.dei .gr  

 
 

 

 

 
 ∆ΕΛΜ/ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Έκδοση Συµπληρώµατος Νο3 

∆ιακήρυξης – Ζ220 1200066315 

 

 

Η ∆ΕΗ ΑΕ ( www.dei.gr, εφεξής ∆ΕΗ ΑΕ ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), γνωστοποιεί  
σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

 

• του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ́147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφα-

λαίου Β  του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέρ-

γειας, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/2016 και  

•  της παρούσας ∆ιακήρυξης, η οποία διαµορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, η 

οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.dei.gr    - Η ∆ΕΗ-Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ,  
 

στους ενδιαφερόµενους ότι εκδόθηκε το Συµπλήρωµα Νο3 της υπ’ αριθµόν : Ζ220 
1200066315  ∆ιακήρυξης, που αφορά : «Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιµα-
τιστικών µονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιµατιστικών µικρής 
ισχύος του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου διετούς διάρκειας» , συνολικού προϋπολογισµού € 
59.438,40.  Σύµφωνα µε αυτό : 
 
 

1.  Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προσφορών µέχρι τις 14-07-2020,                 
     ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00πµ. 

 
2.  Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη ∆ιακήρυξης παραµένουν σε ισχύ ως έχουν. 

 

Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της ∆ΕΗ 
Α.Ε./ΑΗΣ ΑΓIOY ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 18° χιλ. παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Θεσ/νίκης, τηλέ-
φωνο:2461054385 ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση και σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης και του Συµπληρώµατος Νο3. Τα τεύχη της σχετικής ∆ιακή-
ρυξης καθώς και το Συµπλήρωµα Νο-3  αυτής, διατίθεvται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή  
στην επίσηµη  ιστοσελίδα της  ∆ΕΗ AE στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : 
https://www.dei.gr  /->Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή αναζητούνται  µε  απευθείας πρόσβα-
ση στο  :  https://eprocurement.dei.gr και την χρήση εύρεσης. 
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Λιγνιτική  Παραγωγή 


