
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διακήρυξη ΔΥΠ 520-18-Δ-00002 
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης 

 
H ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr), ενημερώνει ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο 1 της 
παραπάνω διακήρυξης, με το οποίο: 
 
1. Τροποποιείται η παρακάτω υποπαράγραφος του άρθρου 6.3.2, παράγραφος δ.  

του τεύχους 2 της διακήρυξης ως εξής: 
- Ότι όλοι οι αντασφαλιστές (treaty or facultative) καθώς και οι ασφαλιστικές 
εταιρείες έχουν αξιολόγηση από διεθνείς Οίκους Standards & Poor’s, ΑΜ BEST, ή 
άλλο ισοδύναμο οίκο. 
Η ηγέτιδα αντασφαλιστική εταιρία (leader) θα πρέπει να έχει αξιολόγηση 
τουλάχιστον κατηγορίας Α και ποσοστό ανάληψης κινδύνου κατ’ ελάχιστο 15%. Οι 
λοιποί αντασφαλιστές που συμμετέχουν στον κίνδυνο θα πρέπει να έχουν 
αξιολόγηση κατ’ ελάχιστον κατηγορίας A- (A minus). 
 
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών ως εξής: 
Αρχική ημερομηνία υποβολής: 01-06-2018 ώρα 11.00’ 
Νέα ημερομηνία υποβολής:     15-06-2018 ώρα 11.00’. 
 
Το Συμπλήρωμα Νο 1 έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr/ μέχρι και την 
προηγούμενη του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.        
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