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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Solar Cells Hellas: Φωτοβολταϊκά
συνολικής ισχύος 13,13 MW στην Ηλεία
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Solar Concept (3.73MW), 4Ε Ενεργειακή
(4.5MW) και Spes Solaris (1.99MW)
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Φορέα Ελέγχου

Φ/Β Εγκαταστάσεων από τον ΕΣΥ∆.
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