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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 01.02.2021 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

   Τίρανα, 23 Νοεμβρίου 2020 
Α.Π.: Φ. 2140/26/ΑΣ270/1216    

Τηλ.: +3554 2228980, 2247323  
E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr   
FAX: +3554 2228979  

 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   
  

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών   
 - Διπλ. Γραφείo κ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
 

 - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας  
 - Γραφεία κ.κ. Α΄ και Β΄ Γεν. Δ/ντών  
 - Α3, Β1, B2 & Β8 Διευθύνσεις  

  

Ε.Δ.: Πρεσβεία Τιράνων   
 - Υπ’ όψιν κας Πρέσβεως  
 

ΘΕΜΑ: 
 

Προκήρυξη δημοπράτησης και επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή και 
λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού Spitalles (περιοχή Δυρραχίου) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Α/Υπουργείο Υποδομών&Ενέργειας προέβη στην προκήρυξη δημοπράτησης και 
επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην 
περιοχή Spitalles (Δήμος Δυρραχίου/Durres), συνολικής δυναμικότητας 100 MW. Ο ανάδοχος θα έχει στη 
διάθεσή του συνολικά 120 στρέμματα για την κατασκευή του σταθμού, εντός Δήμου Δυρραχίου. 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι 100 MW, εκ των οποίων τα 30 MW θα πωληθούν 
στην ελεύθερη αγορά και τα υπόλοιπα 70 MW θα αγοραστούν από την OSHEE μέσω σύμβασης PPA 
σταθερής τιμής. 

     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δημοπράτησης έχει ως εξής: 

• Ανακοίνωση δημοπρασίας: 19.11.2020 
• Yποβολή προσφορών: έως 01.02.2021 
• Επαλήθευση κριτηρίων προεπιλογής και τεχνικών κριτηρίων: έως 11.02.2021 
• Περίοδος ενστάσεων: έως 22.02.2021 
• Περίοδος απαντήσεων στις ενστάσεις: έως 01.03.2021 
• Δημόσια αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τελικού ανάδοχου: 02.03.2021 
• Σύναψη σύμβασης: 02.04.2021 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Α/Υπουργείου Υποδομών&Ενέργειας, πρόκειται για διαδικασία 
δημοπράτησης και ως εκ τούτου, η τιμή των €55/MW που καθορίζεται στην προκήρυξη αφορά την ανώτατη 
τιμή, νικητής δε της δημοπρασίας θα είναι ο μειοδότης ως προς τη ρυθμιζόμενη τιμή. 

      Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν να αντληθούν από τους συνδέσμους 
https://tinyurl.com/y4knujg8 και https://tinyurl.com/yy3x65pg (Α/Υπουργείο Υποδομών&Ενέργειας, Δ/νση 
Ανάπτυξης Ενεργειακών Προγραμμάτων και Ενεργειακής Αποδοτικότητας). 

 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 
 
 
 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
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