
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΚΟΠΙΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

___________________________________________________________________________ 
Σελίδα 1 από 2 

 
 

  

     
 

        Σκόπια, 

 
 
1 Αυγούστου 2019 
 

   

 

ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις διαγωνισμών για κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών σε Βόρεια Μακεδονία: 
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό κατασκευής 
φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW σε μη δημόσια γη  
-Τροποποίηση αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος          
35 MW σε δημόσια γη/ παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών 

  
     (Α) Το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας δημοσίευσε, στις 31 Ιουλίου τ.έ., 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW, σε μη δημόσια γη ή σε δημόσια γη, για την οποία υφίσταται 
δικαίωμα χρήσης. 
 
     Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά μέρη (lots):  
     -LOT1: 0-200 kW για συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 2 MW   
     -LOT2: 201-500 kW για συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 2 MW  

    -LOT3: 501-1000 kW για συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 10 MW  
    -LOT4: 1001-3000 kW για συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 10 MW   

 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν μόνο μία προσφορά για καθένα εκ των 
προαναφερθέντων lots. 
  
 Ως προθεσμία για την υποβολή προσφορών και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων έχει 
οριστεί η 2α Οκτωβρίου 2019 (τοπική ώρα 10:00).  
 
     Παραθέτουμε, κατωτέρω, στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου Οικονομίας 
της Βόρειας Μακεδονίας για τον εν λόγω διαγωνισμό: 
 
     Magdalena Daskalova 
     e-mail: magdalena.bilbilovska@economy.gov.mk 
       Ismail Luma 
     e-mail: ismail.luma@economy.gov.mk  
     Τηλ. επικοινωνίας: +389 (0)2 3093 426           
  

    Το έγγραφο της προκήρυξης, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με 
το διαγωνισμό, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Public%20Announcement%20EN%20-

%20PV%20Auctions%20on%20private%20land%202019-07-30.pdf   
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 (Β) Το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας δημοσίευσε, στις 30 Ιουλίου τ.έ., 
τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό κατασκευής 
φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 35 MW, σε δημόσια γη, με την οποία η 
προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων μετατίθεται για την             
30η Αυγούστου 2019 (τοπική ώρα 10:00).  
 
 Το τροποποιητικό έγγραφο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
 
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Oglas%20-%20PV%20na%20drzavno%20zemjiste%20(EN)-

izmena-29.07.2019.pdf  
  

 

 

………………………….. 

http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Oglas%20-%20PV%20na%20drzavno%20zemjiste%20(EN)-izmena-29.07.2019.pdf
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Oglas%20-%20PV%20na%20drzavno%20zemjiste%20(EN)-izmena-29.07.2019.pdf

