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ΘΕΜΑ: 

 
 
 
Ολοκλήρωση διαγωνισμού κατασκευής μονάδας παραγωγής ηλιακής ενέργειας 
στην Αλβανία.  

      
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή της πρώτης μονάδας ηλιακής ενέργειας 

μεγάλης κλίμακας στην Αλβανία, εγκατεστημένης ισχύος 100 MW, καθώς ολοκληρώθηκε η 
αξιολόγηση των έξι προσφορών που είχαν κατατεθεί. Όπως ανακοίνωσε το α/Υπουργείο Υποδομών 
και Ενέργειας, μειοδότρια ανακηρύχθηκε Κοινοπραξία με βασικό μέτοχο την India Power 
Corporation Ltd και συμμετέχουσες εταιρείες τις Mining Resources FZE από τα ΗΑΕ και Midami 
Limited με έδρα Χονγκ Κονγκ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης πρόκειται να ανέλθει στα 70 εκ. 
ευρώ. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της α/Κυβέρνησης και της Κοινοπραξίας, προβλέπει 
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW για περίοδο 15 ετών από τον κρατικό διανομέα 
ηλεκτρισμού OSHEE με εγγυημένη σταθερή τιμή 59.9 ευρώ ανά MWh, καθώς και τη δημιουργία 
ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας στη χώρα, όπου ο επενδυτής θα μπορεί να 
διαπραγματευτεί με τους δυνητικούς αγοραστές την πώληση των υπόλοιπων ποσοτήτων 
ηλεκτρισμού.  

Η επικεφαλής της Κοινοπραξίας India Power Coporation LTd είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας, με μονάδες εγκατεστημένης 
ισχύος 1500 MW, ενώ η συγκεκριμένη επένδυση  θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική 
επιχειρηματική δραστηριότητα ινδικής εταιρείας στην Αλβανία. Η μονάδα θα εγκατασταθεί στην 
περιοχή Ακέρνι της επαρχίας Vlore (Αυλώνος), περίπου 130 χλμ νότια των Τιράνων και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών περίπου.  

Σημειώνεται ότι η κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού KESH έχει ανακοινώσει την 
πρόθεση της να προχωρήσει στην κατασκευή πλωτής μονάδας παραγωγής ηλιακής ενέργειας 12,9 
MW στον ποταμό Drin, όπου ήδη παράγονται τα δύο τρίτα της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας από 3 
υδροηλεκτρικές μονάδες εγκατεστημένες στις δεκαετίες 1970-80.    

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση του α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας 
αναφέρει ότι:  "Η διαδικασία του διαγωνισμού διεξήχθη σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου υπ’ αριθμ.  349/12.06.2018 «Περί θέσπισης μέτρων στήριξης για την προώθηση της 
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς 
και των διαδικασιών επιλογής έργων προς εκμετάλλευση αυτών», μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, ο 
οποίος ανακοινώθηκε στις 6 Αυγούστου 2018, ενώ μέχρι την 17.09.2018 κατατέθηκαν έξι 
επίσημες  προσφορές". 
  
  
 

 


