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ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ:  Αξιολόγηση δημοσίων διαγωνισμών στην Αλβανία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.                                                                                                                   

Με αφορμή τον εντοπισμό παρατυπιών όσον αφορά στην διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών για την 

κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνας, καθώς και της σύστασης της αεροπορικής εταιρείας Air Albania, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην διενέργεια αξιολόγησης του πλαισίου των δημοσίων διαγωνισμών στην 

Αλβανία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύσταση της  αεροπορικής εταιρείας Air Albania με το 

καθεστώς της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της Συμφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία, σύμφωνα με την οποία η χώρα 

υποχρεούται να διενεργεί δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, θέτοντας ίσους όρους στη συμμετοχή των 

ευρωπαϊκών εταιρειών με τις αλβανικές εταιρείες ή τις εταιρείες τρίτων χωρών.  

Παράλληλα, εντοπίστηκαν πολλαπλές παρατυπίες στο δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του 

αεροδρομίου Αυλώνας, για τη διενέργεια του οποίου το α/Κοινοβούλιο προέβη στην θέσπιση ειδικής νομοθεσίας 

(Ειδική Διαπραγματευτική Διαδικασία), η οποία προβλέπει τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες 

εταιρείες τουρκικών συμφερόντων και για τη οποία εκφράζονται ανησυχίες για την παράβαση της ανωτέρω 

Συμφωνίας και την καταστρατήγηση των κανόνων περί κρατικών διαγωνισμών του ΠΟΕ. 

Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν επανειλημμένα 

επικρίνει την α/Κυβέρνηση, για την πρακτική των «αυτόκλητων προτάσεων» (unsolicited proposal) που ακολουθείται 

κατά κόρον κατά την υλοποίηση έργων με ΣΔΙΤ, λόγω του τεράστιου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό και 

του αναποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των δημοσίων έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δημόσιοι 

διαγωνισμοί για το έργα κατασκευής του οδικού άξονα Milot-Balldren και την ανακατασκευή τμήματος του 

περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου των Τιράνων, οι οποίοι διενεργήθηκαν περί τα τέλη του παρελθόντος έτους. 

Ειδικότερα, σε πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρεται ότι οι ΣΔΙΤ με την πρακτική της 

αυτόκλητης πρότασης παρέχουν στις αλβανικές αρχές τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για έργα υποδομών 

μεγάλης κλίμακας μέσω μιας προβληματικής διαδικασίας και σε συνθήκες ανεπαρκούς ή παντελώς ανύπαρκτου 

ανταγωνισμού και έλλειψης διαφάνειας. Επικρίνεται παράλληλα η  α/ Κυβέρνηση για πολλαπλές παρατυπίες, 

καθώς και για αναποτελεσματικότητα  κατά την υλοποίηση του κυβερνητικού Προγράμματος «1 δισεκατομμύριο 

ευρώ για υποδομές». 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ανάλογα προβλήματα είχαν προκύψει σε διεθνή διαγωνισμό που αφορούσε στην 

προμήθεια του συστήματος TETRA και στον οποίο συμμετείχε Κοινοπραξία της ελληνικής εταιρείας INTRACOM και 

της ιταλικής LEONARDO. Στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε παρατηρήθηκαν τεκμηριωμένες 

καταγγελίες για «φωτογραφικές» διατάξεις, οι οποίες νόθευαν  τον ελεύθερο ανταγωνισμό και περιόριζαν τη 

διαφάνεια. 

  

 


