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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία 

Ιουλίου 2021 και 7/μηνου 2021) 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, τον Ιούλιο 2021 η αξία 

των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 32 δισ. 

ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 30,6% σε 

σύγκριση με τον Ιούλιο 2020 και μείωση 7,9% 

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2021, οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 21,7% σε σύγκριση με το 

μηνιαίο μέσο όρο για την περίοδο Ιουλίου 

2018-2020. Αντίστοιχα, η αξία των εισαγωγών 

ανήλθε σε 72 δισ. ΛΕΚ., σημειώνοντας αύξηση 

κατά 26,1%, έναντι Ιουλίου 2020, και 6,6% σε 

σύγκριση με το Ιούνιο 2021. Επιπλέον, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 22,9%.σε σύγκριση 

με το μηνιαίο μέσο όρο για την περίοδο Ιουλίου 

2018-2020.  

Κατά συνέπεια, το αλβανικό εμπορικό 

έλλειμμα κατά τον Ιούλιο 2021, ανήλθε σε 39 

δισ. ΛΕΚ, αυξημένο κατά 22,6% σε σύγκριση 

με τον Ιούλιο 2020 και κατά 22,2% σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. 

Αντίστοιχα, το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε 

αύξηση 23,9% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο 

όρο Ιουλίου για τα έτη 2018-2020. 

Κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 

2021, η αξία των εξαγωγών της Αλβανίας 

ανήλθε σε 209 δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας 

αύξηση 39,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, η αξία 

εισαγωγών ανήλθε σε 426 δισ. ΛΕΚ, αυξημένη 

κατά 29,8% σε σύγκριση με το 2020. 

Επιπρόσθετα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 

21,8% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 

2020, καθώς ανήλθε σε 217 δισ. ΛΕΚ. 
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Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας, 7/2017-

7/2021 (%) 

 

Πηγή: INSTAT 

Εξαγωγές 

Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών 

κατά 30,6% έναντι Ιουλίου 2020, συνέβαλαν οι 

κατηγορίες αγαθών: «Δομικά υλικά και 

μέταλλα» (+13,2%), «Ορυκτά, καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια» (+7,5%) και 

«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» 

(+3,4%). Ενώ αρνητική επίδραση είχε η 

κατηγορία «Δέρματα και δερμάτινα προϊόντα» 

(-0,03%). 

Ως προς την αύξηση των εξαγωγών κατά 

21,7% τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με το 

μηνιαίο μέσο όρο Ιουλίου για την περίοδο 

2018-2020, θετικά συνέβαλαν οι κατηγορίες 

αγαθών: «Δομικά υλικά και μέταλλα» 

(+10,7%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια» (+5,4%) και «Τρόφιμα, ποτά και 

καπνός» (+3,6%), ενώ αρνητική επίδραση είχε 

η κατηγορία «Κλωστοϋφαντουργία και 

υποδήματα» (-4,3%). 

Επιπλέον, στην αύξηση των εξαγωγών 

κατά 39,2%, κατά το διάστημα Ιανουάριος-

Ιούλιος 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο 2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες 

αγαθών «Δομικά υλικά και μέταλλα» 

(+13,8%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια» (+12,3%) και «Κλωστοϋφαντουργία 

και υποδήματα» (+5,4%). 

Εισαγωγές 

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 26,1% 

συγκριτικά με τον Ιούλιο 2020, οφείλεται 

κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 

καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+5,8%), 

«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» 

(+5%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» 

(+4,6%).  

Επίσης στην αύξηση των εισαγωγών κατά 

22,9% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο 

Ιουλίου για την περίοδο 2018-2020, συνέβαλαν 

θετικά οι κατηγορίες: «Μηχανήματα, 

ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+6,2%), 

«Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+4%) και 

«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» 

(+3,4%) ενώ αρνητικά επίδρασε η κατηγορία 

«Δέρματα και δερμάτινα προϊόντα» (-0,3%). 

Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά 

29,8% το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, 

συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες αγαθών: 

«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» 

(+8,9%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+4,8%) 

και «Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+4,4%).  

Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σε 

ό,τι αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Αλβανίας, κατά τον Ιούλιο 2021 και σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, η 

μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές 

προς: Ισπανία (44,1%), Κόσσοβο (17,9%) και 

Ιταλία (15,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση 

κατέγραψαν οι εξαγωγές προς Κίνα (-15,7%). 

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο Ιανουάριος-

Ιούλιος 2021 και σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020, η Αλβανία 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών 

προς: Κόσοβο (56,8%), Ισπανία (40,3%) και 

Ιταλία (29%) ενώ μείωση σημειώθηκε στις 

εξαγωγές της προς: Ουκρανία (-30,5%) και 

Ηνωμένο Βασίλειο (-7,8%). 

Ως προς τις εισαγωγές σε σύγκριση με τον 

Ιούλιο 2020, οι χώρες με τη μεγαλύτερη 

αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία ήταν οι: 

Ιταλία (16,5%), Τουρκία (14,2%) και Κίνα 

(16,8%), ενώ μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές 

από Ελβετία (-27,4%), Αυστρία (-12,2%) και 

Κροατία (-11,8%). Αντίστοιχα για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 και σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της INSTAT, τη μεγαλύτερη αύξηση 

σημείωσαν οι εισαγωγές από Ιταλία (343%), 

Τουρκία (48,3%), και Κίνα (31%) ενώ τη 

μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές 

από Ελβετία (-25,5%), Ουκρανία (-16,8%) και 

Ρωσία (-8,6%). 

Κατά τον Ιούλιο 2021, το εξωτερικό 

εμπόριο της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ 



αντιστοιχεί στο 59,9% του συνολικού της 

εμπορίου. Κατά την ίδια περίοδο, οι α/εξαγωγές 

σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 73,5% των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι 

εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 53,8% των 

συνολικών εισαγωγών. Για τον Ιούλιο 2021, 

κύριοι εμπορικού εταίροι της Αλβανίας ήταν η 

Ιταλία (30%), η Ελλάδα (7,3%), η Τουρκία 

(7,1%), %) και η Γερμανία (6,7%). 
 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας με Κ-Μ ΕΕ, 

7/2021 

(%) 

 

Πηγή: INSTAT 

Τέλος, κατά το διάστημα Ιανουάριος-

Ιούλιος 2021 το εξωτερικό εμπόριο με τις 

χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 61,5% του 

συνολικού εμπορίου της Αλβανίας. Κατά την 

εν λόγω περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ 

απετέλεσαν το 72,7% των συνολικών 

εξαγωγών της χώρας, ενώ οι εισαγωγές από 

χώρες ΕΕ το 56%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι 

της Αλβανίας, κατά το εν λόγω 7/μηνο, 

παρέμειναν οι: Ιταλία (31,2%), Τουρκία 

(7,8%), Ελλάδα (7,1%) και η Γερμανία (6,6%). 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην 

Αλβανία, Ιούλιος 2021) 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιούλιο 2021 ανήλθε σε 

101,6, με περίοδο αναφοράς το Δεκέμβριο 

2020. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 

(6/2021) παρουσίασε αύξηση 0,1%, ενώ σε 

ετήσια βάση η αύξησή του ανήλθε σε 2,2%. 

 

 

Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (7/2019-7/2021)  

 

Πηγή: INSTAT 

 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ 

που σημειώθηκε κατά τον Ιούλιο 2021, 

επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση των 

τιμών στις κατηγορίες «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (+1,46%), «Μεταφορές» 

(+0,24%), «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα 

και άλλα καύσιμα» (+0,13%), «Επικοινωνία» 

(+0,09%), «Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και 

συντήρηση» (+0,08%), «Αλκοολούχα ποτά 

και καπνός» (+0.07%), «Εστίαση και 

φιλοξενία» (+0,06%),«Υγεία» και 

«Ψυχαγωγία και πολιτισμός» και «Διάφορα 

αγαθά και υπηρεσίες» (+0,03% έκαστη) και 

«Ρουχισμός και υπόδηση» (+0,02%).  

Συμβολή κατηγοριών αγαθών και 

υπηρεσιών στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ 

 

Πηγή: INSTAT 

 

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2020, αύξηση 

σημείωσαν οι τιμές στις κατηγορίες 

«Μεταφορές» (+4,4%), «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (+4,1%), «Επικοινωνία» 

(+2,9%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» 

(+1,8%), «Εστίαση και φιλοξενία» (+1,4%), 

«Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και 

συντήρηση» (+1,1%), «Ψυχαγωγία και 

πολιτισμός» (+1%), «Ρουχισμός και υπόδηση» 

και «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και 



άλλα καύσιμα» και «Υγεία» (+0,7% έκαστη), 

«Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (+0,4%) 

καθώς και «Εκπαίδευση» (+0,1%). 

Ειδικότερα, εντός της κατηγορίας τροφίμων, 

αύξηση σημείωσαν οι τιμές σε «Λαχανικά και 

πατάτες» (+16,6%), «Έλαια και λίπη» (+7%), 

«Φρούτα» (+2,9%), «Γαλακτοκομικά, 

τυροκομικά και αυγά» (+2,4%) και «Ζάχαρη, 

μαρμελάδα, μέλι, σιρόπι, σοκολάτες και 

γλυκά» (+2,3%).  

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021, 

αυξητικά κινήθηκαν οι τιμές στις κατηγορίες 

αγαθών και υπηρεσιών: «Μεταφορές» 

(+2,1%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» και 

«Επικοινωνία» (+0,2% έκαστη κατηγορία) και 

«Ρουχισμός και υποδήματα», «Στέγαση, νερό, 

ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα», «Υγεία» 

και «Εστίαση και φιλοξενία» (+0,1% έκαστη 

κατηγορία). Αντιθέτως, μείωση 

παρατηρήθηκε στις τιμές των κατηγοριών 

«Ψυχαγωγία και πολιτισμός» (-1,2%), καθώς 

και «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (-0,1%).  

 

Πώληση της εταιρείας υπηρεσιών σταθερής 

επικοινωνίας Albtelecom 

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών σταθερής 

τηλεφωνίας Albtelecom, πρώην κρατικός 

οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας και 

μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας 

στη χώρα, τελεί υπό πώληση. 

Κατά την πλήρη ιδιωτικοποίησή της, το 2007, 

ποσοστό 76% της εταιρείας «πέρασε» υπό 

τουρκικό έλεγχο (Όμιλος CETEL), έναντι €120 

εκατ., με το υπόλοιπο ποσοστό να διακρατείται 

από το Α/Κράτος και άλλους μετόχους. 

Ωστόσο η εν λόγω επένδυση φαίνεται να μην 

αποδίδει, καθώς η εταιρεία έκλεισε το 2020 με 

καθαρή ζημία 1,17 δισ. ΛΕΚ (περίπου €9 εκατ., 

+82% έναντι 2019), με την επιδείνωση των 

αποτελεσμάτων να αποδίδεται σε συνδυασμό 

μείωσης εσόδων και αύξησης λειτουργικών 

δαπανών. Οι συνολικές σωρευμένες ζημίες 

στον ισολογισμό της εταιρείας, στο τέλος του 

περασμένου έτους, έφτασαν τα €120 εκατ. 

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η διαδικασία 

πώλησης βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, 

ενώ ενδιαφέρον εξαγοράς έχουν εκδηλώσει ήδη 

δύο εταιρείες, μία εκ των οποίων είναι η 

ουγγρική εταιρεία τηλεπικοινωνιών 4iG. Η 4iG 

ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στην 

παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με δορυφορικές 

επικοινωνίες, συστήματα διαχείρισης 

διαδικασιών για επιχειρήσεις καθώς και 

κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων. 

Σημειώνεται ότι η 4iG είναι ο δεύτερος 

μεγάλος ουγγρικός επενδυτής που ενδιαφέρεται 

να εισέλθει στην αλβανική αγορά, μετά την 

εξαγορά, το 2019, της θυγατρικής της γαλλικής 

τράπεζας Societe Generale στην Αλβανία από 

τον ουγγρικό τραπεζικό όμιλο OTP, έναντι 

€32,5 εκατ. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον 

σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και 

παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου 

Αγίων Σαράντα. 

Σας γνωρίζουμε ότι Α/Υπουργείο 

Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό 

διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το 

σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και 

παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου 

Αγίων Σαράντα. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του 

έργου ανέρχεται σε €34,320,000 εκατ. (πλέον 

ΦΠΑ) και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη. 

Η υποβολή των προσφορών πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 

Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al.  

Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού 

είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

Α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, στο 

σύνδεσμο:https://www.infrastruktura.gov.al/sh

pallje/.  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για 

κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, 

την κατασκευή, και τη συντήρηση του 

“Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport 

Αυλώνας”, στο πλαίσιο συμφωνίας 

παραχώρησης/ΣΔΙΤ. 

http://www.app.gov.al/
https://www.infrastruktura.gov.al/shpallje/
https://www.infrastruktura.gov.al/shpallje/


Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας 

ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση 

του “Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport 

Αυλώνα”, στο πλαίσιο συμφωνίας 

παραχώρησης/ΣΔΙΤ. 

Το λιμάνι “Triport” βρίσκεται στο 

κεντρικό-νότιο τμήμα της Αλβανική ακτής, 

περίπου 2 χλμ βορειοδυτικά της Αυλώνας και 

περίπου 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της Νάρτας 

καθώς και της λιμνοθάλασσας της Νάρτας. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 χρόνια, 

ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται 

να ανέλθει στα €44,9 εκατ., πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

12:00. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/contract-notice/ καθώς 

και περαιτέρω λεπτομέρειες με Reference 

Number (REF-02462-08-09-2021).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού από την 

Albgaz Sh.a. για κατάρτιση της Εταιρικής 

Στρατηγικής και του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου 2021-2025, προετοιμασία 10ετούς 

Επενδυτικού Πλάνου, εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας για ανάπτυξη και διεύρυνση 

χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και 

για ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλους τους 

τομείς της εταιρείας. 

Σας γνωρίζουμε ότι η α/εταιρεία φυσικού 

αερίου Albgaz Sh.a.προκήρυξε διεθνή 

διαγωνισμό για την κατάρτιση της 

Στρατηγικής και του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

για την περίοδο 2021-2025 και για την 

προετοιμασία δεκαετούς Επενδυτικού Πλάνου 

του φορέα, καθώς και για την εκπόνηση 

μελέτης σκοπιμότητας για τη δυνατότητα 

ανάπτυξης και διεύρυνσης χρήσης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου και για 

ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) σε 

όλους τους τομείς της εταιρείας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται 

να ανέλθει στα 137.726.400 ΛΕΚ (περίπου 

€1,134 εκατ.), πλέον ΦΠΑ με διάρκεια 

σύμβασης τους 12 μήνες. 

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Τρίτη 

7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ , 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02487-08-09-2021).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 

Τιράνων Lot 6 

Η α/Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian 

Road Authority) ανακοίνωσε διεθνή 

διαγωνισμό για την κατασκευή εξωτερικού 

δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring - Lot 6). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο 

προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα 1.816.355.589,63 ΛΕΚ (περίπου 

€14,965 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

12:00 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/  

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02821-08-13-2021).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου 

«Shqiponja Square-New Boulevard-

Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των 

Τιράνων 

Η α/Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian 

Road Authority) ανακοίνωσε διεθνή 

http://www.app.gov.al/contract-notice/
http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/
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διαγωνισμό για την κατασκευή του τμήματος 

οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New 

Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί επί του 

ποταμού των Τιράνων.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, 

ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται 

να ανέλθει στα 2.559.318.901,29 ΛΕΚ 

(περίπου €21,086 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 

CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02820-08-13-2021). 

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 

Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)  

Η α/Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian 

Road Authority) ανακοίνωσε διεθνή 

διαγωνισμό για την κατασκευή του 

εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring - 

Lot 5). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, 

ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται 

να ανέλθει στα 1.939.309.894,55 ΛΕΚ 

(περίπου €15,978 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

11:00 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02818-08-13-2021).  

 

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων 

(Outer Ring-Lot 4)  

Σας γνωρίζουμε ότι η α/Υπηρεσία Οδικού 

Δικτύου (Albanian Road Authority) 

ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για την 

κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 

Τιράνων (Outer Ring - Lot 4). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες, 

ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται 

να ανέλθει στα 2.096.958.794,70 ΛΕΚ 

(περίπου €17,277 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

10:30 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02817-08-13-2021).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή του οδικού τμήματος «Sheshi 

Shqiponja – Bulevardi I Ri – Lot 2» στα 

Τίρανα 

Η α/Υπηρεσία Οδικού Δικτύου (Albanian 

Road Authority) ανακοίνωσε διεθνή 

διαγωνισμό για την κατασκευή του οδικού 

τμήματος «Sheshi Shqiponja – Bulevardi I Ri 

– Lot 2» στα Τίρανα. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο 

προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα 2.485.599.781,25 ΛΕΚ (περίπου 

€20,479 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

14:00 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-
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kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02819-08-13-2021).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 

Τιράνων Lot 7 

Σας γνωρίζουμε ότι το α/Υπηρεσία 

Οδικού Δικτύου (Albanian Road Authority) 

ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για την 

κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 

Τιράνων (Outer Ring - Lot 7). 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο 

προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα 2.353.597.373,94 ΛΕΚ (περίπου 

€19,391 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

13:00 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02822-08-13-2021).  

 

 

 

 

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

ολοκλήρωση, εναρμόνιση και συνέχιση των 

εργασιών του οδικού τμήματος «Sheshi 

Shqiponja-Tirana River, Lot 1 και QMT» 

στα Τίρανα 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η α/Υπηρεσία Οδικού 

Δικτύου (Albanian Road Authority) 

ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για την 

ολοκλήρωση, εναρμόνιση και συνέχιση των 

εργασιών του οδικού τμήματος «Sheshi 

Shqiponja-Tirana River, Lot 1 και QMT» στα 

Τίρανα. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο 

προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα 2.375.552.033,75 ΛΕΚ (περίπου 

€19,572 εκατ.), πλέον ΦΠΑ.  

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 

12:30 CET. 

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, 

στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/njoftimi-i-

kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ 

καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με 

Reference Number (REF-02823-08-13-2021).  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2017 2018 2019 2020 
Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,86% 3,90%** 2,43% -5,5% (εκτίμηση 

Κεντρικής 

Τράπεζας 

Αλβανίας) 

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.531.310 
(11,4 δις. €) 

1.635.715 1.691.729  

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.980 € 4.100 € (εκτίμηση) 4.200 € (εκτίμηση)  

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 11.014 €    

Οικοδομικές Άδειες (μεταβολή %) 86,3 118,1   

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου 

(μεταβολή%) 

1,5 1,5 1,3  

Εξαγωγές (δισ. €) 

Εισαγωγές δισ. €) 

Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €) 

Όγκος Εμπορίου (δισ. €) 

2,03 

4,66 

-2,63 

6,69 

2,50 

5,17 

-2,67 

7,68 

2,42  

5,28  

-2,85 

7,71 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. 

€) 

-866,0 859,7 -1041.3  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 908,03 1.024 1.081 933 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) -3,71% 12,8% 5,7% -13% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 6.456 7.455 8.147 8.818 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων 

(εκ. €) 

636    

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 

ετών) 

1.385.000 1.401.988 1.430.000 1.407.934 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.195.000 1.230.000 1.266.000 1.243.321 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 11,7% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 24.000 24.000 26.000 30.000 (από 

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,99% 2,03% 1,41% 1,6% 

Δείκτης Τιμών Παραγωγού 3,3% 1,0% 0,5%  

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.949,4 8,346.6 8,258.3  

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 510,3 520,4 550,5  

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ) 577,05 580,03   

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 70,1 70,0 66,7 77,8 

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

430,39 

398,62 

216,95 

202,25 

  

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας 

(%) 

1,25% 1% 1% 0,5 

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. 

λεκ) 

473,663 456,216 466,612  



Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. 

λεκ) 

528,006 532,625 542,116  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 134,15 127,59 123,01 123,75 

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,274    

 


