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Sekretaria

Nr._______Prot. Tiranë, më ______2018

Njoftim

Në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të

Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brëndshëm të Entit Rregullator të Energjisë të

miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 11 të “Rregullores per

Organizimin,Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s

Nr.96 datë.17.06.2016, njoftojme se ditën e Hënë , datë 14.05.2018, ora  10 :00  zhvillohet

mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite:

1. Mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet “KESH” sh.a dhe “ OST “ sh.a  lidhur me
përmbushjen e detyrimit të shërbimit publik që rrjedh nga Vendimi i ERE-s Nr.194 ,datë
30.12.2016 “Për miratimin e kërkesës së shoqërise OST sh.a lidhur me mbulimin e
humbjeve në rrjetin e transmetimit , shërbimet ndihmese dhe disbalancat” ( Drejtoritë
Teknike)

2. Miratimin e kërkesën e shoqërisë “OSHEE” sh.a. për miratimin e  marrëveshjes për
sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike nënshkruar midis "OSHEE"
sh.a. dhe "Grid Energy" sh.p.k ( Drejtorite Teknike)

3. Fillimin e procedurave per shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “DOMI TEC” sh.p.k, për
liçensimin në aktivitetin e prodhimit te energjisë elektrike nga Hec  “Plepi” me fuqi të
instaluar 2285 KW ( Drejtoria e licensimit dhe monitorimit).

4. Liçensimin  e shoqerisë “Osoja Energy” në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
nga centrali fotovoltaik Seman-1 Sheq Marinas Fier me fuqi  2000 Kw( Drejtoria e
licensimit dhe monitorimit).
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5. Licensimin e shoqërisë “Seman2Sun” në aktivitetin e prodhimit të energjisë Elektrike
nga impianti fotovoltaik “SEMAN-2” me fuqi të instaluar 2000 KW. ( Drejtoria e
Liçensimit dhe Monitorimit)

6. Mbi  modifikimin e Liçensës së prodhimit të shoqerisë “Çaushi Energy “( Drejtoria e
Liçensimit dhe Monitorimit)

7. Fillimin e proçedurave për miratimin e “Udhëzuesit për kërkesat organizative ,rolet dhe
përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave” (KORP) ( Drejtoritë Teknike)

Kryetari i ERE-s
Petrit AHMETI


