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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β8 ∆ιεύθυνση  
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης  

 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 30/8/2017

 
  Αθήνα,
Τηλ.: 210 3682766 Α.Π.
E-mail: b08@mfa.gr 
FAX: 210 3682771 

 24 Αυγούστου 2017 
Φ.ΑΣ 41664 

 
ΠΡΟΣ : - ΤΕΕ 

- ΣΑΤΕ 
- ΣΤΕΑΤ 
- ΣΕΓΜ 
- ΠΕΣΕ∆Ε 
- ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
- ΣΜΕ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ε.∆.: - ∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. Υπουργού 
- ∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Γραφείο κ. Γ.Γ. ∆ΟΣ & ΑΣ 
- Γραφείο κ. Β’ Γενικού ∆ιευθυντή 
- Β1, Β3 ∆ιευθύνσεις 

 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιεθνής διαγωνισµός για κατασκευή γραµµής µετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Τεχεράνης µε Α.Π. Φ. 2775/ΑΣ 379/ 23.8.2017 
  
 Αποστέλλουµε, ηλεκτρονικά, ανωτέρω σχετικό, µε τον διαγωνισµό για την κατασκευή του 
µετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν, έγγραφο και παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε σχετικά τα µέλη 
σας. 
 
 

 Ο ∆ιευθυντής 
 
 

Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 
Σύµβουλος ΟΕΥ Α' 

 
 
ΙΜ  
  
Σύν. Συνηµ. Σελ.: 2 (δύο) µε ηλεκτρ. 

ταχυδροµείο 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΤΕΧΕΡΑΝΗ 

Γραφείο Οικονοµικών & 
Εµπορικών Υποθέσεων 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
                                                                           ΕΠΕΙΓΟΝ 

  Τεχεράνη,
  Α.Π.

23 Αυγούστου 2017  
Φ.2775/ΑΣ 379 

ΠΡΟΣ : Β8 ∆ιεύθυνση  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
Ε.∆.: 

- ∆ιπλ. Γραφείο ΑΝΥΠΕΞ κ. Γ. Κατρούγκαλου 
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέως ∆ΟΣ & ΑΣ 
- Γραφείο κ. Β΄ Γενικού ∆ιευθυντού 
- Β1 & Β3 ∆ιευθύνσεις 
 

- Γραφείο κ. Πρέσβυ 

 

 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιεθνής διαγωνισµός για κατασκευή γραµµής µετρό στην πόλη Shiraz του Ιράν.  

 
 Το Ιράν προκήρυξε διεθνή διαγωνισµό για την πραγµατοποίηση έργων πολιτικού 
µηχανικού, αγοράς ηλεκτρολογικού και µηχανικού συστήµατος για την κατασκευή γραµµής 
µετρό στην πόλη Shiraz (Shiraz Metro Line 2). Το συγκεκριµένο έργο προϋπολογίζεται στα 
550 εκ. δολ. ενώ σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις ανώτερου αξιωµατούχου του Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Urban Shiraz (SURO) η συνολική δαπάνη µπορεί να ανέλθει και στα 900 εκ. 
δολ. Η πρώτη γραµµή ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2006. 
 Σύµφωνα µε τη µελέτη, που εγκρίθηκε πριν από ένα έτος κατόπιν σχετικού 
διαγωνισµού, το µήκος της Γραµµής 2 θα είναι περίπου 15 χιλιόµετρα µε 13 σταθµούς, χώρο 
στάθµευσης και µηχανοστάσιο στην αρχή και στο τέλος της γραµµής. Η λειτουργία της 
γραµµής σχεδιάζεται να υποστηριχτεί µε είκοσι πέντε συρµούς τρένων των πέντε βαγονιών 
έκαστος 
 Στο κείµενο της προκήρυξης (προωθείται συνηµµένως) διευκρινίζεται ότι το 65% της 
χρηµατικής αξίας που θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου πρέπει να διατεθεί σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό και αγαθά που κατασκευάζονται στο Ιράν, κάτι που παγίως 
επιδιώκεται από την κυβέρνηση σε παρόµοιους διαγωνισµούς. 
 Οι λοιπές γραµµές που ήδη λειτουργούν στο Shiraz, πρωτεύουσα της επαρχίας Fars 
του Ιράν, ανέρχονται σε 88 χλµ., και έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης 16.000 επιβάτες ανά 
ώρα. 
 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενδιαφέροντος και λήψης του πλήρες 
τεύχους της προκήρυξης είναι η 30/8/2017. 
 Η εν λόγω προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα Agora. 

 
Ο Προϊστάµενος 

κ.α.α. 
 
 

Κωνσταντίνος ∆ασκαλόπουλος 
Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 

 
 

Συν. 1 σελ. 



 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
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