ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Σε εφαρμογή της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΡΓΟΣΕ η Εταιρεία συμμετέχει
συστηματικά τόσο σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Υπηρεσιών Συμβούλου σε έργα του
εξωτερικού, όσο και σε state-of-the-art ερευνητικά προγράμματα, σε σύμπραξη με
μελετητικά γραφεία, γραφεία συμβούλων, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και
Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Α. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία έχει συμμετάσχει στους εξής διαγωνισμούς:
1. Διαγωνισμός:

«Albanian

Railways

-

Support

with

Project

Implementation

and

Management of Environmental and Social Issues»
Διαγωνιστική Φάση: Κατάθεση φακέλου τον Δεκέμβριο 2016. Η διαδικασία αξιολόγησης
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Leader) , SDC Ltd. (Συνεργάτης, Αλβανική
εταιρεία)
Τοποθεσία: Αλβανία
Ποσό: 1.500.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: European Bank of Reconstruction and Development (“EBRD”)
Περιγραφή:


Η σύμβαση αφορά παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών για την νέα
σιδηροδρομική γραμμή μήκους 7,4 χλμ μεταξύ Τιράνων και Διεθνούς Αεροδρομίου
Τιράνων, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής
μήκους 34,7 χλμ μεταξύ Δυρραχίου και Τιράνων.



Η παροχή συμβουλών αφορά όλες τις δραστηριότητες προμηθειών του Έργου,
προκειμένου να είναι σύμφωνες με τις πολιτικές και τις σχετικές αρχές της EBRD
για την διαχείριση συμβάσεων Δημοσίων έργων και παροχής τεχνικής βοήθειας.



Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει υποστήριξη και παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2016

Page 1/4

2. Διαγωνισμός: « Albanian Railways - Supervisory Services»
Διαγωνιστική Φάση: Κατάθεση φακέλου τον Δεκέμβριο 2016. Η διαδικασία αξιολόγησης
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Leader), SDC Ltd. (Συνεργάτης, Αλβανική
εταιρεία)
Τοποθεσία: Αλβανία
Ποσό: 500.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: EBRD
Περιγραφή:
Συμπληρωματικά των υπηρεσιών συμβούλου του ανωτέρου υπ’ αριθμ. 1 διαγωνισμού, οι
Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι διενεργούν τον παρόντα διαγωνισμό για την ανάδειξη συμβούλου
ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης στο ανωτέρω Έργο.

3.

Διαγωνισμός: « 1ST CALL FOR STRATEGIC PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA
II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE–ALBANIA 2014-2020»
Διαγωνιστική Φάση:

Κατάθεση φακέλου τον Σεπτέμβριο 2016. Η διαδικασία

αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., Ministry of Transport and Infrastructure
of Albania.
Τοποθεσία: Ελλάδα και Αλβανία
Ποσό: 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAM
Περιγραφή: Το έργο αφορά στη μελέτη σκοπιμότητας της σιδηροδρομικής σύνδεσης
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ Κρυσταλλοπηγής

- Pogradec,ενώ

περιλαμβάνει και την σύνδεση της γραμμής αυτής με το αεροδρόμιο της Καστοριάς.

4.

Διαγωνισμός: « Consultancy Services for FIDIC Engineer for Replacement of the
Signalling/Interlocking Device in the railway station Podgorica, Montenegro »
Διαγωνιστική Φάση:



Κατάθεση φακέλου ενδιαφέροντος τον Νοέμβριο 2016.



Μετά την αξιολόγηση της 1ης φάσης, η ΕΡΓΟΣΕ επιλέχθηκε με άλλους τέσσερις
υποψηφίους προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω (short list).



Η διαδικασία αξιολόγησης της 2ης φάσης είναι σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Leader), SYSTEMA (Συνεργάτης, Ελληνική
εταιρεία).
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2016

Page 2/4

Τοποθεσία: Μαυροβούνιο
Ποσό: 6.000.000€
Χρηματοδότηση: European Investment Bank (“EIB”)
Περιγραφή: Ο Σύμβουλος θα επιτελέσει το ρόλο του ανεξάρτητου μηχανικού του
Αναδόχου ο οποίος θα αντικαταστήσει τις συσκευές

Signaling/Interlocking στον

σιδηροδρομικό σταθμό Podgorica.
5.

Διαγωνισμός: «Assistance to the Ukrainian authorities for improvement the

infrastructure cycle management Location — Europe (non-EU)/Ukraine»
Διαγωνιστική Φάση: Κατάθεση φακέλου τον Νοέμβριο 2016. Η διαδικασία αξιολόγησης
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: WYG PSDB SP z.o.o (leader), COWI A/S, Center for Effective
Legislation (CEL), ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., SYSTEMA.
Τοποθεσία: Ουκρανία
Ποσό: 2.500.000€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: European Neighborhood Instrument (“ENI”) 21.030202 / Financing
Agreement ENI/2015/037-834
Περιγραφή:
Ο Σύμβουλος θα συμβάλει στην μεταρρύθμιση της διαχείρισης του κύκλου υποδομών της
Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, έγκρισης, προμήθειας, υλοποίησης,
συντήρησης και εφαρμογής των νομοθετικών, διοικητικών, λειτουργικών και οργανωτικών
βελτιώσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική και νομοθεσία.
Επίσης, θα αναπτύξει οδηγίες για την μείωση των διαδικαστικών και διοικητικών εμποδίων
για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, προετοιμασία, υλοποίηση και συντήρηση των έργων
υποδομής, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
6. Διαγωνιστική Φάση: « Support to IPA Programming, Training and Project Preparation,
Republic of Serbia»
Ημερομηνία:

Κατάθεση φακέλου τον Φεβρουάριο 2016. Η διαδικασία αξιολόγησης

βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κοινοπρακτικό σχήμα: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Ελληνική εταιρεία).
Τοποθεσία: Σερβία
Ποσό: 5.500.000€
Χρηματοδότηση: Contracting and Financing of EU Funded Programs (“CFCU”)
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Περιγραφή:
Ο Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες στις Σερβικές Αρχές για την ενίσχυση των τεχνικών
και διοικητικών δυνατοτήτων τους σε σχέση με τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της Σερβίας
στην Ε.Ε. και την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των προ – ενταξιακών κονδυλίων.

Β. Επίσης, η Εταιρεία συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα: «An Interconnected Cyber
and Physical Security System for the increasingly Automated Railway Infrastructure
(Railway Guard)»
Ημερομηνία:

Κατάθεση φακέλου τον Φεβρουάριο 2016. Η διαδικασία αξιολόγησης

βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ποσό: 650.000€
Χρηματοδότηση: H2020-CIP-2016-2017-CRITICAL IFRASTRUCTURE PROTECTION
Περιγραφή Έργου:
Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κακόβουλων ενεργειών και διαχείρισης
προσωπικού και επιβατών σε κρίσιμες καταστάσεις.
Ρόλος ΕΡΓΟΣΕ:
Η Εταιρεία συμμετέχει ως ο δεύτερος βασικότερος Ερευνητής στην Ερευνητική ομάδα που
αποτελείται από 8 Φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Εταιρείες) για την ανάπτυξη,
εφαρμογή και ενσωμάτωση όλων των αλληλένδετων συστημάτων ανίχνευσης με
τοποθέτησή τους σε δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Γ. Τέλος , η ΕΡΓΟΣΕ προετοιμάζει και θα υποβάλει εντός του Ιανουαρίου 2017 το φάκελο
συμμετοχής της στα ακόλουθα δύο Ερευνητικά προγράμματα:


« “ALIVE” “Smart tools integration and sustainable solutions to ensure safe transportation
of citizens and goods in extreme NATECH events”,
Horizon 2020: MG-7.1-2017»



«”Optimisation of transport infrastructure including terminals ”,
Horizon 2020: MG-7.2-2017»
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