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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 22/2/2017 
 
 Άγιος Παύλος, 16 Νοεµβρίου 2016 
 Α.Π.: Φ 2121/328 
  
 Προς: - Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανώνυµων Τεχνικών 

Εταιριών (info@sate.gr) 
- Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών Ανώτερων 

Τάξεων (info@steat.gr) 
- Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

(tee@central.tee.gr) 
  
 Κοιν.: ΥΠΕΞ 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ 
- Γραφείο κ. Β’ Γεν. ∆/ντή 
- Β5, Β8 ∆/νσεις 
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ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ  
 
 
Θέµα: ∆ηµοπράτηση σύµβασης παραχώρησης λειτουργίας, συντήρησης και επενδύσεων 

για την εκµετάλλευση αυτοκινητοδρόµων της πολιτείας Αγίου Παύλου, Βραζιλία 

 

Η Ρυθµιστική Αρχή ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Μεταφορών της Πολιτείας Αγίου Παύλου (ARTESP) 
δηµοσίευσε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού για την παραχώρηση λειτουργίας, συντήρησης και 
πραγµατοποίησης απαραίτητων επενδύσεων για την εκµετάλλευση του συστήµατος 
αυτοκινητοδρόµων του τµήµατος «Rodovias do Centro-Oeste Paulista» (αυτοκινητόδροµοι των 
κεντρο-δυτικών της πολιτείας Αγίου Παύλου). 

Το έργο περιλαµβάνει 570 χλµ., που αφορούν τµήµατα των πολιτειακών αυτοκινητοδρόµων SP 
266, SP 294, SP 322, SP 328, SP 330, SP 333 και SP 351, όπως και διπλασιασµό 201 χλµ. του SP 
333, από την πόλη Borborema µέχρι τα σύνορα µε την πολιτεία Paraná. 

Η διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης είναι 30 χρόνια και το ύψος της εκτιµώµενης 
απαιτούµενης επένδυσης 3,9 δισ. ρεάις. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι το υψηλότερο 
τίµηµα που θα πρέπει να καταβληθεί στην πολιτεία. 
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Η προκήρυξη στην πορτογαλική γλώσσα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα 
www.novasconcessoes.sp.gov.br/noticias/2016/11/acesse-os-documentos-da-concorrencia-
internacional-n.-032016.php Για τη λήψη της προκήρυξης στην αγγλική γλώσσα, οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
SPRoadInvestors@ifc.org, αναφέροντας πλήρες όνοµα, εταιρία και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, οπότε θα τους σταλούν κωδικοί πρόσβασης σε κλειστό σύστηµα, από όπου θα 
µπορέσουν να κατεβάσουν τα τεύχη. 

 

Κατάθεση προσφορών µέχρι τις 22/02/2017, στην έδρα του Χρηµατιστηρίου Αγίου Παύλου, 
BM&FBovespa. Αιτήµατα διευκρινίσεων γίνονται δεκτά µέχρι και 15 ηµέρες πριν την κατάθεση 
προσφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση novasconcessoes@artesp.sp.gov.br. 

 

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου στην πύλη 
Agora: www.agora.mfa.gr.  

 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των επιχειρήσεων – µελών σας. 

 

 

 
 
 Η ∆ιευθύνουσα 
 
 
 Γεωργία Βελέντζα 
 Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 
 
 
 
 


