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ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εξωτερικών
-Β8 ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής
Ανάπτυξης (µέσω ΥΠΕΞ)

ΚΟΙΝ:

Ως πίνακας αποδεκτών

Ε.∆.:

-Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών)
-Γενικό Προξενείο Τζέντας (µέσω ηµών)

ΘΕΜΑ : “Κατασκευή υπόγειου και υπέργειου σιδηροδροµικού δικτύου (µετρό) της
πόλεως της Τζέντας – Μείωση των κυκλοφοριακών προβληµάτων και
αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας έως και 40% έως το έτος 2020”.
Στα µεγάλα και στρατηγικής σηµασίας έργα υποδοµών που βρίσκονται στο
στάδιο έναρξης εργασιών και αντανακλούν πλήρως την δυναµική πορεία και ανάπτυξη
που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός τοµέας στην Σαουδική Αραβία και καθιστά τη χώρα
πρωτοπόρο στην κατασκευή αντίστοιχων έργων σε όλους τους τοµείς, εντάσσεται και η
κατασκευή του µετρό της πόλεως της Τζέντας. Εργο το οποίο αναµένεται ότι θα
συµβάλει τα µέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και του ευρύτερου
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλεως, ο πληθυσµός της οποίας αναµένεται να
φθάσει έως το 2033 τα 6,2 εκατοµµύρια κατοίκους.
Η κατασκευή του µετρό θα αποτελέσει έργο στρατηγικής σηµασίας και θα
αποσυµφορήσει το βεβαρυµένο κέντρο της πόλεως ενώ συγχρόνως θα ελαχιστοποιήσει
τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήµατα που ταλανίζουν τη πόλη, προβλήµατα που
διογκώνονται λόγω και του γεγονότος ότι η Τζέντα εξακολουθεί να αποτελεί το
κατεξοχήν εµπορικό και επιχειρηµατικό κέντρο της χώρας.
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Σύµφωνα µε εκτιµήσεις και προβλέψεις για την ολοκλήρωση του έργου έως το
2022 αναµένεται να µειωθούν τα κυκλοφοριακά και άλλα προβλήµατα, που συνδέονται
κυρίως µε την υπερβολική µόλυνση του περιβάλλοντος, έως και 40%. Το µετρό θα
αποτελείται από ελαφρείς συρµούς υπερσύχρονης τεχνολογίας και θα συνδέει
περιµετρικά όλες τις περιοχές της πόλεως ενώ παράλληλα θα συνδέεται και µε τον
σιδηροδροµικό άξονα “Haramain”, έργο εξίσου σηµαντικής προβολής και κοµβικής
σηµασίας δεδοµένου ότι θα συνδέει τις δύο ιερές πόλεις, Μέκκα και Μεδίνα, µε τη
Τζέντα και θα συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ∆υτικής Περιφέρειας της χώρας.
Ο προϋπολογισµός κατασκευής του όλου έργου αναµένεται ότι θα ανέλθει στα 12
δις δολάρια και ότι έως το τέλος του έτους 2040 θα εξυπηρετεί το 30% και πλέον των
κατοίκων της πόλεως. Σύµφωνα µε πρόσφατες αναλυτικές δηλώσεις του εκτελεστικού
διευθυντού της εταιρείας “Jeddah Metro Company”, ο διαγωνισµός για τη πρώτη φάση
κατασκευής του έργου θα προκηρυχθεί έως το τέλος τ.ε. και για τις υπόλοιπες φάσεις
εντός του 2016.
Η Γαλλική εταιρεία “SISTRA COMPANY” ανέλαβε τον διαχειριστικό έλεγχο
και την επίβλεψη όλων των µηχανολογικών και άλλων εργασιών για την κατασκευή του
έργου. Το µετρό θα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές γραµµές, τη κόκκινη, τη
µπλέ, τη πράσινη και την πορτοκαλί. Οπως ανέφερε επίσης το έργο αποσκοπεί στην
αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των υποδοµών στις µεταφορές στη πόλη, στην ανάπτυξη
νέων περιοχών καθώς και στην διευκολύνση του κοινού που θα χρησιµοποιεί τα δηµόσια
µέσα µεταφοράς, αλλά και στη µείωση του επιπέδου µόλυνσης του περιβάλλοντος.
΄Τέλος θα αποτελέσει τµήµα του συνολικού δικτύου δηµοσίων µεταφορών της
πόλεως της Τζέντας και θα συνδέεται και µε άλλα µέσα µεταφοράς, όπως το τράµ που θα
διασχίζει την παραλιακή ζώνη της πόλεως, τον περιφερειακό προαστικό σιδηρόδροµο
καθώς τέλος και το δίκτυο λεωφορειακών γραµµών.

Ο Προϊστάµενος
Θεόδωρος Ξυπολιάς
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Εξωτερικών
-Γραφείο κας Β΄Γενικού ∆ιευθυντού (µέσω ΥΠΕΞ)
-Β1 και Β3 ∆ιευθύνσεις (µέσω ΥΠΕΞ)
2.Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) (µέσω ηµών)
3.Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (µέσω ηµών)
4.Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) (µέσω ηµών)
5.Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως (µέσω ηµών)
6.Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.) (µέσω ηµών)
7.Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Β.Ε.Θ.) (µέσω ηµών)
8.Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (µέσω ηµών)
9.Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) (µέσω ηµών)
10.Σύνδεσµο Θεσσαλικών Βιοµηχανιών (ΣΘΕΒ) (µέσω ηµών)
11.Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (µέσω ηµών)
12.Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) (µέσω ηµών)
13.Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) (µέσω ηµών)
14.Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.) (µέσω ηµών)
15.Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) (µέσω ηµών)
16.Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξεως (ΣΤΕΑΤ) (µέσω ηµών)
17.Σύνδεσµο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) (µέσω ηµών)
18.Πανελλήνια Ενωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) (µέσω ηµών)
19.Σύνδεσµο Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) (µέσω ηµών)
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