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Κύριε Περιφερειάρχα,

Με έκπληξη και απορία διαβάσαμε την προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού
ης Περιφέρειας σας, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 8872/501 από 1.2.2016, με
Θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Ηπείρου για
τη Διερεύνηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Σιδηροδρομικού Δικτύου μεταξύ
Ηπείρου και Αλβανίας».

Η έκπληξη μας πηγάζει από το γεγονός ότι για το Θέμα αυτό δεν είχαν καμία
ενημέρωση τόσο ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος / ΟΣΕ όσο και η
ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι εκ του Νόμου (τελευταία σχετική Νομοθεσία: Νόμος
3891/2010) οι υπεύθυνοι φορείς για Θέματα σιδηροδρομικού σχεδιασμού και
μελετών! έργων.

Η απορία μας πηγάζει από το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε μία
πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες στους πολίτες και τις



επιχειρήσεις χωρίς να βασιστεί σε Κάποιο Εθνικής / διαπεριφερειακής
εμβέλειας σχέδιο σχετικά με την μεταφορική/συγκοινωνιακή ή/Και
χωροταξική ανάπτυξη.

Για ην ενημέρωσή σας αναφέρουμε ότι τον τρέχοντα μήνα ο ΟΣΕ
προσπάθησε να αντιμετωπίσει το Θέμα ης σκοπιμότητας διασύνδεσης των
δύο σιδηροδρομικών δικτύων (Ελλάδας και Αλβανίας μσω πρότασης στο
πρόγραμμα ΛΟΜΟΝ) που δεν καρποφόρησε επειδή οι Αλβανικοί
Σιδηρόδρομοι δεν δέχθηκαν να καλύψουν την απαιτούμενη εθνική
συμμετοχή. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ειδωθεί και ως μία πρώτη ένδειξη ης
εφικτόητας του εγχειρήματος.

Με δεδομένο ότι ο Όμιλος ΟΣΕ εδώ και δεκαετίες παρακολουθεί τα θέματα
που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την ανάπτυξη δικτύων,
συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών δικτύων στα Δυτικά Βαλκάνια,
θεωρούμε ότι όταν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον
σιδηροδρομικό σχεδιασμό στα Βαλκάνια είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη η
ενεργή συμμετοχή του Ομίλου (ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ).

Εν κατακλείδι, σας καλούμε να έλθετε σε επαφή μαζί μας, ώστε να
εξετάσουμε από κοινού τις εθνικές ανάγκες που εξυπηρετεί το θέμα του
Διαγωνισμού σας, και να βρούμε μαζί λύσεις που Οα καλύπτουν αυτές τις
ανάγκες.


