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Ανάθεση τηρ λειτοςπγίαρ και σςντήπησηρ τος Μετπό και Τπαμ Ντοςμπάι σε γαλλο-ιαπωνική κοινοππαξία 
με 15ετή σύμβαση αξίαρ 148εκ.USD ετησίωρ.  

Η Απσή Οδικών Δικηύυν και Μεηαθοπών Νηοςμπάι-RTA ανακοίνυζε ηην ανάθεζη ηηρ λειηοςπγίαρ και 
ζςνηήπηζηρ ηος Μεηπό και Τπαμ Νηοςμπάι ζε γαλλο-ιαπυνική κοινοππαξία, με 9εηή ζύμβαζη και δςναηόηηηα 
εξαεηούρ ανανέυζηρ, αξίαρ 148εκ.δολ.ΗΠΑ (542 εκ.Νηίπσαμ) εηηζίυρ, μεηά από ολοκλήπυζη ζσεηικού 
διαγυνιζμού. Σε ανάδοσο κοινοππαξία, οποία ζύμθυνα με επίζημη ανακοίνυζη καηέθεζε ηην καλύηεπη 
πποζθοπά ζε ηεσνικούρ και σπημαηοοικονομικούρ όποςρ, ζςμμεηέσοςν η γαλλική πολςεθνική δημοζίυν 
μεηαθοπών Keolis, καθώρ και οι ιαπυνικέρ Mitsubishi Heavy Industries Engineering και Mitsubishi Corporation.   
Η γαλλο-ιαπυνική κοινοππαξία θα διαδεσθεί πποηγούμενο ανάδοσο θοπέα Serco (HB), ζε οποίον από ηο 2007 
και με διαδοσικέρ ανανεώζειρ ζςμβάζευν, οποίερ λήγοςν ηον Σεπηέμβπιο η.έ., είσε αναηεθεί ηο έπγο ηηρ 
λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ ηος Μεηπό Νηοςμπάι. 

Ο Ππόεδπορ και Γεν.Δ/νηηρ ηηρ RTA, Mattar Mohhamed Al Tayer, διαβεβαίυζε όηι η RTA θέηει υρ 
πποηεπαιόηηηα ηην διαζθάλιζη ηόζο ηυν ςτηλόηεπυν δςναηών επιπέδυν αζθάλειαρ για ηοςρ σπήζηερ ηυν 
μεηπό και ηπαμ Νηοςμπάι, όζο και ανηαγυνιζηικών δεικηών απόδοζηρ. Σςμπλήπυζε δε όηι η λειηοςπγία ηος 
μεηπό και ηπαμ Νηοςμπάι απαιηεί εμπειπία ζηον ππογπαμμαηιζμό ηυν ςπηπεζιών και ζε εξειδικεςμένα 
μησανολογικά, ηλεκηπονικά, ςπολογιζηικά και λειηοςπγικά ζςζηήμαηα. Από πλεςπάρ ηηρ, η Δ/νοςζα 
Σύμβοςλορ ηηρ Keolis εξέθπαζε ηην ικανοποίηζή ηηρ για ηην επιλογή ηηρ RTA και διαβεβαίυζε όηι εςελπιζθεί 
ζηην ανάπηςξη εποικοδομηηικήρ ζςνεπγαζίαρ για ηην ςλοποίηζη ηος οπάμαηορ έξςπνος, βιώζιμος και 
σπηζηικού δικηύος μεηαθοπών ζηο Νηοςμπάι. 

Σημειώνεηαι, ηέλορ, όηι ηο δίκηςο μεηπό και ηπαμ Νηοςμπάι, έκηαζηρ 100σλμ., διαθέηει 64 ζηαθμούρ, 
εξςπηπεηείηαι από 129 βαγόνια μεηπό και 11 βαγόνια ηπαμ, ενώ ο ζςνολικόρ απιθμόρ σπηζηών εκηιμάηαι ζε 
210εκ.επιβάηερ εηηζίυρ.   

Ντοςμπάι, 21 Μαπτίος 2021 

Μαπία Κυζηοπούλος 
Γπαμμαηέαρ Ο.Ε.Υ. A΄ 

 

 
           

 


