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ΠΡΟΣ

: Πίνακα Αποδεκτών

KOIN.

: Υπουργείο Εξωτερικών
- Διπλ. Γραφ. ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου
-

Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ.

-

Γραφ. κας Β’ Γεν. Δ/ντριας

-

Β1, Β3, Β8 Δ/νσεις

Ε.Δ.

: Πρεσβεία Ραμπάτ

ΘΕΜΑ

: Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης
των μαροκινών λιμένων

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ρύπανσης των μαροκινών
λιμένων από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τις
γειτνιάζουσες ζώνες, ο Εθνκός Οργανισμός Λιμένων του Μαρόκου (ANP) προκήρυξε,
πρόσφατα, διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τον προσδιορισμό των
μέσων για την ‘εξυγίανσή’ τους.
Οι λιμένες που επιλέχθηκαν για αυτήν την επιχείρηση είναι πέντε: Mohammedia,
Casablanca, Jorf-Lasfar, Safi και Agadir. Πρόκειται για μία από τις σημαντικές
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της λιμενικής στρατηγικής 2030, η οποία στοχεύει να
καταστήσει τη χώρα περιφερειακό κόμβο για το εμπόριο. Σημειώνεται, επίσης, ότι αυτή
τη στιγμή προγραμματίζεται η κατασκευή 5 νέων περιφερειακών λιμένων, γεγονός που
θέτει την ποιότητα των ήδη υφισταμένων μεταξύ των προτεραιοτήτων του ANP.
Επιπλέον, ο τελευταίος έχει ενσωματώσει την αειφόρο ανάπτυξη στους
στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους, γεγονός που μεταφράζεται σε μια
επιθυμία να συνδυαστούν τρεις βασικοί άξονες, ήτοι, η προστασία του περιβάλλοντος, η
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος. Πέραν των οικονομικών και εμπορικών
πτυχών, πρόκειται για την προστασία της ποικιλομορφίας, τη διαχείριση των ρυπογόνων
αποβλήτων και τη συνεκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των δραστηριοτήτων στην
ποιότητα του αέρα, του ύδατος, του εδάφους, της πανίδας και της υποβρύχιας χλωρίδας.
Για το Μαρόκο, το οποίο φιλοξένησε την COP 22, αυτά είναι εξίσου σοβαρά ζητήματα
όπως η ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών.
Η εν λόγω μελέτη θέτει ως κύριους στόχους την καταγραφή της υπάρχουσας
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κατάστασης, τον εντοπισμό των διαφόρων πηγών υγρής και στερεής ρύπανσης που
είναι σε θέση να αλλοιώσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού στις λιμενικές
περιοχές και, τέλος, την πρόταση λύσεων για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης στις
πληττόμενες περιοχές.
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τη μελέτη
(τελευταία ημερομηνία υποβολής οικείου φακέλου η 26η Φεβρουαρίου) μπορούν να
επισκεφθούν τον ιστότοπο www.marchespublics.gov.ma, όπου δημοσιεύονται όλοι οι
δημόσιοι διαγωνισμοί στο Μαρόκο και συγκεκριμένα:
https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetails
Consultation&refConsultation=41336

Η Προϊσταμένη
Αγγελική Σαρρή
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών σε ηλεκτρονική μορφή)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
info@steat.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
info@sev.org.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
secretariat@sbbe.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
pse@otenet.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ)
info@seve.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
keeuhcci@uhc.gr
ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
chamber@arabgreekchamber.gr
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