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                                           ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

                                                                     ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
 

 
Τιφλίδα, 10 Οκτωβρίου 2017 

         ΑΠ. Φ2785 / ΑΣ 130 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ :  Ως πίνακας αποδεκτών (μ.η) 
 
ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Εξωτερικών  
  ‐Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 
  ‐Διπλ. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Κατρούγκαλου 

‐Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ 
‐Γραφεία κ. Α’ και Β’ Γεν. Δ/ντών  
‐Α5, Β2 και Β7 Δ/νσεις 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μέσω ΥΠΕΞ) 

      ‐ Γραφείο κ. Υπουργού  
‐ Διπλωματικό Σύμβουλο ΥΠΕΝ κ. Ν.Γιωτόπουλο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (μέσω ΥΠΕΞ) 

  ‐ Γραφείο κ. Υπουργού  
 
ΕΔ : Γραφείο κ. Πρέσβυ    
 
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί έργων στη Γεωργία στον τομέα της ενέργειας 
 
  Παραθέτουμε,  για  ενημέρωση  και  αξιολόγηση  από  τις  εταιρείες  μέλη  σας, 
πληροφορίες  για  τρέχοντες διαγωνισμούς έργων στη  Γεωργία στο  τομέα  της  ενέργειας.  Τα 
έργα  ενδεχομένως  να  ενδιαφέρουν  κατασκευαστικές  επιχειρήσεις,  μελετητικά  γραφεία, 
εταιρείες  κατασκευής  ηλεκτρολογικού  και  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού,  καλωδίων, 
τεχνολογιών ΑΠΕ κλπ.      
 
1) Υδροηλεκτρικός σταθμός (ΥΗΣ) ENGURI  ‐  Enguri HPP  ‐ έργα εκσυγχρονισμού, φάση IV 

Η κρατική εταιρεία Engurhesi LTD η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας τον ΥΗΣ Enguri 
(περιφέρεια  Samegrelo),  προτίθεται  να  κάνει  χρήση  πιστωτικής  γραμμής  της  Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας  Ανοικοδόμησης  και  Ανάπτυξης  (EBRD)  καθώς  και  δυνητικής  Ευρωπαϊκής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του εργαλείου της ΕΕ «Neighbourhood Investment Facility» για την 
χρηματοδότηση της φάσης IV του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΥΗΣ Enguri. Σημειώστε 
ότι  η  εγκατεστημένη  ισχύς  του  ΥΗΣ  Enguri  ανέρχεται  στα  1.300 MW  και  το  φράγμα  του 
ταμιευτήρα  είναι  το  2ο  υψηλότερο  στον  κόσμο  (272  μέτρα)1.  Η  χρηματοδότηση  θα 
                                                            

1 Για λόγους σύγκρισης, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 24 ΥΗΣ της Ελλάδας ανέρχεται στα 3.000 MW    
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ολοκληρώσει τα έργα εκσυγχρονισμού και ειδικότερα  επί των υδαταγωγών, υδατοφρακτών 
και  διαφόρων  κατασκευαστικών  ενισχύσεων.  Ο  προϋπολογισμός  του  έργου ανέρχεται  στα 
33 εκ. Ευρώ και αφορά την παροχή έργων και υπηρεσιών ως ακολούθως : 
«Civil  Works  on  headrace  tunnel,  electromechanical  works  on  Enguri  switchyard,  hydro‐
mechanical  on  penstocks  and  gates,  Enguri  reservoir  sediment management,  consultancy 
assignment». 
Enguri HPP Rehabilitation Project Phase IV 
Procurement ref: 8521‐GPN‐04304 
Country: Georgia 
Business sector: Power and energy 
Project number: 04304  
Funding source: EBRD loan proceeds, and EU NIF grant 
Contract type: Project goods, works and services 
Notice type: General Procurement notices   Issue date: 05 Jan 2017   Closing date: 05 Jan 2018   at  23:59   (local) 
 
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο 
του έργου κ. Μ. Tskvitishvili ως κατωτέρω :    
Engurhesi Ltd. 
Project Implementation Unit 
8, Politkovskaya st., 0179, Tbilisi, Georgia 
Mr. Malkhaz Tskvitishvili, Project Manager 
Tel. (+995 32) 18 80 11, Fax: (+995 32) 18 80 22 
Info@engurhesi.ge , malkhaz@caucasus.net 

2) Διεύρυνση εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ‐ Open Program Extension 
Transmission Network of Georgia.  

Ο εθνικός διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας  JSC Georgian State Electrosystem  ("GSE")  έχει 
θέσει  σε  εφαρμογή  10ετές  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  ανάπτυξης  του  δικτύου  μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της Γεωργίας, οι βασικοί στόχοι του οποίου αφορούν την ενίσχυση και 
αύξηση  της  χωρητικότητας  των  γραμμών  500  kV  από  τους  ΥΗΣ  στα  δυτικά  της  χώρας 
(παραγωγή  ΗΕ)  και  την  ασφαλή  μεταφορά  του  φορτίου  στα  νότια  και  ανατολικά 
(κατανάλωση  και  εξαγωγή),  την  ενσωμάτωση  στο  δίκτυο  της  μελλοντικά  αυξημένης 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  των  υπό  κατασκευή  ΥΣ  και  την  ενίσχυση  των 
διασυνοριακών δικτύων.   Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) και 
η γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW προτίθενται να παράσχουν χρηματοδότηση για τη 2η 
φάση  του  ανωτέρω  προγράμματος  με  την  KfW  να  χρηματοδοτεί  το  μελετητικό  μέρος  το 
οποίο  παράλληλα  θα  επιχορηγηθεί  στο  πλαίσιο  του  εργαλείου  της  ΕΕ  «Neighbourhood 
Investment  Facility».  Η  EBRD  θα  χρηματοδοτήσει  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό,  τις 
κατασκευές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (open tender procurement) στα εξής έργα:  
C1a: North Ring 1st phase (κατασκευή γραμμών 500/220kV ‐ Jvari‐Nenskra) 
C2: North Ring 2nd phase (κατασκευή 70 χλμ. γραμμών 500/220kV ‐ Namakhvani‐Tskaltubo)    
 
Power Grid Enhancement Project 
Procurement ref: 8759‐GPN‐48759 
Country: Georgia 
Business sector: Power and energy 
Project number: 48759 
Funding source: EBRD loan proceeds 
Contract type: Project goods, works and services 
Notice type: General Procurement notices             Issue date: 12 Jul 2017       Closing date: 12 Jul 2018   at  23:59   
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Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γεωργιανή 
Αρχή ως ακολούθως :  
 
Georgian State Electrosystem JSC 
Att: Mariam Shalamberidze 
2, Baratashvili str. 
Tbilisi 0105 / Georgia. 
Email: mariam.shalamberidze@gse.com.ge 
Phone : +995 322 510 263 

3) Φωτοβολταικό πάρκο Udabno. 

Η εταιρεία Georgian Solar Company LLC η οποίο ανήκει στον κρατικό φορέα  Georgian Energy 
Development  Fund  (“GEDF”)  προτίθεται  να  κάνει  χρήση  της  πιστωτικής  γραμμής  που  της 
παρέχει  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζας  Ανοικοδόμησης  και  Ανάπτυξης  (EBRD)  για  την 
χρηματοδότηση  της  κατασκευής  και  λειτουργίας  φωτοβολταικού  πάρκου  δυναμικότητας 
5MW στην περιοχή Udabno του Δήμου Sagarejo της περιφέρεις Kakheti. Το έργο αφορά την 
προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτοβολταικών  πάνελ  καθώς  και  ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες / υπηρεσίες.  

UDABNO SOLAR POWER PLANT 
Procurement ref: 8603‐GPN‐0000 
Country: Georgia 
Business sector: Power and energy 
Project number: To Be Confirmed 
Funding source: Loan and Equity proceeds 
Contract type: Project goods, works and services 
Notice type: General Procurement notices   Issue date: 07 Feb 2017  Closing date: 07 Mar 2018   at  23:59   Tbilisi 

Οι  ενδιαφερόμενες  ελληνικές  επιχειρήσεις  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  με  τον.  Κ. Mikheil 
Dolbaze και ως εξής :  
Mikheil Dolbaze, Project Manager 
8 Baratashvili str. 4th fl. 0105, Tbilisi, Georgia 
Tel. +995 322 181 131    email: m.dolbadze@gedf.com.ge     
 
 
 
 

        Ο Δ/νων 
 

Sign‐off 
 

      Απόστολος Ντιγκμπασάνης 
Σύμβουλος Α' ΟΕΥ 

 
  

ΑΠ.Φ 2785 / ΑΣ 130 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας  ‐ Φ.2285/130 – 19.7.2017 
 
 
 

‐ Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Γρ. κ. Προέδρου  keeuhcci@uhc.gr 
‐ ΕΒΕΑ, Γρ. κ. Προέδρου          info@acci.gr, excom@acci.gr  
‐ ΕΒΕΘ, Γρ. κ. Προέδρου          root@ebeth.gr  
‐ ΕΒΕΠ, Γρ. κ. Προέδρου          evep@pcci.gr  
‐ ΣΕΒ, Γρ. Προέδρου          info@sev.org.gr  
‐ ΣΒΒΕ, Γρ. κ. Προέδρου          info@sbbe.gr  
‐ ΠΣΕ, Γρ. κας. Προέδρου          pse@otenet.gr  
‐ ΣΕΒΕ, Γρ. κ. Προέδρου          info@seve.gr, my@seve.gr  
‐ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος        tee@central.tee.gr  
‐ Παν. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών      info@sate.gr  
‐ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων  info@steat.gr  
‐ ΣΕΓΜ              segm@segm.gr   
‐ Enterprise Greece, Γρ. κ. Προέδρου      info@enterprsisegreece.gov.gr 
‐ ΔΕΗ Ανανεώσιμες   ceo@ppcr.gr, 

imonacholias@ppcr.gr  
‐ Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)    Fax. 210 9707440 
‐ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικά  Φαξ : 210 6854035 
‐ Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ  info@hellasres.gr   

      ‐  Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας     info@ebhe.gr  
          

 


