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ΠΡΟΣ :  Πίνακα Αποδεκτών 
ΚΟΙΝ.: -Πρεσβεία Τιφλίδας και Γραφείο ΟΕΥ αυτής   
Ε.∆.: - ∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. ΥΠΕΞ 

- ∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ  
- Γραφείο κ. Γ.Γ. ∆ΟΣ & ΑΣ  
- Γραφείο κ.κ. Α΄ και Β΄ Γεν. ∆/ντών  
- Α5, Β1, Β2 ∆/νσεις  

 

 
ΘΕΜΑ: Εµπορευµατικός λιµένας Ανάκλειας Γεωργίας – Εξελίξεις και δυνατότητες για ελληνικές 

επιχειρήσεις 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Πρεσβείας Τιφλίδας µε ΑΠΦ 1151/ΑΣ 1281/2-10-2017 (µη προς όλους) 

Έγγραφο Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας µε ΑΠΦ 2715/138/24-10-2017 (µη προς όλους) 
Έγγραφό µας µε ΑΠΦ.ΑΣ 53416/19-10-2017 

 
 Η Πρεσβεία Τιφλίδας και το Γραφείο ΟΕΥ αυτής, σε συνέχεια συναντήσεων µε 
υψηλόβαθµα στελέχη της αναδόχου Κοινοπραξίας Anaklia Development Corporation, απέστειλαν 
πληροφόρηση αναφορικά µε τις δυνατότητες ελληνικών επιχειρήσεων να συµµετάσχουν στις 
σχεδιαστικές και κατασκευαστικές εργασίες της «Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης» του λιµένα αλλά 
και της πόλης της Ανάκλειας. 
 Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των έργων, οι διαδικασίες ανάθεσης 
έργων για την κατασκευή της «Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης» ξεκινούν στις αρχές του 2019. 
Επιπλέον, εντός του 2018, θα ξεκινήσουν οι πρώτες χωροταξικές µελέτες για την αστική ζώνη της 
πόλης της Ανάκλειας, της οποίας ο πληθυσµός υπολογίζεται να ανέλθει στου 15.000 κατοίκους έως 
το 2030. Σήµερα στην περιοχή και σε ακτίνα πολλών χιλιοµέτρων υπάρχουν µόνο κάποιοι µικροί 
αγροτικοί και τουριστικοί οικισµοί. 
 Οι αναθέσεις των έργων δε θα είναι προϊόν ανοιχτής διαδικασίας και συνεπώς δε θα 
υπάρξουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
(κατασκευαστικές, µελετητικές, συµβουλευτικές κ.α.) µπορούν να αποστείλουν στην Κοινοπραξία 
πρόταση συνεργασίας, η οποία θα συνοδεύεται από τον επιχειρησιακό τους φάκελο. Η 
Κοινοπραξία προεπιλέγει τις καταλληλότερες, βάσει παραγόντων όπως η εµπειρία, ο κύκλος 
εργασιών, το χαρτοφυλάκιο παλαιοτέρων έργων και τις εντάσσει µόνιµα σε καθορισµένες οµάδες 
σχεδίων (project pools). Μόνο οι ήδη προεπιλεγµένες εταιρείες µιας οµάδας θα καλούνται να 
καταθέσουν την προσφορά τους, όταν αυτό χρειαστεί και σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα 
χρονοδιαγράµµατα των διάφορων έργων. 

Θα παρακαλούσαµε όπως ενηµερώσετε τα µέλη σας αναφορικά µε τις δυνατότητες 
δραστηριοποίησης τους στο συγκεκριµένο σχέδιο ενώ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν για περαιτέρω 
πληροφόρηση να επικοινωνούν µε το Γραφείο Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων στην 
Τιφλίδα. 
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 Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουµε στοιχεία επικοινωνίας: 
Προϊστάµενος: Απόστολος Ντιγκµπασάνης, Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 
∆ιεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia 
Τηλέφωνα: 0099 5322942858 
E-mail: ecocom-tbilisi@mfa.gr ,  
Website: http://www.agora.mfa.gr/ge64.  
 

 Ο ∆ιευθυντής 
 

 
Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης 

Σύµβουλος ΟΕΥ Α' 
 




