
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΠΡΟΣ : Ως συν. Πίνακας αποδεκτών (μέσω ημών)

ΚΟΙΝ.: -Διπλ. Γρ. κ. Υπουργού
-Διπλ. Γρ. ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου 
-Γρ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ 
-Γρ. κ. Β΄ Γεν. Δ/ντού
- Β8, Β2 Δ/νσεις

Ε.Δ.: Πρεσβεία της Ελλάδος ενταύθα 

ΘΕΜΑ: Προσκλήσεις  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  Ανάπτυξη  Κέντρων 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) στην Τιφλίδα και το Κουταΐσι. 

Στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης του οδικού διαδρόμου Ανατολής-Δύσης (East-West Highway 
Corridor), το Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας επέλεξε ως βέλτιστες 
τοποθεσίες για τη δημιουργία κέντρων logistics στη Γεωργία,  την Τιφλίδα και το Κουταΐσι και 
εξέδωσε δύο προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επενδυτών με σκοπό την 
ανάπτυξη των κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Τιφλίδα και το Κουταΐσι αντίστοιχα με τη 
μέθοδο ΣΔΙΤ ‘build, own and operate (BOO)’. 

(α)  Το ένα  κέντρο  logistics  θα  βρίσκεται  στο  νοτιοανατολικό  τμήμα της  Τιφλίδας  κοντά  στον 
αυτοκινητόδρομο προς Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν. Θα έχει άμεση πρόσβαση στη σιδηροδρομική 
γραμμή  Μπακού-Τιφλίδα-Καρς  καθώς  και  στη  σιδηροδρομική  γραμμή  Πότι-Βατούμι-Τιφλίδα- 
Ερεβάν, πολύ καλή πρόσβαση στο εθνικό σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο και πλησίον στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο της Τιφλίδας.
Η κυβέρνηση της Γεωργίας θα παραχωρήσει στον επενδυτή έως 52,7 εκτάρια για το έργο, ενώ όλοι  
οι νομικοί όροι για την παραχώρηση της γης θα καθοριστούν πριν την υλοποίηση της επενδυτικής 
συμφωνίας. Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τις σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές πλησίον του 
κέντρου.  Το  επενδυτικό  ταμείο  JSC  “Partnership  Fund”  θα  εξετάσει  επίσης  τη  δυνατότητα 
συμμετοχής στο έργο.

(β) Το έτερο κέντρο logistics  θα βρίσκεται  30 χλμ νοτιοδυτικά  της πόλης Κουταϊσι  και  2 χλμ 
δυτικά του αεροδρομίου του Κουταΐσι. Η κυβέρνηση της Γεωργίας θα παραχωρήσει στον επενδυτή 
έως  46,1  εκτάρια  για  το  έργο,  ενώ  όλοι  οι  νομικοί  όροι  για  την  παραχώρηση  της  γης  θα 
καθοριστούν πριν την υλοποίηση της επενδυτικής συμφωνίας. Η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τις 
σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές πλησίον του κέντρου. Το επενδυτικό ταμείο JSC “Partnership 
Fund” θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής στο έργο.
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Οι  σχετικές  προσκλήσεις  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  απευθύνονται  σε  εταιρείες  (εγχώριες  και 
αλλοδαπές)  καθώς  και  κοινοπραξίες.   Η  διαδικασία  επιλογής  των  επενδυτών  θα  διεξαχθεί  σε 
στάδια.  Αρχικά,  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  υποβάλουν  τα  εταιρικά  τους  προφίλ,  ιστορικό  της 
εμπειρίας τους,  οικονομικές  τους καταστάσεις  και λοιπή πληροφόρηση, η οποία αναρτάται στα 
κείμενα των Προσκλήσεων. Στη συνέχεια στο Υπουργείο θα καλέσει τους  υποψηφίους που θα 
προεπιλεγούν (shortlist) με βάση κάθε πρόσκληση, να υποβάλουν πρόταση (Request for Proposal) 
με λεπτομερείς οικονομικούς, τεχνικούς και εμπορικούς όρους.

Τα κείμενα των Προσκλήσεων είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομίας: 

http  ://  www  .  economy  .  ge  /  uploads  /  files  /2017/  interesta  _  gamoxatva  /  tbilisi  _  logistics  _  centre  _  eoi  _16_11  
_17.  pdf  

http  ://  www  .  economy  .  ge  /  uploads  /  files  /2017/  interesta  _  gamoxatva  /  kutaisi  _  logistics  _  centre  _  eoi  _16_1  
1_17.  pdf  

Επιπροσθέτως, το κείμενο της μελέτης σκοπιμότητας οποίο προβλέπει τις προδιαγραφές των έργων 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας:
                                                                    www. economy.ge  

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις σχετικά με τις Προσκλήσεις είναι έως τις 
20 Δεκεμβρίου 2017 μέσω  e-mail στα καθορισμένα  e-mail που προβλέπονται στο κείμενο των 
οικείων Προσκλήσεων.

Η  προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος (expression of interest)  είναι  έως την 15η Ιανουαρίου 
2018  και πριν από τις 14:00 - ώρα Τιφλίδας. 

H πληροφόρηση για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου μας στην πύλη Agora:

http://www.agora.mfa.gr/

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Η Προϊσταμένη 

Δέσποινα Δαουτάκου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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