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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Tel.: +202 27952036-27948482,   
Fax: +202 27940684 

E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr 
www.agora.mfa.gr/eg50 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ

 
  Κάιρο,
  

 
Α.Π.

 8-10-2015 
2140/747 

ΠΡΟΣ : - B3 ∆/νση  
ΚΟΙΝ.: - Γραφείο κ. Γ.Γ. ∆ΟΣ&ΑΣ 

- Γραφείο κας Β΄ Γεν. ∆/ντού 
- Β8 ∆/νση  
- ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ,  
  ΠΕΣΕ∆Ε,  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΣΜΕ,   
  ΣΕΣΜΑ 
  

 

Ε.∆.: Πρεσβεία Καΐρου (χ.σ.)  
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή της 

βιοµηχανικής ζώνης «Furniture City». 
 

Ο Οργανισµός «Industrial Modernisation Center - IMC», σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Βιοµηχανίας, Εµπορίου και ΜΜΕ, καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να 
υποβάλλουν προσφορές αναφορικά µε τον σχεδιασµό και κατασκευή της 
βιοµηχανικής ζώνης «Furniture City», στην πόλη της ∆αµιέττης, παραδοσιακό κόµβο 
επιπλοποιίας στην Αίγυπτο. 

 
Η εν λόγω επένδυση η οποία εντάσσεται στο προσφάτως εξαγγελθέν 

µεγαλεπήβολο αναπτυξιακό πρόγραµµα της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, θα αποτελέσει 
την µεγαλύτερη βιοµηχανική ζώνη στην Μέση Ανατολή µε εξειδίκευση στην 
βιοµηχανία επίπλων και συναφών βιοµηχανιών, καταλαµβάνοντας έκταση περίπου 
1.340 στρεµµάτων και δυνατότητα φιλοξενίας έως και 2.400 µικροµεσαίων 
παραγωγικών µονάδων και συναφών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα περιλαµβάνει 
κέντρα εκπαίδευσης για απασχολούµενους του κλάδου, κεντρική αγορά και 
εκθετήριο, καθώς και κέντρο ανακύκλωσης βιοµηχανικών αποβλήτων, 
δηµιουργώντας έως και 30.000 νέες θέσεις εργασίας. 

 
Συνηµµένως, αποστέλλεται η σχετική πρόσκληση, ενώ περισσότερες 

πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα του IMC: http://www.imc-egypt.org/ . 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία, η προθεσµία υποβολής προσφορών 
είναι η 20ή Οκτωβρίου 2015 και όχι η 21η, όπως λανθασµένα αναφέρεται στην 
συνηµµένη πρόσκληση. 

 
Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισµού έχει ήδη αναρτηθεί από το Γραφείο 

µας στην ∆ιαδικτυακή Πύλη “Agora” του Υπουργείου µας. 
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Οι εν κοινοποιήσει φορείς παρακαλούνται για την ενηµέρωση των 
ενδιαφερόµενων µελών τους ενώ παραµένουµε στην διάθεσή σας για 
συµπληρωµατική πληροφόρηση και συνδροµή.   

     
       

Ο Προϊστάµενος 

 
Αθανάσιος Μακρανδρέου 
Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Β' 

Συνηµ.: 1 σελ. (pdf) 



Type Tender 

Tender Subject  Request of technical & financial offers from engineering 

consultancy offices specialized in the design of specialized 

industrial cities regarding the construction of a furniture 

City on 331 feddans area in Damietta Governorate  

Local / International International 

Deadline  Wednesday, October 21, 2015 

Source  Al-Ahram Page 11 

Location  Damietta 

Financed By N/A  

Date Published  Friday, October 02, 2015 

Description 
Date Format: (mm/dd/yyyy)  

Request of technical & financial offers from engineering 

consultancy offices specialized in the design of specialized 

industrial cities regarding the construction of a furniture City 

on 331 feddans area in Damietta Governorate. For more 

details interested parties may visit IMC web site www.imc-

egypt.org  

Specs Fees   N/A  

Bid Bond  N/A  

Performance Bond N/A  

Tender issued by Industrial Modernization Center - IMC Backed by the 

European Copmmission - New  

Type Non Government Org.  

Address The Cashier 1195 Cornich El Nil, Ramlet Boulak, Cairo 

Phone . 02 - 25770090/ 25222228 

Fax 02 - 25772870 

Sectors Section  

Beneficiary Sectors 

- Consultancy 

      Engineering Consultancy 

 

Generating Sectors 

- Non Governmental Organizations 

      Non Governmental Organizations 

 

http://www.imc-egypt.org/
http://www.imc-egypt.org/

